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Resumo 

 
Gestão está sendo analisada a partir da perspectiva relacional, entendendo que as principais 
questões contemporâneas nas organizações ultrapassam a visão disciplinar. Tradicionalmente, as 
formas e as concepções adotadas pelos gestores para relacionarem-se entre si e com os outros 
membros e categorias profissionais na execução de tarefas e atividades comuns são disciplinares. 
Cada categoria profissional constrói suas próprias visões do mundo e estas constituem as bases 
para as atitudes e ações na gestão, num ambiente em que se pugna pela cooperação 
multifuncional e multidisciplinar. Objetiva-se, assim, ao abrigo das visões de mundo e da 
abordagem relacional, estimular a compreensão no exercício da liderança organizacional. Neste 
sentido, o estudo resgata a crítica à disciplinaridade em geral, e à interdisciplinaridade, em 
particular, faz considerações sobre o trabalho de equipe e propõe a abordagem relacional na 
expectativa de ir além do paradigma (inter) disciplinar. 
 
Palavras-chaves: Visões de mundo. Pós-disciplinaridade. Gestão. Inovação. 
 

Abstract 
 
Management is being analyzed from the relational perspective, understanding that the major 
contemporary issues in organizations beyond the disciplinary vision. Traditionally, the forms and 
concepts adopted by managers to relate with each other and with other members and professional 
categories in the execution of common tasks and activities are disciplinary. Each professional 
category builds their own worldviews and these form the basis for the attitudes and actions in 
managing in an environment that strives for multifunctional and multidisciplinary cooperation. 
The objective is, thus, under the worldviews and relational approach, encourage understanding 
the exercise of organizational leadership. In this sense, the study rescues the critique of 
disciplinarity in general, and interdisciplinarity, in particular, raises questions about teamwork 
and proposes a relational approach in anticipation of going beyond the paradigm (inter) 
disciplinary. 
 
Key-Words: Worldviews. Post-disciplinarity. Management. Innovation. 
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As questões relacionais surgem a partir da necessidade de superar visões de mundo fragmentárias 

das diversas categorias funcionais nas organizações. As visões fragmentárias induzem ao 

enfraquecimento do potencial humano das atividades organizacionais ao desestimular a 

capacidade de as pessoas realizarem suas potencialidades pessoais.  

Classicamente, a administração e a gerência de organizações fundamentam-se em alguns poucos 

princípios, entre os quais o de tornar as pessoas capazes de atuar juntas, integrar pessoas num 

objetivo comum, construir visões e estabelecer objetivos e avaliar desempenho e a produção de 

bens e serviços à sociedade.  

Diferentes habilidades, e de igual modo, diversos conhecimentos são indispensáveis num 

empreendimento. Respeitadas a tradição, a história e a cultura de cada país, esses princípios se 

aplicam às diversas empresas produtores de bens e serviços.  

Ocorre que no âmbito das empresas há diversos profissionais concorrentes, entre os quais: 

administradores, sociólogos, geógrafos, engenheiros, economistas, psicólogos, especialistas em 

marketing e sistemas de informação. Ou seja: cada qual, em geral, com suas visões de mundo.  

Deste modo, ao abrigo das visões de mundo e da abordagem relacional, o presente trabalho busca 

estimular a compreensão no exercício da liderança organizacional. Ao passo que resgata a crítica 

à disciplinaridade em geral e à interdisciplinaridade em particular.   

 

2. Visões de mundo e as disciplinas 

O termo Visão de mundo pode ser entendida a partir de um conjunto de pressupostos tácitos e 

explícitos de crenças, valores e conceitos – constitui um modo de as pessoas descreverem e 

compreenderem as relações no universo e nas organizações (SENGE, 1995; COBERN, 1991; 

KOLTKO-RIVERA, 2004). Esses pressupostos são organizados implícita e culturalmente, de 

forma que se parecem dependentes.  

Assim, uma visão de mundo organiza na mente humana determinada estrutura que predispõe as 

pessoas a sentir, pensar e agir a partir de padrões de comportamento previsíveis. Ou seja, trata-se 

de uma lente interpretativa utilizada pela pessoa ou categorias funcionais para entender a 

realidade e a sua existência nela (KOLTKO-RIVERA, 2004).  
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A partir desta lente, a pessoa, em geral, estabelece suposições e afirmações restritas a respeito 

daquilo que existe e do que não existe, quais objetos e experiências são bons ou ruins e quais 

objetivos, comportamentos e relações são desejáveis ou indesejáveis nos seus relacionamentos 

diários. 

A visão de mundo define o que e como pode ser conhecido e, mesmo, apreendidas e realizadas 

determinadas tarefas e exercidas determinadas funções. As suposições incluídas na visão de 

mundo provêem os fundamentos epistemológicos e ontológicos dentro de um sistema de crenças, 

valores e conceitos (KOLTKO-RIVERA, 2004).  

Na maioria das vezes, a visão de mundo é internalizada individualmente (o que cada um é em sua 

essência), mas é construída socialmente, o que sugere sua dependência cultural (a opinião que 

outros fazem acerca de uma pessoa e da profissão que ela exerce (AERTS et al, 1994; COBERN, 

1991; MILBRATH, 1984).  

De acordo com Cobern (1991), uma visão de mundo é constituída por sete categorias universais 

interligadas e interdependentes: 1) Eu ("Self"), 2) Não Eu ("Non Self"), 3) Classificação, 4) 

Relação, 5) Causalidade, 6) Tempo e 7) Espaço. Cada uma delas, explica o autor, possui uma 

carga específica na composição de visão de mundo. Para o escopo deste artigo, privilegiar-se-á a 

categoria relação, pois esta forma o sentido do Eu e do Não-Eu. Ou seja, o modo como as pessoas 

vêem as interações com outras pessoas e coisas no âmbito de sua vida e de seu trabalho. 

 

3. Dimensão relacional 

O conceito de dimensão relacional surge da premissa de que nada está isolado (CAPRA,1996). 

Para Snow (1995), em particular, somos partes e nos nutrimos uns dos outros. Nisto está a 

compaixão e a cooperação sócioorganizacional.  

A partir dessa premissa, a existência de qualquer coisa está inerentemente associada à sua 

capacidade para se relacionar, dado que a existência de algo mantém sua conexão com a qual se 

relaciona. Isso confere a todos os seres uma dimensão, que se denomina de dimensão relacional. 

Assim, cada pessoa possui uma dimensão relacional própria e que se identifica pela sua 

capacidade para se relacionar. 
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Todos os seres, pela sua constituição físico-química, são capazes de se relacionar, reagindo aos 

estímulos físico-químicos e respondendo biologicamente (DUBOS, 1973). A resposta biológica 

vai além da reação físico-química e emerge da dimensão relacional dos seres vivos. Já os seres 

vivos humanos, além de reagirem físico-química e biologicamente como todos os seres, 

relacionam-se respondendo aos estímulos a partir de um nível de consciência inerente à sua 

condição humana, que emerge da cultura, tradição e história.  

Segundo ainda Dubos (1973), suas reações são ditadas menos pelos efeitos diretos dos estímulos 

sobre o seu organismo que pelo valor simbólico que ele lhes atribui. A dimensão relacional 

humana confere aos seres humanos uma capacidade própria para relacionarem-se entre si, bem 

como com os demais componentes biológicos e físico-químicos do mundo da vida. 

 

4. Organização humana associada e visões de mundo 

A capacidade para se relacionar com os seus semelhantes de forma humana, ou seja, de uma 

maneira que ultrapassa as interações meramente biológicas e instrumentais, proporciona às 

pessoas condições para constituir os diversos níveis da organização, que vai desde o núcleo 

familiar à complexa rede institucional do nosso mundo atual. 

O processo de desenvolvimento das sociedades humanas pode ser pensado a partir do modo 

como se faz a gestão da dimensão relacional entre e com as pessoas. Ou seja, de como (de que 

forma e com que intensidade) elas se relacionam entre si e com os demais componentes dentro de 

uma organização. As relações econômicas, sociais e políticas podem ser entendidas como sendo, 

ao mesmo tempo, causas e conseqüências desse processo de desenvolvimento e, portanto, são 

estabelecidas pela gestão da dimensão relacional humana. 

De uma forma mais abrangente, a visão de mundo constitui a base de referência para os seres 

humanos se relacionarem com o mundo (natureza, família, instituições, outras pessoas, coisas e 

trabalho) (DISINGER; TOMSEN, 1995). Pode-se considerar que as diferentes formas de 

organização humana estão estritamente associadas à gestão da capacidade dos seres humanos 

para estabelecer relações, que por sua vez fundamenta-se nas visões de mundo. 

As relações entre organização humana, gestão da dimensão relacional humana e visões de mundo 

devem ser entendidas, em geral, de forma circular e recursiva a diversos saberes disciplinares: a 
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organização humana emerge das atividades humanas, que são fundamentadas em visões de 

mundo dos diversos profissionais em atividade na organização. 

De tal sorte que a circularidade e recursividade, e mais recentemente a caducidade do 

conhecimento científico em função das tecnologias da comunicação e da informação, desafiam os 

fundamentos da (mono) disciplinaridade tanto do ponto de vista epistemológico quanto da 

aplicação dos saberes por parte das ciências humanas e sociais aplicadas. 

Ocorre, no entanto, que a disciplinaridade no âmbito organizacional gera dissonâncias cognitivas 

acerca dos princípios fundamentais em administração. A educação disciplinar, em geral de 

caráter compartimentado e fragmentário, torna difícil a tarefa de pensar e agir pós-

disciplinarmente.  

O ser humano como um todo, e no aspecto profissional mais especificamente, não se encontra 

preparado para enfrentar a crescente complexificação da realidade que o envolve, tornando-se 

incapaz de enfrentar os problemas globais de sua área, que exige, além da polivalência, uma 

mentalidade e uma atitude pós-disciplinar.  

Em vista disto, o modo de produzir e tratar o conhecimento em geral, e da gestão organizacional 

em particular, pela fragmentação sucessiva, sinaliza esgotamento na sua possibilidade de 

contribuir para o avanço do saber e de prestar serviços com qualidade e eficácia sócio-

organizacional (BRAGA, 1995; JAPIASSU, 1992; MORIN, 1999).  

Ou seja, capacidade e qualidade para inovar. Em geral, os manuais pedagógicos e a literatura na 

área da gestão têm proposto a interdisciplinaridade como substituto à (mono) disciplinaridade. A 

interdisciplinaridade como modelo substitutivo na prática educativa na Administração, no 

entanto, apresenta limites. 

 

5. A crítica à interdisciplinaridade na gestão  

A interdisciplinaridade é mais uma injunção do que uma opção, aquiescência e não uma 

construção ascendente de novos relacionamentos. Há também uma certa fascinação pelo discurso 

da pluralidade: toma-se um pouco de cada conhecimento disciplinar, e, pragmaticamente, aí se 

configura um trabalho interdisciplinar! 
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No âmbito das atividades do gestor, parece haver duas motivações para se pensar e trabalhar esse 

tipo de interdisciplinaridade: consciência da exorbitância de algumas áreas e consciência da 

escassez, aqui entendida a inferioridade diante dos demais profissionais. 

Juntando-se a fascinação pelo termo e o que ele designa - atitude pragmática - resulta que o 

"inter" se transforma numa zona cinzenta, ora significando interação e intercâmbio, ora troca de 

experiências. Mas "inter" também pode significar uma transgressão, anunciando uma trans-

disciplinaridade ou passagem à pós-disciplinaridade.  

Nesta linha de argumentação, há algumas possibilidades de negociação do sentido do "inter" no 

espaço da gestão: 

− Manter a integridade e a especificidade, assegurando cooperação, mas sob a hegemonia 

ou mesmo dominação de uma perspectiva disciplinar. Neste caso, a gestão abre-se para 

suplementações de outras áreas, sem se dar conta de que a lógica do suplemento é 

ambígua: ela trai uma deficiência que reclama por totalização e enseja uma substituição 

de enfoque pelo novo elemento recrutado para cumprir ali uma função subordinada. 

− Misturar abordagens e técnicas de gestão "pertencentes" a disciplinas distintas. Esta 

interdisciplinaridade, entretanto, superestima a ruptura e em geral pouco se dá conta de 

sua reabsorção na lógica sistêmica da disciplinaridade. Por exemplo, quando ao 

institucionalizar espaços interdisciplinares, aceita mantê-los como alternativas à margem 

da disciplinaridade ou coexistir com esta como uma espécie de oposição acadêmica. 

− Identificar novos objetos, novas questões e novas abordagens, que constituiriam um 

terreno irredutível ao "próprio" de cada disciplina, requerendo das mesmas que se 

descentrem, ou se pluralizem, para darem conta do novo. Ou seja, fazer de tudo um pouco 

de tudo. Tudo o que leva a falar do novo, entretanto, se faz a partir de referências 

disciplinares. 

− Interdisciplinaridade como estratégia de questionamento da lógica disciplinar e dos 

arranjos institucionais por ela produzidos, que opera a partir de um lugar disciplinar, 

expandindo e contraindo suas margens de saber e intervenção conforme as possibilidades 

de negociação.  
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Neste contexto, em que estágio se situa o gestor? Uma suplementação, uma alternativa, um “faz 

de tudo um pouco” ou negociador multidisciplinar? 

 

6. Trabalho de equipe e as visões disciplinares 

Na execução de projetos e programas organizacionais busca-se sempre relacionamento entre as 

distintas profissões, em conexão com as correntes de gestão da qualidade e da humanização. 

Essas motivações acasalam-se com a problemática da gestão e da criação de conhecimento 

organizacional, tangenciando os seguintes discursos: 

− Autonomia relativa das profissões;  

− Flexibilidade da divisão do trabalho;  

− Criatividade, interação comunicativa, interdependência;  

− Desigualdade de trabalhos especializados, diferenças técnicas entre trabalhos 

especializados.  

Em que medida questões desta natureza têm a ver com os fundamentos da gerência em que as 

pessoas atuem juntas, se integrem num objetivo comum, construam visões, estabeleçam objetivos 

e avaliem desempenho na produção de bens e serviços à sociedade?  

No âmbito do trabalho em equipe parte-se do pressuposto da autonomia relativa profissional e 

funcional, assegurada pela legitimidade do conjunto de competências ou saberes que caracteriza 

cada um. Ou seja, de sua disciplina e, ao mesmo tempo, da interdependência entre os distintos 

profissionais na execução das ações e atividades. 

Deste pressuposto e das ações decorrentes espera-se que o trabalho do gestor seja desenvolvido 

com as devidas características multiprofissionais e multidisciplinares, obtendo-se melhores 

resultados, em termos de qualidade técnica e humana, do que as formas usuais centradas no mono 

profissionalismo. Neste contexto de múltiplos saberes profissionais, requer resgatar relações 

conceituais acerca de disciplina e seus prefixos mono, multi, pluri, inter e transdisciplinar.  

Na educação e na formação profissional brasileira predominou, e ainda assim o é, a 

disciplinaridade, entendida a partir da exploração científica e especializada de determinado 
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domínio homogêneo de estudo. O entendimento de disciplina gera um consistente conjunto 

sistemático e organizado de conhecimentos com características próprias em seus planos de 

ensino, de formação, dos métodos e das matérias.  

Neste sentido, disciplina se funde com ciência dando à disciplinaridade uma definição 

operacional quanto à profissão e à função social validada profissionalmente. Do ponto de vista 

metodológico e epistemológico, a ciência se encerra na disciplina. No entanto, nem toda 

disciplina, em si, se funde com ciência. Uma disciplina sempre depende da interação, da inter-

relação e do relacionamento com outras disciplinas em diferentes níveis de contato. 

A partir deste raciocínio, o trabalho de equipe exige estabelecer os diversos níveis de 

agrupamento para as disciplinas em contato, entre as quais, neste artigo, menciona-se a 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Esses 

contatos disciplinares apresentam, sob a ótica da articulação e relação, cooperação e coordenação, 

reciprocidade e interação, alguns aspectos inconsistentes no que diz respeito aos princípios 

fundamentais da administração em geral e da gestão organizacional, em particular. 

A multidisciplinaridade, conforme Japiassu (1976), trata de um nível e de objetivos múltiplos 

sem, no entanto, estabelecer cooperação entre as disciplinas. Exemplificando: num hospital, todos 

os profissionais disciplinares estão reunidos. O usuário passa pela recepção; encaminha ao clínico 

que, por sua vez, solicita um hemograma executado por um bioquímico e, finalmente, solicita-se 

a aplicação de uma dose de insulina, por parte do auxiliar de enfermagem. Os profissionais estão 

inseridos num esquema automático sem espaço para articulação. 

Ausência de articulação não expressa necessariamente falta de relação entre os profissionais. A 

diferença é que cada qual faz sua parte de seu saber independentemente das demais áreas de 

saberes distintos. Acredita-se que formando uma rede de relações hierárquicas e burocráticas o 

atendimento se torna qualitativamente suficiente. Aparentemente, articulação e relação disciplinar 

existem, mas cada qual no campo de conhecimento específico. 

A pluridisciplinaridade, ainda de acordo com Japiassu (1976), transmite a idéia de cooperação, 

mas com pouca coordenação, pois diversas disciplinas se justapõem no mesmo nível hierárquico 

para o atendimento de objetivos múltiplos. Em geral os profissionais cooperam, mas não se 

articulam suficientemente de maneira coordenada. Ou seja, um não fala com o outro. Embora 
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menos agressivo e hierárquico que o multidisciplinar, os serviços ou produtos para um cliente é 

apenas produto das disciplinas individuais. 

Entendida a partir da convergência de duas ou mais áreas do conhecimento disciplinar conexas, a 

interdisciplinaridade possui uma característica básica: a consecução de uma problemática 

comum. Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade promove a interação entre as disciplinas, 

gerando novas interrogações e sugerindo soluções de problemas diante dos quais as demais 

formas de conhecimento se mostram insuficientes. Representa, assim, uma interessante contra 

tendência ao reducionismo metodológico disciplinar (TANZELLA-NITTI, 2000).  

Uma de suas deficiências, no entanto, está no fato de que as disciplinas conexas são definidas a 

partir de um nível hierárquico imediatamente superior. Se no campo da pesquisa científica e 

tecnológica pretende-se uma convergência de duas ou mais áreas de conhecimento disciplinares 

não pertencentes à mesma classe na busca de uma síntese epistemológica, quando aplicada à 

execução de trabalhos e atividades, a interdisciplinaridade torna-se, na maioria das vezes, 

inaplicável. Entre efetivar uma pesquisa interdisciplinar e operar gerencialmente sob a ótica 

interdisciplinar há diferenças consideráveis. 

A interdisciplinaridade apresenta um viés: há cooperação e relação, mas acompanhada sempre de 

subordinação. Nas palavras de Japiassu (1976), há um nível hierárquico com a coordenação 

procedendo de nível superior comum, mas não geral, respeitando os saberes individuais. 

Na transdisciplinaridade há uma coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas. 

Idealmente, Iribary (2003) exemplifica esta coordenação num posto de saúde em que os diversos 

profissionais – psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, neurologistas e clínicos gerais – diante de paciente com problemas mentais, todos 

vão assisti-lo e buscarão formular um diagnóstico.  

Não basta que apenas cada profissional opine a partir de sua área e, finalmente, um tratamento 

seja indicado. Todos se colocam no mesmo nível e na origem do problema e são recíprocos no 

desafio do tratamento. Vem daí que a prepotência disciplinar cede lugar à humildade, e esta se 

disponibiliza para colaborar, em condições de igualdade disciplinar, com o outro e com o caso em 

idênticas condições. 
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Em ambientes organizacionais e profissionais em que exige atuação conjunta, integração de 

pessoas num objetivo comum, construção de visões e estabelecimento de objetivos e avaliação de 

desempenho e a produção de bens e serviços à sociedade, diferentes habilidades, e de igual modo, 

diversos conhecimentos são indispensáveis num empreendimento. E mais: dialogar em equipe, 

promover o desenvolvimento das pessoas, ter visão compartilhada e exercer o pensamento 

complexo (SENGE, 1995; MORIN, 1999) é de se esperar mudanças de visão disciplinar na forma 

de atuação dos diversos profissionais na gestão empresarial.  

À luz do descrito acima, tem-se, sob a ótica da pós-disciplinaridade, três níveis de análise de um 

trabalho de equipe: a multidisciplinaridade preocupa-se com o estudo do objeto, caso ou 

problema de uma só e mesma disciplina por várias disciplinas simultaneamente. Portanto, não se 

faz conexão propriamente dita. Neste sentido, a gestão não se efetiva. O objeto fica focado a 

partir das diversas leituras ou lentes de observação.  

A interdisciplaridade transfere métodos de uma disciplina à outra. O objeto ou o problema é 

levado a outro campo do saber, sem necessariamente alterar seus fundamentos. Para esta 

tendência, a gestão privilegia o comando e a subordinação de um saber. A transdisciplaridade 

busca interação e integração entre as disciplinas para uma compreensão mais ampla e global de 

um fenômeno ou desafio. 

A integração é um ideal que visa não só a criar laços de solidariedade entre os diversos 

trabalhadores, mas também entre as diversas formas de trabalho, com seus graus variáveis de 

autonomia e de interdependência. 

Os discursos acadêmicos cada vez mais sugerem uma formação – de tendência mundial – ampla e 

sólida, que permita ao estudante transpor as fronteiras das disciplinas, adaptando-se assim mais 

facilmente às rápidas transformações. No corpo desses discursos acadêmicos, são propostos 

programas e estímulos à formação interdisciplinar.  

E há também aqueles que propõem o abandono da visão linear de departamentos, definidos por 

categoria do conhecimento, organizando os conhecimentos por temas da realidade, com 

disciplinas novas e multidisciplinares. A educação, na estrutura das instituições de ensino 

superior, encaminha-se para uma compreensão de mundo em que o estudante possa dedicar-se 

aos estudos em núcleos multi, trans e interdisciplinares. 
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7. Gestão, inovação e multidisciplinar 

Parafraseando Motta (2002) e Morin (1999), nos grupos multifuncionais e multidisciplinares, a 

liderança está transitando da exclusiva predominância carismática, heróica e salvacionista, para 

uma liderança situacional gerenciadora de complexidade. Este líder necessariamente precisa ser 

uma pessoa com capacidade para se relacionar inclusive com os especialistas, aqueles que 

supostamente “sabem” mais. 

Dentre os diversos componentes de uma visão da multidisciplinar está no fato de que um trabalho 

de equipe requer reciprocidade e diálogo. Ambos geram a cooperação. O diálogo respeita a 

coordenação descentralizada, a cooperação sem decisões verticalizadas, o respeito aos diferentes 

níveis de realidade, regidos pelas respectivas lógicas disciplinares e, ainda, a finalidade da gestão. 

Qual seja: produzir bens e serviços na perspectiva do relacionamento, da responsabilidade ético-

social e da humanização. 

O significado da perspectiva dialógica – predominantemente gerada a partir da modalidade 

multidisciplinar – sugere ultrapassar o domínio de um conhecimento especializado – 

monoprofissional - o qual se transforma, quase sempre, em juiz no processo de decisão, 

monopolizando e absolutizando a liderança. 

Neste sentido, uma visão de gestão que se caracteriza pela abrangência por meio do respeito à 

complexidade multiprofissional, sugere maior capacidade para compreender o universo interno e 

externo das organizações. No mesmo tempo e espaço que o líder interconecta-se com o ambiente 

externo, mantém relacionamentos produtivos no interior de sua equipe.  

O líder herói de saber monopolizador e centralizador perde vitalidade para um profissional capaz 

de manter relacionamentos construtivos, eficientes e eficazes com seu grupo. Neste sentido, ser 

líder é uma opção pelo homem histórico, vivendo a cultura global sem perder a dimensão, a 

singularidade e as preocupações de seu ambiente organizacional. 

Trabalhando com grandezas díspares, esse novo líder não perde a dimensão das pessoas na 

consecução do realizar humano. Nisso compreende-se o seu trabalho de articulador dos 

conhecimentos específicos, em geral, monodisciplinar, Ou seja, comunicar-se com seu pessoal 

mesmo nas dimensões mais ambíguas.  
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Nisso vai a exigência de uma competência da liderança: ser capaz de compreender e gerenciar as 

inter-relações sutis e complexas, facilitando o desempenho e a qualidade das pessoas e da 

organização no seu dia-a-dia. Ou seja, um líder capaz de dar fluência às confluências na 

organização. Numa palavra: fazer sua equipe jogar e desempenhar criativamente tarefas e 

funções. E aí está a características pós-disciplinar, tanto inter, multi quanto transdisciplinar. 

Essa liderança identifica-se por ser um contraponto com a liderança carismática e heróica. Neste 

sentido, o carismático e o salvador passam a ser um obstáculo para o desempenho em todos os 

segmentos organizacionais. 

Se a organização conecta partes umas nas outras, formando um todo, isto sugere o caráter da 

complexidade de relações entre parte e todo, sem perder as visões de mundo de cada grupo ou 

pessoa. Um todo não pode ser entendido se não pelas partes. Esta relação circular sugere a 

impossibilidade se entender o todo de uma atividade organizacional sem conhecer as partes, ou 

conhecer o todo sem conhecer as partes (MORIN, 1999).   

A recuperação da noção de que as partes não são maiores que o todo e vice-versa, desinibe 

riquíssimas qualidades e potencialidades das partes. A discussão disciplinar constitui-se em um 

tema fascinante. Analisada sob diferentes perspectivas – ambiental, filosófica, social, ética e da 

religiosidade na produção do conhecimento – desafia a matriz da gestão organizacional e induz 

problematizar teorias, pressupostos, paradigmas e conceitos vigentes. 

Do ponto de vista do gestor, a multidisciplinaridade gera novas virtudes profissionais, entre as 

quais a tolerância à falha, a flexibilidade e o compartilhamento. Assim, num ambiente de alta 

vitalidade organizacional dos dias atuais, a multidisciplinaridade afeta a própria natureza do ser. 

As questões da pós-disciplinaridade, nos dias atuais, parece revestir-se de singularidades não 

suficientemente exploradas uma vez que requer novos modos de produção de conhecimento em 

clima de complexidade, de polifonia e de sincretismo. Essa exigência implica reintegrar nas 

organizações humanas, sujeito e objeto, objetividade e subjetividade, história e cultura, filosofia e 

ciência, arte e religião. Enfim, formar profissionais para a gestão da complexidade, valendo-se da 

transdisciplinaridade funcional e profissional, que em geral as matrizes curriculares dos cursos de 

graduação das instituições de ensino superior não respondem adequadamente. 
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Apontamentos sobre a cobrança de royalties da soja RR1 e outras 
questões emblemáticas em propriedade intelectual 
 
Notes on the collection of royalties from RR1 soybeans and other flagship 
issues in intellectual property: 
 

 
 Charlene de Ávila1 

 
 
 
Resumo 
Em decisão exarada no dia 24 de setembro do corrente ano a 5ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atendeu recurso da empresa Monsanto, que 
poderá no momento continuar a cobrar royalties dos sojicultores que cultivam soja 
transgênica reformando o julgamento de 1º grau2, de 2012, que havia suspendido a 
cobrança também de royalties, reservando aos produtores o direito de vender a 
produção como alimento ou matéria prima. A decisão muito embora recorrível por 
                                                           
1  Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica na área de propriedade 
intelectual na agricultura do escritório Denis Borges Barbosa – Rio de Janeiro. E.mail: 
charlene@nnb.com.br.     
2 DIANTE DO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação coletiva 
proposta pelo SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO – RS, SINDICATO RURAL DE 
SERTÃO e SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, SINDICATO RURAL DE GIRUÁ, 
SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA E FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 
AGRICULTURA DO RGS – FETAG, contra MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO 
TECHNOLOGY LLC, para:  
a) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o 
produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de 
vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 
9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
b) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros que cultivam 
soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, 
nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
c) DETERMINAR que as requeridas se abstenham de cobrar royalties, taxa tecnológica ou 
indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a 
contar da safra 2003/2004;  
d) CONDENAR as requeridas devolvam os valores cobrados sobre a produção da soja 
transgênica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao 
mês, a contar da safra 2033/2004, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;  
e) CONCEDER, de ofício, a liminar para DETERMINAR a imediata suspensão na cobrança de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja 
transgênica produzida no Brasil, sob pena de multa diária no valor de 1.000.000,00 (um milhão 
de reais);  
f) CONDENAR as requeridas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que 
fixo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido pelo IGPM a contar desta data (art. 21, 
§ único, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  
Porto Alegre, 04 de abril de 2012.  
GIOVANNI CONTI,  
Juiz de Direito. 

mailto:charlene@nnb.com.br
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embargos infringentes, retira no momento a possibilidade dos apelados de reaver o 
que foi pago de forma indevida a apelante depois de 31/08/2010. Além disso, a 
decisão poderá ter efeito direto sobre a cobrança de royalties da segunda geração de 
soja transgênica – RR2. O presente artigo analisará as seguintes questões: a extinção 
do direito patrimonial da invenção; as especificidades do artigo 42 da lei 9.279/96; os 
elementos do direito negativo do artigo 42, as reivindicações das patentes pipelines, a 
intervenção humana direta como requisito objetivo de apropriação de uma tecnologia e 
a proteção pela lei de cultivares – corpus mysticum versus corpus mechanicum. 
Palavras-chave: royalties, patentes, tecnologia, cultivares. 
 
Abstract 
In decision rendered on September 24 of this year the 5th Civil Chamber of the Court 
of Justice of Rio Grande do Sul answered resource company Monsanto, which can 
currently continue to collect royalties from soybean farmers who grow GM soya 
reforming the judgment of 1st degree, 2012, which suspended the collection of 
royalties as well, allowing producers the right to sell as food production or raw material. 
The decision appealed by infringing although embargoes, removes the possibility at the 
time of appellees to recover what was paid to the appellant improper way after 
31/08/2010. Moreover, the decision may have direct effect on the collection of royalties 
from the second generation of GM soy - RR2. This article will examine the following 
issues: the extinction of the economic rights of the invention; the specifics of article 42 
of Law 9,279 / 96; the elements of the negative right of Article 42, the claims of the 
patent pipelines, direct human intervention as objective requirement of appropriation of 
technology and the protection by law of cultivars - mysticum corpus versus 
mechanicum corpus.  
Keywords: royalties, patents, technology, cultivars. 
 
Introdução 
 

Em ação coletiva contra a Monsanto do Brasil e a Monsanto Technology 

LLC, os produtores gaúchos - Sindicato Rural de Passo Fundo, Sindicato Rural 

de Sertão, Sindicato Rural de Santiago, Sindicato Rural de Giruá, Sindicato 

Rural de Arvorezinha e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS 

(Fetag) - contestaram os procedimentos adotados pela empresa, impedindo-os 

de reservar cultivares transgênicas para replantio e comercialização, além da 

proibição de doar e trocar sementes dentro de programas oficiais e cobrar de 

forma arbitrária, ilegal e abusiva royalties sobre sementes e grãos 

descendentes da chamada soja Roundup Ready (RR).  

Os autores da ação alegaram que a Monsanto violou a Lei de Cultivares 

(lei nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes 

sem pagamento de novos royalties, sendo inaplicável a incidência da 

propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes ditas pipelines caíram 

em domínio publico.  
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Solicitaram o reconhecimento do direito dos pequenos, médios e 

grandes sojicultores brasileiros, de reservar o produto de cultivares de soja 

transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de vender 

essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar a título de royalties; 

garantia de cultivar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas 

a outros pequenos produtores rurais.  

Por dois votos a um, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul atendeu recurso da empresa Monsanto, que poderá no 

momento continuar a cobrar royalties dos sojicultores que cultivam soja 

transgênica.  

A decisão transcrita abaixo reforma o julgamento de 1º grau3, de 2012, 

que havia suspendido a cobrança de royalties, reservando o direito aos 

produtores de vender a produção como alimento ou matéria prima. 
 

                                                           
3 DIANTE DO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação coletiva 
proposta pelo SINDICATO RURAL DE PASSO FUNDO – RS, SINDICATO RURAL DE 
SERTÃO e SINDICATO RURAL DE SANTIAGO, SINDICATO RURAL DE GIRUÁ, 
SINDICATO RURAL DE ARVOREZINHA E FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 
AGRICULTURA DO RGS – FETAG, contra MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO 
TECHNOLOGY LLC, para:  
a) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o 
produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de 
vender essa produção como alimento ou matéria-prima, sem nada mais pagar a título de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, nos termos do art. 10, incisos I e II da Lei nº 
9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
b) DECLARAR o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros que cultivam 
soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores rurais, 
nos termos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos, da Lei nº 9.456/97, a contar do dia 01.09.2010;  
c) DETERMINAR que as requeridas se abstenham de cobrar royalties, taxa tecnológica ou 
indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil, a 
contar da safra 2003/2004;  
d) CONDENAR as requeridas devolvam os valores cobrados sobre a produção da soja 
transgênica a partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao 
mês, a contar da safra 2033/2004, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;  
e) CONCEDER, de ofício, a liminar para DETERMINAR a imediata suspensão na cobrança de 
royalties, taxa tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja 
transgênica produzida no Brasil, sob pena de multa diária no valor de 1.000.000,00 (um milhão 
de reais);  
f) CONDENAR as requeridas ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios que 
fixo em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido pelo IGPM a contar desta data (art. 21, 
§ único, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  
Porto Alegre, 04 de abril de 2012.  
GIOVANNI CONTI,  
Juiz de Direito. 
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Da Apelação Cível: 
n° 70049447253 (n° CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) 2012 
Cível 
Apelantes: Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil 
LTDA. 
Apelados: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. 
Litisconsortes: Sindicato Rural de Jataí; Associação dos 
Agricultores de Dom Pedrito. 
Assistentes: Associação Brasileira de Sementes e Mudas – 
ABRASEM, Agrobio Associação de Emp. Biotecnologia, 
Agricultura e Agroindústria. 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA TRANSGÊNICA. LEI 
DE PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. 
RAZÕES DE AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E 
PRELIMINARES SUPERADAS. 
 
Suficiência do laudo pericial e ausência de nulidade da prova a 
afastar o acolhimento das razões dos agravos retidos. 
Preliminares superadas por julgamento no STJ. Afastamento 
da disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, 
não aplicada ao caso em discussão nos autos. No mérito, 
ainda que a Lei de patentes não permita a proteção decorrente 
de patentes para todo ou partes dos seres vivos, houve 
expressa exclusão desta proibição em relação aos 
microorganismos transgênicos (artigo 18, inciso III, da lei de 
patentes), justamente porque resultantes de um produto de 
intervenção cultural, por meio de invento. Possível à extensão 
dos efeitos de propriedade intelectual sobre microorganismos 
transgênicos desde que atendam os critérios próprios à 
situação jurídica de patenteabilidade – no caso, a novidade, a 
atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. 
Circunstancia expressamente reconhecida, por certificados 
próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo. Não há 
como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto 
de patente, por forca da proteção conferida pelo artigo 42 da 
Lei 9.279/96. A doutrina na interpretação mais correta da lei de 
patentes acerca dos casos de propriedade intelectual esclarece 
que o artigo 42, por meio de seus incisos, protege tanto o 
produto que é objeto direto da patente, como de processo ou o 
produto obtido diretamente pelo processo, caso seja este 
patenteado. Descabe exclui-ser o direito de patentes sobre o 
produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia 
– e que abranja todas as características próprias à proteção – 
inclusive quando isto ocorra sobre a cultivar. E isto, porque 
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ambas as leis mencionadas são omissas na hipótese de 
sobreposição de situações. Quando uma variedade é 
desenvolvida pela técnica de transgenia – podendo, portanto, 
receber a proteção da lei de patentes – e sofre, posteriormente, 
uma melhora por via biológica, recebendo o certificado de 
cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de 
proteção, algo que estaria vedado pelas disposições da UPOV 
referente à Convenção de 1978. Tal, conflito, para a doutrina 
mais recente, enquanto inexistente uma definição legal 
específica, poderia sofrer solução suficiente por meio do 
instituto da patente dependente previsto na lei de patentes. 
Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais 
especifica para a resolução do conflito de regras. Aqui se têm 
leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria 
exposição de motivos da cartilha elaborada a lei 9.456/97 deixa 
clara tal situação quando justifica a criação da lei de proteção 
de cultivares como mecanismo distinto de proteção a 
propriedade intelectual. Não há como fazer subsistir o 
argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa 
sobre o produto e para o desenvolvimento de técnica de 
aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre patentes. O 
que pode o titular de patente celebrar contrato de licença para 
exploração e investir o licenciado nos poderes para agir em 
defesa da patente (art. 61 da lei de patentes). Tal não afasta os 
direitos do exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do 
invento, seja pelo licenciado, ressalvada apenas a hipótese de 
analise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada 
(art. 63 da lei de patentes). O debate proposto é referente ao 
produto da soja transgênica, para a qual é identificada a 
situação de proteção específica e comprovada – ao menos até 
31.08.2010 – por meio de carta patente. Não há, portanto, 
como se pretender a aplicação de disposições normativas da 
lei de proteção de cultivares para o caso em comento, na 
medida em que diversa é a proteção jurídica identificada. 
Reconhece-se a causa legitima á cobrança – a descaracterizar 
hipótese de ilicitude para fins do art. 187 do CC brasileiro – por 
força da aplicação da lei de patentes na hipótese, não afastada 
a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela lei 
de cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da lei 
referida. Com relação ao percentual de royalties estabelecido, 
a desproporção é apontada ainda na inicial, por meio de pedido 
alternativo no sentido de que “seja judicialmente estabelecido 
percentual não abusivo para adequadamente indenizar as 
demandadas, em índice que variam entre 0,06% a 0,10% sobre 
o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor 
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índice pelas razões anotadas” (fl. 31 dos autos). Neste ponto, 
há que se observar os limites estabelecidos em Lei e mesmo a 
partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, 
por meio de suas entidades representativas. Não há que se 
falar em abusividade quando negociados entre entidades 
representantes de ambas as partes royalties em percentual 
(2%) proporcional à prática de mercado internacional, sem que 
demonstrada efetiva abusividade de cobrança. Sucumbência 
invertida e honorários advocatícios redimensionados em 
concreto. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS 
RETIDOS E AFASTARAM AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, 
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO 
CANTO. 

 
A primeira questão pertinente no presente caso é reafirmar que se 

encontra expirado o prazo das 14 patentes4, as quais atribuíram a Monsanto o 

direito de explorar de forma exclusiva e de cobrar royalties dos agricultores 

quando utilizassem a tecnologia RR1 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 relacionada ás tecnologias em pauta que se expirou 

em 31/08/20105. 

 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. 
                                                           
4 PI 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. 
5 Em julho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento que a patente da RR1 
(patente PI 1100008-2) expirou em 2010. Seguindo jurisprudência consolidada pela Segunda 
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. Além disso, os agricultores também pediram 
a devolução de mais de R$ 500 milhões que foram pagos nas safras 2010/2011 e 2012/2013. 
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Entretanto, essa decisão muito embora recorrível por embargos 

infringentes, retira no momento a possibilidade dos apelados de reaver o que 

foi pago de forma indevida a apelante depois de 31/08/2010. Além disso, a 

decisão poderá ter efeito direto sobre a cobrança de royalties da segunda 

geração de soja transgênica – RR2 que atualmente esta na faixa de 7,5% na 

venda por saca de sementes. 

Tem-se que os royalties devidos à tecnologia RR1 eram cobrados pelo 

uso reprodutivo das sementes Roundup- Ready que por modificações 

genéticas são imunes ao uso do agrotóxico glifosato denominado Roundup e 

comercializado pela multinacional, como também em domínio público6. 

Note-se a importância dessa decisão e as repercussões que irão 

transcorrer ao longo de sua possível reforma ou mantença.  

Na seara econômica estudos7 demonstram que a cultura de soja lidera 

com um total de 23,9 milhões de hectares ou 65,4% da área total com lavouras 

transgênicas no Brasil, seguida pelo milho (verão + inverno) com 12,1 milhões 

de hectares (33,1% da área total). Por fim, os campos com algodão 

transgênicos representarão 1,5% da área total com biotecnologia, com 0,55 

milhão de hectares: 

 

Adoção da biotecnologia agrícola no Brasil – por cultura 

                                                           
6 Ao expirar todas as patentes relativas ao produto químico, o grupo Monsanto optou por 
desenvolver tecnologia biológica: a transformação genética da soja, milho, algodão, colza, etc., 
de forma que as sementes em questão, e suas florações, se fizessem resistentes ao 
mesmíssimo Roundup Ready (glifosato) já em domínio Publico. Denis Borges Barbosa. 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.    
7 CÉLERES. Relatório Biotecnologia de 6 de agosto de 2012. 

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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Adoção da biotecnologia na cultura de soja no Brasil 
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Adoção da biotecnologia agrícola no Brasil – por Estados 

 
 
 
 
 
 
 
Taxa de adoção da biotecnologia agrícola no Brasil 
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Adoção da biotecnologia agrícola no Brasil – por tratamento 

 
Note-se que a tolerância a herbicida, de forma isolada, ocupa a maior 

parte da área com biotecnologia no Brasil, com 25,3 milhões de hectares e com 

crescimento de 3,1 milhões de hectares em relação à adoção de 2011/12. 

Em seguida, a resistência a insetos, também na forma isolada, 

representa a segunda maior área com biotecnologia, com 5,7 milhões de 

hectares e com crescimento 343 mil hectares em relação a 2012. 

Por fim, as tecnologias com genes combinados (stack genes) totalizarão 

5,6 milhões de hectares, se aproximando – com o previsto – da tecnologia de 

resistência a insetos (single gene). Essa tecnologia tem crescimento estimado 

de 552 mil hectares em relação ao ano anterior, (fonte Céleres, 2013). 

 
1. Da extinção do direito patrimonial da “invenção” 

Segundo a lei 9.279/96 em seu enunciado do artigo 78 a patente se 

expira a seu termo, assim, a patente se extingue pela expiração do prazo de 

vigência e seu objeto cai em domínio público, o que vale dizer que “quando a 

patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar 
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o artigo – inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi 

patenteada – passa ao público8”. 

Pontes de Miranda9, com clareza apregoa que: 
Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai à 
invenção no domínio público. Não é a propriedade que se 
extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou 
de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do artigo 65 
do decreto-lei n° 7903. É o direito de propriedade que se 
resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a 
todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa 
ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; 
nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é 
que perde a exclusividade, e para sempre. Diz o artigo 39 do 
decreto-lei n° 7.903: “O privilégio de invenção vigorará pelo 
prazo de 15 anos contados da data da expedição da patente, 
findo o qual o invento cairá em domínio público”. O direito de 
propriedade industrial cai em “domínio público” isto é, a 
invenção torna-se res communis omnium. 

 

Tem-se que ao término da proteção patentária é incondicionado e 

inexorável, além de ser “vedado constitucionalmente à retirada do domínio 

público de um conhecimento técnico que, expirada uma patente, ou jamais 

solicitada, se tornou res communis omnium”10.  

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, 

universal e definitivo “(...) retirar um bem do domínio comum é expropriação ou 

desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente, ou simples, 

apropriação indébita” 11. 

Na verdade, deferir a apelante o direito de cobrar royalties dos apelados 

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 de sua esfera de exploração no intuito de 
                                                           
8 Decisão da Suprema Corte Americana - Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S 225, 
1964. 
9 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Parte Especial. Tomo XVI, São Paulo: RT, 
1983, p. 333. 
10 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da 
tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponivel em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
11 BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações 
industriais. Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. Rio de Janeiro: 
Saraiva GV Law, 2007, p. 51 

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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controlar sua pretensão econômica, em detrimento das bases constitucional 

referentes à propriedade intelectual. 

 Não há fundamentação jurídica e legal que retire a ilicitude da cobrança 

de royalties aos apelados após a expiração das patentes de propriedade da 

apelante, fato que se caracteriza um contra direito. 

Importante salientar que enquanto vigência da patente a apelante 

cobrava royalties pelo plantio. A patente expirou, e o agricultor já havia pago o 

preço da tecnologia e continuou a fazê-lo depois de 2010.  

Assim, a partir de agosto de 2010, data que expirou a patente a 

Monsanto passou a cobrar por dívida já paga, fato este ilegal e injusto, fazendo 

com que a apelante se enquadre no enunciado do artigo 940 do CC: 
Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou 
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais 
do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.  

 

Assim, parece ser claro que a pretensão da apelante de continuar a 

cobrança de royalties ao término da proteção de suas exclusivas sofra de 

alguma deficiência de boa fé e de interesse social. 

Arrogar-se um poder jurídico que não se tem, para proveito injusto, 

amolda-se em abstrato ao crime de estelionato.12 

Uma vez expirada a patente, o uso livre de seu objeto passa ao público 

e não pode ser tolhido por outras pretensões do antigo titular, ainda que a título 

de enriquecimento sem causa, concorrência desleal, exercício de outro 

privilégio sobre o mesmo objeto, ou renúncia incondicional dos beneficiários da 

liberdade industrial.13 

O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o 

pagamento de royalties subsequentes e tira o amparo legal de qualquer 

restrição à atividade econômica dos concorrentes. Tal pressuposto jurídico 

                                                           
12 BARBOSA, 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.    
13 BARBOSA, op. cit. 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.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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seria suficiente para configurar a ilicitude de uma disposição que previsse a 

continuação das obrigações para além do prazo de validade do direito de 

propriedade industrial.14 

A título de elucidar aos leitores sobre como a patente, ora expirada 

protegia a receita da apelante, transcrevo abaixo parte das considerações de 

Barbosa15 em seu parecer sobre a Monsanto: 
A Monsanto vende, ou permite vender sementes. A patente – 
eventualmente extinta – fazia que só ela pudesse vender 
sementes RR. Ou seja, outros fornecedores de sementes, 
inclusive com tecnologia aperfeiçoada, mas sujeita ao alcance 
do privilégio (RR1... plus) eram excluídos do mercado. Assim, 
os plantadores pagavam preço mais alto (sem escolha...) por 
uma tecnologia que não era necessariamente a melhor. 
A patente impede que o plantador reserve e replante, sem 
recomprar da Monsanto, as sementes para as próximas safras. 
Para que a semente seja usada para o plantio a Monsanto 
cobra um valor, separado do preço da semente. O plantador 
podia comer a semente no jantar, e isso não fere os direitos de 
patente. Mas para usar a semente para plantio – como ela foi 
concebida – a Monsanto entende ser um uso do objeto da 
patente, e assim licencia o próprio objeto da compra da 
semente. Esse valor vinha sendo pago à fonte de distribuição 
das sementes. 
A Monsanto caracterizou tal valor pago pelo direito de plantar a 
semente como indenização16, como se o plantador fosse 
relapso e estivesse a multinacional demandando e obtendo 
reparação, com lesão à situação moral dos plantadores. 
A Monsanto imputa ao plantador uma licença limitada a um 
peso determinado de soja por peso de semente vendida, 
restringindo desta feita a capacidade de produção do plantador. 
Enfim, quando a semente de soja é vendida a uma Trader, a 
compradora cobra um acréscimo por todo o peso em demais 
da produção licenciada, assim, como por toda soja que o 
plantador declara como não RR1, mas a trader – examinando – 
entende ser transgênica.  

                                                           
14 BARBOSA, Denis Borges. Know How e poder economic. Universidade Gama Filho, UGF. 
Orientador: Fábio Konder Comparato, 1982, p. 128. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc  
15 BARBOSA, op. cit. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc 
16 A Monsanto, porém, ao classificar o pagamento que extrai – ilicitamente – dos plantadores 
por patente expirada de “indenização” evidencia a lide e a demanda. Não entende a Monsanto 
que haja royalties neste pagamento, ou contraprestação regular de um contrato, mas 
indenização, ou a satisfação de um ato ilícito, daí, a reparação de uma demanda. Mas, a partir 
da expiração da patente, uma demanda de indébito – BARBOSA, Denis Borges. 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.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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Note-se que o ilícito da Monsanto ocasiona a soma de todos os danos 

materiais, concorrenciais e morais descritos. 

Barbosa17 considera que a Monsanto ao arrogar-se de uma 

exclusividade que não tinha, não somente cobrou “indenizações18” (como 

denominava) ou royalties sem causa, mas preveniu que o plantador competisse 

com a dita multinacional: 
Ou seja, a Monsanto não só recebeu “aluguéis” por um bem 
que já não era seu (mas, pelo domínio público, como uma 
praça que todos podem entrar, fruir e sair) como também 
impediu que cada plantador reservasse e revendesse as 
sementes que quisesse, e ainda acresceu à base dos aluguéis 
um múltiplo cada vez que o plantador apresentasse, à moega, 
mais soja do que ela (arbitrariamente) estipulava que fosse o 
peso de reprodução licenciado 
Assim, à reparação pelo enriquecimento sem causa das 
“indenizações” e royalties cobrados sem uma patente que o 
justificasse, a repetição ou enriquecimento sem causa tem 
também – inexoravelmente – que cobrir: 
A perda do mercado de reserva e revenda de sementes a 
terceiros pelo qual cada plantador podia tornar-se competidor 
da Monsanto no mercado de sementes. 
A perda do direito de escolha entre comprar as sementes da 
Monsanto e de outros fornecedores de sementes, mais baratas 
ou, ainda, baratas e de tecnologia melhor. 
A perda da expansão da produção diretamente coibida sobre 
preço cobrado na moega19. 
Não é, assim, simplesmente um valor a repetir, mas um 
enriquecimento odioso e ilícito sem causa nenhuma a reparar. 

 
 O problema é a justa “indenização” perante o monopólio da patente: 
 

Parece bastante claro que, tendo sido desenvolvida uma 
tecnologia, estando esta registrada e com carta patente, sua 
utilização deve ensejar uma retribuição (...). A apelante 
sustenta que a lei de propriedade intelectual lhe assegura esta 
indenização. É verdade. Já se fez consignar aqui que é devida 

                                                           
17 BARBOSA, 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.    
18 Mesmo que a lei brasileira prescreva hipótese em que as indenizações devidas por infrações 
de direitos de propriedade industrial sejam calculadas como se fossem royalties, o caso do 
presente trabalho, os royalties possuem a natureza jurídica de pagamento contraprestacional, e 
não de caráter indenizatório. 
19 BARBOSA, op. cit.. 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.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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indenização. O que tenho dificuldade de afirmar e reconhecer é 
a legalidade quanto aos valores que estão sendo pretendidos e 
que foram estabelecidos pela Monsanto. Não me parece que o 
alegado fato de ter havido discussões e encontros com 
entidades importantes como FARSUL, FETAG E FECOAGRO, 
seja suficiente para legitimar os valores cobrados. Não tenho 
nos autos sequer a extensão destas negociações e encontros. 
Que propostas foram discutidas se houve ou não 
contrapropostas e ajuste, afinal, em valores negociados. Se a 
indenização, enfim, corresponde ao que é justo em relação ao 
trabalho desenvolvido e que gerou a soja RR. O fato de 
inúmeros órgãos terem aderido ao sistema de cobrança não é 
definitivo para a conclusão de que são justos e devidos os 
valores porque, considerando que se trata de semente que dá 
grande lucro ao produtor e a cadeia, sem possibilidade de 
busca alternativa de grão, fácil compreender a concordância da 
grande maioria. E aqui tem relevância e aplicação, ao menos 
em parte, a fundamentação trazida pela autora, quando 
menciona o artigo 173 da Constituição Federal e a Lei n° 
8.884/94, que dispõe sobre a prevenção e repressão às 
infrações contra a ordem econômica (...) tanto a ré Monsanto 
domina o mercado que um dos argumentos aqui utilizados foi 
no sentido da dispensa da prova pericial, já que apenas esta 
empresa tem a soja transgênica no Rio Grande do Sul. Daí que 
se pode afirmar com bastante segurança que não tinha a 
autora liberdade de escolha, o que leva à razoabilidade do 
entendimento do abuso do poder econômico. (Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 16° Câmara Cível, 
Des. Helena Cunha AC 70017713181, Julgado em 
28.03.2007). 

 
 
2. Das especificidades do artigo 42 da Lei 9.279/96  
 

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

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

esses propósitos: 

 I- produto objeto de patente,  

 II- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

 §1° - ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que 

terceiros contribuam para que os outros pratiquem os atos estipulados neste 

artigo.  

§2° ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere 

o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, 
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mediante determinação judicial específica, que o produto foi obtido por 

processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 Dos elementos do direito negativo do artigo 42 da lei 9.279/96 –  

 
(produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar):  

 
 Barbosa20 em sua obra “O Código da propriedade intelectual conforme 

os tribunais” evidencia de per si os elementos de direito negativo pertencentes 

ao artigo 42 da lei 9.279/96, a saber: 
Produzir – a primeira das figuras reservadas é de produzir o 
objeto patenteado; se for um objeto e não uma atividade, o 
elemento coberto pela reivindicação só poderá ser trazido 
àquelas características descritas pelo titular, ou sob seu 
consentimento. Note-se que não é o todo o produto que é feito 
tornado exclusivo, mas são apenas aqueles elementos do 
produto cobertos sob a reivindicação que são de produção 
exclusiva pelo titular.  
Usar – usa-se do processo, e do produto patenteado. Aquele, 
usado sem consentimento, sempre infringirá este artigo. 
Já o uso de produto patenteado sofre uma distinção. O uso 
abrange as utilizações por terceiros, que não produziram o 
produto. Pela ação reipersecutória da interdição, são eles 
também colhidos pela exclusividade. Assim, aquele que usa de 
produto que foi fabricado por terceiros, sem consentimento do 
titular, igualmente será sujeito à interdição, embora nem 
sempre, e dificilmente, a responsabilidade civil. Para que o 
seja, será necessário demonstrar a culpa nesse uso violador. 
Mas – e esse é um ponto crucial – não há poder de interdir o 
uso de terceiros quando já houve exaustão de direitos, sob o 
art. 43, IV ou VI, ou 68 §4°. Ou seja, quando o titular do direito 
já teve oportunidade de haver sua parte do retorno do 
investimento, atribuível aquele item especifico, em uma 
operação econômica anterior, que foi consentida. (grifo meu). 
Vender e colocar a venda – só o titular pode vender ou 
oferecer à venda o produto patenteado. No entanto, é 
entendimento tradicional no nosso Direito o de que a venda, 
exposição, etc. são acessórias da violação principal; não 

                                                           
20 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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havendo fabricação ou uso de processo contra direito, não 
haverá lesão da patente. Por quê? 
Pela ação do art. 43, IV e VI, (exaustão de direitos), toda a 
venda, ou exposição à venda, efetuada após a primeira 
operação em que o titular teve ocasião de haver a parcela de 
seu investimento atribuível à unidade (assim, efetuada sob 
consentimento do titular), está fora do alcance da patente. 
Importar: o direito exclusivo aqui é o de importar com o 
propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou vender objeto 
de patente ou produto obtido diretamente por processo 
patenteado. Não há qualquer exclusividade específica em 
importar o produto para uso próprio do importar: em todos os 
casos a exclusividade recai sobre a importação 
preterintencional. Neste caso, não há hipótese de invocar-se a 
exaustão do art. 43, IV, pois ela só se aplica ás operações 
internas ao país. Mas, quando a lei prevê exaustão 
internacional (art. 68 §4° e art. 43, VI), a importação para uso 
próprio também não terá qualquer vedação com base num 
eventual uso infringente posterior. 

 
2.2 Algumas especificidades concernentes ao objeto do estudo 

 
Diz a relatora do Acórdão objeto do presente estudo que: 

 
 (...) “a doutrina na interpretação mais correta da lei de patentes 
acerca dos casos de propriedade intelectual esclarece que o 
artigo 42, por meio de seus incisos, protege tanto o produto 
que é objeto direto da patente, como de processo ou o produto 
obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. 
Descabe exclui-se o direito de patentes sobre o produto de 
uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que 
abranja todas as características próprias à proteção – inclusive 
quando isto ocorra sobre a cultivar” (...). 

 
A proteção por patente que se refere o artigo 4221 confere a seu titular 

os direitos exclusivos quando:  
                                                           
21 Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, 
de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propósitos: I- produto objeto 
de patente, II- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. §1° - ao titular 
da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que os outros 
pratiquem os atos estipulados neste artigo. §2° ocorrerá violação de direito da patente de 
processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não 
comprovar, mediante determinação judicial específica, que o produto foi obtido por processo de 
fabricação diverso daquele protegido pela patente. (o próprio texto de TRIPs sublinha a 
incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluirá 
pelo menos “o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de 
licença”). Mais ainda, esse teor negativo é complementado pelos dispositivos penais do art. 
183, que configuram, em conjunção com este art. 42, um complexo ilógico e desconforme. 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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I. O objeto de uma patente for de produto, para evitar que terceiros sem 

o consentimento do titular: fabrique, use, coloque à venda ou importe para 

esses efeitos o produto. Isto é, a tecnologia de um objeto físico determinado;  

II. O objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros 

sem o consentimento do titular: use, oferte para venda, venda ou importe o 

produto obtido diretamente do processo patenteado. Isto é, quando o objeto da 

patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem técnica. 

Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção constituem 

uma série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao final levarão a 

um resultado.  

Dessa premissa, verificamos que há um problema constitucional quando 

da concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de 

uma planta transgênica, porque em um primeiro momento pode conferir ao 

titular, em tese, os mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a 

partir do processo patenteado.  

Por esse raciocínio, a proteção para o processo de transgenia, uma vez 

patenteado, abarcará, em tese a variedade vegetal e suas partes, além de 

todos os materiais provenientes desse produto derivado da multiplicação ou 

propagação – havendo, outrossim, a sobreposição de direitos de proteção 

sobre um único bem imaterial e um desbalanceamento constitucional. 

Logo, por uma análise literal do enunciado do artigo 42, I e II, tem-se que 

o titular de patente de invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo de uma 

planta, tal como um gene com uma nova função, tem o direito de explorar com 

exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem 

comercialmente, sem sua autorização, ou mesmo a cobrança através de 

contratos de royalties pelo uso da tecnologia protegida.  

O que poderia considerar é que: a proteção conferida aos produtos 

fabricados com processos patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a 

estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente 

enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se 

exige: “produto obtido diretamente por processo patenteado”. 
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O ponto crucial deste enunciado é a expressão “diretamente” – se o 

produto é objeto de modificações posteriores à aplicação do processo 

patenteado, ou é absorvido como uma parte secundária de um complexo 

maior, não há aplicação deste dispositivo. Um parafuso feito por um processo 

patenteado não trará sob o controle do titular da patente o carro onde ele foi 

parafusado22. 

Entretanto, note-se que essa declaração nos remete ao fato de que o 

“produto” neste caso em estudo se refere ao elemento genético e não a 

semente em si.  

A semente é um “veículo” que incorpora ou recebe o elemento genético 

servindo como elemento condutor.  

Barbosa nos diz que é o invento – não o produto – que é protegido: 

(...) a patente não protege o produto no sentido do senso 
comum, mas uma solução técnica para um problema técnico 
(invento) que se expressa num objeto. É o bem imaterial ou 
corpus mysticum, aqui coexistencial a um objeto. Grande 
número de equívocos nos pleitos de infração está na confusão 
entre o produto do senso comum e o invento, que pode ser até 
mesmo invisível no produto. Veda-se a concorrência não dos 
produtos do senso comum, que devem ficar livres para o 
benefício da livre iniciativa, mas o emprego do invento, 
vedação essa em benefício da dinamicidade da inovação. 
Nas raras hipóteses de uma invenção de um produto inteiro, 
haverá sim uma igualdade entre a noção de produto do senso 
comum e o desta Lei. 

 
Assim, o artigo 42 vem de encontro com algumas especificidades de 

cunho jurídico, legal e de interesse público, merecendo interpretação 

inequívoca da situação no presente estudo.  

Assim:  

→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 transgênicos;  

                                                           
22 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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→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 micro-organismo que é parte de uma planta, 

ou seja, de uma semente, o seu patenteamento será questionável.  

→ A lei de cultivares em seu artigo 1023 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 

sementes.  

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 pelo detentor da patente ou por detentor de 
                                                           
23 (...) 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. 
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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 direitos24 redimiria o controle. 

Ressalte-se que jamais uma “semente” (veículo) pode ser objeto de 

patente, mesmo com a inserção de um microorganismo que é parte de uma 

planta ou semente tornar-se contestável o fato. 

 

2.3 Da reivindicação das patentes pipelines 
Tem-se que as patentes que foram declaradas extintas contem 

reivindicações tanto de processo quanto de produto. 

As reivindicações de processo apontam para uma fase da obtenção do 

produto, que é a criação do elemento genético que confere á semente (veículo) 

seu caráter resistente ao glifosato. 

 Uma vez inserido em uma semente, esse processo não é reproduzido. 

O que se repassa ao agricultor é a semente na qual se insere o produto 

elemento transgênico. 

 Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de 

implantação.  

                                                           
24 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. 
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Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, etc, ele não pratica a 

reivindicação de processo coberta pela patente. 

Desse modo a patente não afeta a semente em si e nem a colheita, 

exceto por força da resistência ao produto químico – glifosato (produto que 

também se encontra em domínio público).  

Para um foco correto das criações que foram reivindicadas segue abaixo 

gráfico das patentes pertinentes ao presente estudo: 

 
The scope of protection of claims pipeline patents of groups I and II, the 
pipeline patents and their expirations dates. 

 
Group 

Subject matters 
covered by the 

claims 
 

 
Pipeline patents 

 

 
Expiration dates 

 

 
 
 
 
 
 
 
I 

-Recombinant 
expression cassette, 
including, but not 
exclusively, 
sequences for 
glyphosate tolerance;  
-Vector that contains 
this recombinant 
expression cassette;  
-Transgenic 
microorganism that 
has this vector; and  
-Process to obtain a 
transgenic plant 
transgenic plant cell.  

PI 1101063-0  
PI 1101069-0  
PI 1101067-3  
PI 1101045-2  
 
 
 
PI 1101070-3  

October, 31, 2009  
January, 17, 2003  
January, 23, 2007  
January, 13, 2007  
 
 
 
January, 17, 2003  

 
 

 
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 to obtain a 
transgenic plant plant 
cell.  

 
 
 
 
 
PI 1100007-7  
PI 1100008-2  
PI 1100006-6  

 
 
 
 
 
August, 7, 2005  
August, 31, 2010  
August, 25, 2010  

Tabela adaptada: Fonte: Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013. 
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Desta feita observa-se pelo gráfico acima que as reivindicações25 em 

que se pede a proteção por patentes por nenhum momento foi descrito como 

objeto de proteção planta de soja ou parte dela.  

Diferentemente dessas patentes pipelines e a título de conhecimento, a 

invenção descrita na PI 0610654-4 relativa à soja RR2-Pro - traz no bojo de 

suas reivindicações: “produtos primários obtidos a partir da dita planta de soja 

ou parte desta, o alimento produzido com a planta de soja ou parte desta, entre 

outras, além de métodos de produzir uma planta contendo o evento MON 

89788, detecção desse evento e controle de ervas daninhas26”.  

E quais seriam aqui, as tecnologias que foram protegidas por patentes 

pipelines?  

Seguindo o gráfico acima, as tecnologias seriam: cassete de expressão 

recombinante incluindo, mas não exclusivamente para tolerância ao glifosato; 

vetor que contém esse cassete de expressão recombinante; microorganismo 

transgênico que contém este vetor, e processo para obtenção da planta 

transgênica/célula de planta transgênica. 

Conforme precedentes: 
Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de 
patentes? (...) as reivindicações estariam, a título comparativo, 
para a patente, como o pedido deduzido na petição inicial está 
para o processo judicial. A matéria protegida está na 
reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no 
relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. 
Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, 
ou não, protegido pela carta patente. Tribunal Regional Federal 
da 2° Região, 1° Seção Especializada, Des. Maria Helena 
Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6. DJ 11.02.2009. 
 

                                                           
25 As reivindicações são a parte do pedido em que o requerente, após ter exposta a solução 
técnica que pretende lhe seja dado a exclusividade, circunscreve qual a parcela do exposto 
para qual se pretende o privilégio. No sistema brasileiro (sistema Jepson), o elemento mais 
sensível das reivindicações é – efetivamente a partícula que enuncia o que, nas patentes, é 
exclusividade, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. BARBOSA, Denis 
Borges, Da falta de motivação das reivindicações no relatório descritivo, 2011, p. 6. 
26 PI 0610654-4 depositada em 25/05/2006, publicada em 13/07/2010, prioridade US 
60/685.584 de 27.05.2005 – pedido aguardando exame técnico pelo INPI. Pode-se afirmar 
que as plantas de soja transgênicas contendo o evento MON 89788, bem como as sementes 
de soja transgênicas contendo o mencionado evento, não podem receber proteção por 
patentes no País. 
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O enunciado do artigo 41 da Lei 9.279/96 apregoa de modo claro que “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. 

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.  

Barbosa27 nos diz 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 que o incorpora.  

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. 

Note-se que as regras do artigo 42 não incidem neste caso em concreto, 

como fez crer equivocadamente a Nobre Relatora do Acórdão supra, e por 

quê? 

Porque a patente não cobriu a semente como um todo, salvo pelo 

produto (elemento transgênico - objeto que gerou a exclusiva para a apelante), 

onde se conclui que “toda semente está em domínio público bem como o 
processo de plantio”. 

É no princípio da razoabilidade que se funda os objetivos de equilíbrio de 

direitos a fim de balancear com igual perícia os interesses e evitar os excessos 

                                                           
27BARBOSA, 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.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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dos direitos contrastantes – “e no que desmensurar deste equilíbrio tenso e 

cuidadoso, está inconstitucional28”: 
Não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de 
patente do que estritamente, imposto para cumprir a função do 
privilégio de estímulo ao investimento – na mínima proporção 
para dar curso à satisfação de tais interesses29.  

 

Assim, conclui-se acertadamente que “é plantio se configura como um 

processo industrial, no qual o produto em questão é apenas um adjuvante, que 

aumenta a eficácia do processo, mas, por definição, deve ser neutro em fase 

do uso final do produto (colheita)”30. 

Se o produto patenteado pela Monsanto não é o produto da colheita, 

mas tão simplesmente um aparelho (elemento genético) que atua no processo 

industrial do plantio, cobrar royalties sobre a colheita é cobrar sobre o elemento 

não patenteado31.  

O mesmo se pode dizer sobre pós-colheita para efeito de replantio e 

comercialização ou mesmo a título de cobrança de royalties por uma tecnologia 

não mais acobertada pela exclusiva desde 31/08/2010 a qual já foi 

devidamente remunerada pelos apelados. 

Assim, a semente é de domínio público, com exceção ao elemento 

genético transgênico: 
Ainda que a propaganda da Monsanto se refira a Sementes 
RR, na verdade a tecnologia que ela patenteou no Brasil não é 
a semente, mas um elemento intrínseco na semente que dá a 
ela maior resistência ao glifosato. Tudo na semente é de 
domínio público (pelo menos no tocante às sementes em uso 
sob o modelo contratual vigente), menos o elemento 
transgênico, enquanto em vigor as respectivas patentes.  
Mais ainda, a tecnologia da semente em questão não tem 
qualquer pertinência em face á atualidade da colheita de milho 

                                                           
28 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Segunda Edição 
Revisada e Atualizada, 2010. 
29 Sears, Roebuck & Co. v. Stifell Co, 376 U.S 255 (1964), relator Mr. Justice Black. 
30 Na nomenclatura típica do direito de patentes, o elemento genético é um invento de 
aparelho, ou seja, um produto cuja função é propiciar a eficiência de um processo. BARBOSA, 
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.    
31 BARBOSA, 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.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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ou soja vendida pelo plantador. A tecnologia atua no processo 
industrial do plantio, mas é irrelevante para o uso da colheita 
de propósito não reprodutor32. 

 
 Em um artigo recente de minha autoria33 que discorre sobre a decisão 

Monsanto versus Cefetra sobre “colheitas e produtos finais” salientei que o 

caso enfatiza duas questões relevantes: 

→Os efeitos e limites sobre as exclusões de patenteabilidade do 

material genético adstrito a sua funcionalidade no âmbito da Diretiva 44/98, i.e, 

o produto foi transformado quimicamente em uma nova substancia cujas 

características físicas e a aplicabilidade técnica difere da do produto 

intermediário34;  

→Essa decisão logrou como consequência prática - restrições mais 

severas face à concessão patentária para essas “criações”. 

 Analogamente esse julgado da Corte Europeia vem a colaborar com o 

entendimento aqui exposto em que as patentes RR1 não alcançam a semente 

em si, ou a existência do produto patenteado no Brasil em um produto de soja. 

 Entretanto, para fins desse estudo a relevância é “a função do aparelho 

“elemento genético” como aparelho no processo industrial de plantio para 

efeitos de fixação de base de cálculo dos royalties”. 

 Barbosa35 considera que enquanto as patentes da Monsanto estiveram 

em vigor no Brasil, era lícito a tal titular extrair royalties sobre a base do ganho 

de produtividade no processo de plantio. Entretanto, utilizar como base de 

                                                           
32 BARBOSA, op. cit. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
33 PLAZA, Charlene de Ávila. Recentes precedentes da Comunidade Europeia em propriedade 
intelectual. Revista de Propriedade Intelectual – ABPI 116, 2010. 
34Se as plantas transgênicas tolerantes a herbicidas ou uma sequência de DNA são 
interpretados como produtos intermediários do farelo de soja: o âmbito de proteção por patente 
de produto em um produto intermediário não se estende a um produto final, se tiver sido 
transformado quimicamente em uma nova substância cujas características físicas e a 
aplicabilidade técnica diferem da do produto intermediário. Em síntese: a transformação das 
sementes que contem o material genético protegido na farinha de soja impede-o de exercer 
sua função descrita na reivindicação, não implicando em aproveitamento industrial na fase de 
comercialização do produto transformado. Caso semelhante foi julgado anteriormente na Grã-
Bretanha: Monsanto Technology LLC v Cargill 
International SA and another. Chancery Division (Patents Court) [2007] EWHC 2257 (Pat), 
(Transcript) 10 octubre 2007. 
35BARBOSA, op. cit. 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.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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cálculo o objeto da colheita é impróprio, pois é utilizar como base de 

pagamento o que se encontra em domínio público, fato ilegal na proporção em 

que resultar – desse calculo sobre bases impróprias – royalties excessivos ou 

irrazoáveis.  

 Assim, cobrar royalties sobre um elemento que não é patenteado 

(semente), a Monsanto implementa no Brasil uma patente que aqui não tem. 

Transporta, ignorando as peculiaridades da lei brasileira, o modelo que é lícito 

na Europa e nos Estados Unidos, mas é ilegal aqui36, isto é, nesses países a 

patente cobre a semente e o poder reprodutivo dela, aqui não. 

 
3.  Intervenção humana direta como requisito objetivo de apropriação de 
uma tecnologia 

 
Relata a Nobre Desembargadora Dra. Márcia Claudia Mércio Cachapuz 

em fls. 30 do Acórdão que: 
 

(...) a literatura especializada na matéria, de forma clara, 
demonstra não haver como excluir o direito de patentes sobre o 
produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia 
– e que abranja todas as características próprias à proteção – 
inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. E isto, porque 
ambas as leis mencionadas são omissas na hipótese de 
sobreposição de situações. 

 
Para se evitar a sobreposição de direitos que gera desequilíbrio 

constitucional, a lei de propriedade intelectual regulou de maneira distinta o 

objeto de proteção os sistemas de patentes e cultivares.  

Cada direito possui um modelo constitucional que lhe confirma os 

pressupostos de aquisição em relação aos efeitos da exclusiva moldados pelo 

princípio da especialidade de proteção – Lex specialis derogat generali. 

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 diversas.  

                                                           
36 BARBOSA, op. cit. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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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 

proteção37. 

Dessa forma, o objeto de proteção conferido pela lei 9.456/9738 recai 

sobre o material propagativo que, por força do artigo 3°, incisos, XIV e XVI, é 

conceituado como toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de 

uma cultivar ou toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na 

sua reprodução e multiplicação. 

O limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da planta 

em si considerada, em suas partes ou na estrutura vegetal utilizada na sua 

reprodução e multiplicação, por força da legislação nacional de cultivares, 

conferida através dos certificados de cultivar. 

Essa proteção exercida através de certificados de proteção de cultivares, 

além de abarcar o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da 

planta inteira, proíbe por força do enunciado do artigo 2° a dupla proteção de 

direitos39 na variedade vegetal40. 

Já na Lei de Patentes, o principio fundamental é fazer com que a 

proteção outorgada ao inventor não exceda a sua contribuição real realizada 

para o estado da arte. 

                                                           
37 Como por exemplo – diferentemente da lei de proteção de cultivares a lei de patentes exige o 
conhecimento intelectual e não somente o comercial para a verificação da novidade da criação. 
38  O Brasil ratificou e internalizou a Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções 
Vegetais da UPOV (sigla em inglês para União Internacional para a Proteção de Novas 
Variedades de Plantas) em sua Ata de 1978, conforme aprovação pelo Congresso por meio de 
Decreto Legislativo No. 28/99 e promulgação pelo Presidente da República por meio do 
Decreto No. 3.109/99. 
39 O regime jurídico de proteção das variedades vegetais vigente, segundo instituído pela Lei 
No. 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares) respeita integralmente os compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Neste sentido, o Artigo 2º, do referido diploma 
legal, estabelece que o certificado de proteção de cultivar é a única forma de proteção para 
uma nova variedade vegetal, que preenche os requisitos de distintibilidade, homogeneidade e 
estabilidade. A extensão, limites e duração dos direitos decorrentes do certificado de proteção 
de cultivar são claramente estabelecidos na Lei No. 9.456/97, sendo o certificado de proteção 
de cultivar exatamente o título especial mencionado pelo Artigo 2.1 da Convenção da UPOV. 
40 Art. 2°. A proteção dos direitos relativos á propriedade intelectual referente a cultivar se 
efetua mediante concessão de Certificado de proteção de cultivar, considerado bem móvel 
para todos os efeitos legais e a única forma de proteção de cultivares e de direito que 
poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de 
multiplicação vegetativa, no país. 
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Mas, qual a contribuição real do inventor para o estado da arte sobre as 

criações que envolvem um processo de sequenciamento do material genético 

de variedade vegetal? 

No quadro abaixo, demonstro as etapas de um processo a partir de uma 

variedade inicial através de dois métodos (cruzamento tradicional e métodos 

biotecnológicos) a fim de se obter o gene desejável no resultado específico. 

 
 

Ao observarmos os dois métodos41, verificaremos que pelo cruzamento 

tradicional não só o gene desejável como outros genes da planta é transferido 

em conjunto para a obtenção do resultado específico. Ao contrário, na 

                                                           
41 No melhoramento tradicional, cruzam-se as espécies sexualmente compatíveis e ocorre a 
combinação simultânea de vários genes (de interesse ou não). O patenteamento no Brasil para 
esse tipo de melhoramento somente concede patentes para o método e os elementos (produto-
aparelho) novos que são utilizados no método de melhoramento do vegetal, desde que seja 
obtido um efeito técnico novo ou diferente, dos que seriam alcançados pela planta em 
condições naturais. Para a planta ou parte dessa planta engenheirada não é concedida a 
patente. (Art. 18 (III), parágrafo único da LPI9279/96 de 14/05/1996). Se a planta for 
considerada uma nova variedade, somente poderá ser protegida como cultivar pela Lei de 
Cultivares. (Art. 18 (III), parágrafo único) e art, 2 da LPC. A 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. Além disso, a transgenia, como ferramenta da 
biotecnologia agrícola, oferece maior precisão do que os cruzamentos, pois permite a inserção 
de genes cujas características são conhecidas com antecedência, sem que sejam introduzidos 
outros genes, como acontece no melhoramento genético clássico (no cruzamento ocorre a 
“mistura” de metade da carga genética de cada variedade parental). Análise das condições de 
patenteabilidade de documentos de patente BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado 
brasileiro produtor de produtos derivados de soja. CABRAL, Leila da Luz Lima, 2013. 
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utilização de métodos biotecnológicos, somente se transfere o gene desejável 

a partir da planta inicial. 

Neste sentido é crucial saber se a intervenção humana é critério 

suficiente para caracterizar um processo inovador capaz de abarcar a proteção 

da exclusiva patentária? 

Em alguns estudos anteriores tenho apregoado que a intervenção direta 

do homem alterando o estado da natureza, não é requisito objetivo de 

patenteabilidade, i. e, a intervenção humana não é requisito de invento, e sim 

de apropriação.  

 Se há uma solução técnica para um problema técnico, (requisito basilar 

do contributo mínimo da atividade inventiva em matéria de concessão de 

patentes), mas não houve ato de autoria da solução, simplesmente os efeitos 

patrimoniais da invenção não poderão ser atribuíveis àqueles que se arroga 

inventor. 

Ao analisar essa premissa admito que a intervenção humana é um ato 

de apropriação sobre a informação genética e esta, ontologicamente, é comum 

a todos, é de “domínio público”. 

Portanto, estamos diante de uma apropriação sobre a estrutura da 

informação genética ofertada e originada pela natureza. 

 A própria Câmara de Apelação da 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 – a 

atividade inventiva. 

Uma invenção consiste sempre em um produto concebido pela mente 

humana, numa ideação distinta da pessoa que elaborou, como do corpus 

mechanicus em que se expõe - Einstein não poderia ter sua fórmula E= Mc² 

patenteada, como Newton a sua lei da gravidade.  

Tais criações são ideações de caráter gratuito a todos os homens e 

reservado exclusivamente a nenhum deles. 

Assim, sendo, 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. 
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A intervenção humana direta, aliás, é um pressuposto da manipulação 

genética e não um requisito técnico de patenteabilidade. 

Por outro lado, o processo de sequenciamento genético, (ou qualquer 

outro processo biotecnológico) somente será acobertado por patentes, no 

momento que represente funções que os torne técnicos e úteis e que tenha 

havido a intervenção humana efetiva e direta na composição genética. 

 

4. A Lei de Cultivares protege o “corpus mysticum” e não o “corpus 
mechanicum” 
 

“Os sojicultores alegam que a Monsanto afronta a Lei de Cultivares (lei 

nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes sem 

pagamento de novos royalties, sendo inaplicável a incidência da propriedade 

industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes ditas pipeline caíram em domínio 

publico”.  

A presente decisão exarada em setembro do corrente ano aponta que: 
 

 (...) descabe exclui-ser o direito de patentes sobre o produto 
de uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que 
abranja todas as características próprias à proteção – inclusive 
quando isto ocorra sobre a cultivar. E isto, porque ambas as 
leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de 
situações. Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica 
de transgenia – podendo, portanto, receber a proteção da lei de 
patentes – e sofre, posteriormente, uma melhora por via 
biológica, recebendo o certificado de cultivares, em tese, tem-
se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria 
vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 
1978. Tal, conflito, para a doutrina mais recente, enquanto 
inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer 
solução suficiente por meio do instituto da patente dependente 
previsto na lei de patentes. Não se trata, portanto, de hipótese 
de aplicação de lei mais especifica para a resolução do conflito 
de regras. Aqui se têm leis que disciplinam objetos de tutela 
diversos.  

 
Pois bem: 
 
Segundo o art. 8º da LPC, a proteção da cultivar recairá sobre o material 

de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.  
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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 plantas. 

O material de propagação é definido 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 Barbosa42 na lei de cultivares 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”: 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 cultivar43: 
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.  
  

                                                           
42 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e 
precedentes correntes. No prelo, 2014. 
43 BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes 
correntes. No prelo, 2014. 
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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.  

Assim, todo o material propagativo é abarcado pela Lei de cultivares, ou 

seja, qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada na reprodução 

ou multiplicação. 

Simultaneamente às patentes, o grupo Monsanto registrou e obteve 

proteção para uma série de cultivares – sementes – cuja característica que 

faculta a proteção e a resistência ao glifosato44. 

Entretanto, a multinacional não tem utilizado os registros de cultivares 

obtido diretamente por ela, ou de titularidade de terceiros para organizar o seu 

mercado pertinente. 

Além de questionável a dupla proteção, na medida em a Lei de 

cultivares apregoa “ser o Certificado a única forma de proteção de cultivares”, o 

que justificaria a adoção pelo sistema de patentes e não por cultivares pela 

Monsanto seria porque a proteção de variedades pelo sistema de patentes 

impõe, em tese, requisitos mais exigentes do que o de cultivares, vez que estes 

abarcam menor rol de direitos exclusivos. 

 Tal conduta se mostra evidente nas demandas judiciais movidas pela 

Monsanto no Brasil, todas com base em suas patentes, já que fazê-lo com 

base na proteção de cultivares os produtores rurais poderiam utilizar a 

faculdade de replantar para uso próprio suas sementes, pressuposto 

inexistente no caso de patentes.  

Assim diz precedente do TJRS: 
No que tange à incidência da Lei da Propriedade Industrial e/ou 
Lei de Cultivares, surge o problema relativo à dupla proteção: 
(a) uma da Lei da Propriedade Industrial, tendo por objeto, no 
caso, a Tecnologia Clearfield (processo tecnológico 

                                                           
44 A lista das cultivares do grupo Monsanto marcadas com as letras RR podem ser obtidas no 
site do Ministério da Agricultura, em 
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?  

http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php
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relacionado à transformação da semente ou gene 
recombinante nela existente), daí resultando um ser 
mutagênico, com expedição de carta-patente pelo INPI, e, por 
conseguinte não haveria patenteamento de ser vivo; e (b) outra 
da Lei de Cultivares, envolvendo a variedade de planta, no 
caso, o Arroz IRGA 422CL, com expedição de certificado de 
proteção pelo SNPC. A referência de que não haveria 
patenteamento de ser vivo, decorre do fato de que pelo art. 18, 
III, Lei 9.279/96, e modificações da Lei 10.196/01 (Lei da 
Propriedade Industrial), não são patenteáveis "o todo ou parte 
dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos da patenteabilidade - novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e 
que não sejam mera descoberta." (..) 
Em segundo, o art. 2º da Lei de Cultivares, estabelece que a 
proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual se 
efetua mediante concessão de Certificado de Proteção, sendo 
inclusive a "única forma de proteção de cultivares e de direito 
que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas 
partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País." 
Como se vê, esse dispositivo torna questionável a dupla 
proteção, na medida em que afirma ser o Certificado a única 
forma de proteção de cultivares. Quer dizer: se os cultivares 
incorporam tecnologia, e por óbvio isso sempre ocorre, não 
seria possível destacá-la para fins de carta-patente. 
Comentando essa questão, o eminente DENIS BORGES 
BARBOSA, em alentada obra ensina: 
"Este direito também é exclusivo, ao afastar outras 
modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, 
das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo 
industrial”. A sabedoria desta exclusão objetiva e poderia - e 
será - muito questionada, em particular em face da evolução da 
técnica. Entendida como vedando a concessão de patentes 
sobre o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a 
versão posterior não previne à dupla (ou múltipla) proteção. 
Entenda-se: “'nenhum outro direito' direito regulado por esta 
Lei." (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. 
Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 740). 
Ora, se o cultivar por si só incorpora tecnologia, se esta lhe é 
inerente, se o cultivar vem a ser o suporte material da 
tecnologia, não parece lógico o registro desta também no INPI 
para fins de carta-patente. Estaríamos, então, diante de dupla 
proteção para o mesmo objeto, isto é, para a tecnologia, a 
saber: uma vez, como tecnologia pura e simples, protegida por 
carta-patente, com base na Lei da Propriedade Industrial, e 
outra vez, por ser inerente ao cultivar, protegida por certificado, 
com base na Lei de Cultivares. E daí o conflito, pois há temas 
comuns que as leis disciplinam de modo diverso. Por exemplo, 
o art. 42 da LPI, invocado pela BASF, assegura ao titular da 
carta-patente o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou 
importar com estes propósitos, e consequentemente, no caso, 
a possibilidade de apreender o produto resultante do plantio, 
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isto é, a safra de arroz. Já o art. 10, II, da LC, exclui tal 
possibilidade quando o produto do plantio é comercializado 
como alimento ou matéria-prima. Como resolver o conflito? É o 
que veremos a seguir. A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade 
Industrial) funciona como lei geral; logo, só se aplica, em 
relação às leis especiais, no quanto estas forem omissas." 
TJRS, AI 70021344197, Primeira Câmara Cível, Des. Irineu 
Mariani, 12 de dezembro de 2007. 
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ANUÊNCIA PRÉVIA PELA ANVISA: SÓ PARA PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA? 
PRIOR APPROVAL BY ANVISA: ONLY TO PROTECT PUBLIC HEALTH? 

 
Denis Borges Barbosa 

 
Resumo 

Desde há tempos nota-se alentado dissídio de entendimentos, tanto na esfera 
administrativa da União quanto nos precedentes judiciais,  sobre competência 
da ANVISA, no tocante à anuência prévia instituída pelo art. 229c da Lei 
9.279/96. Um fluxo mais recente de julgados tem se inclinado a vedar à 
autarquia sanitária qualquer papel no exame substantivo dos requisitos de 
invento, novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial, suficiência 
descritiva ou unidade de invenção1.  
Palavras Chaves: Anuência prévia. Saúde Pública. Anvisa. 
 

Abstract 
Since there are times it is noticed encouraged bargaining understandings, both 
administratively and in the Union of judicial precedents on competence of 
ANVISA, regarding the prior consent established by art. 229c of Law 9,279 / 
96. A more recent flow has tilted tried to seal the health authority role in any 
substantive examination of the invention requirements of novelty, inventive 
step, industrial applicability, descriptive adequacy or unity of invention.  
Keys words: Prior consent. Public Health. ANVISA. 
 
Desde há tempos nota-se alentado dissídio de entendimentos, tanto na esfera 
administrativa da União quanto nos precedentes judiciais,  sobre competência 
da ANVISA, no tocante à anuência prévia instituída pelo art. 229c da Lei 
9.279/96. Um fluxo mais recente de julgados tem se inclinado a vedar à 
autarquia sanitária qualquer papel no exame substantivo dos requisitos de 

                                           
1  AG 0032743-44.2013.4.01.0000, rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, 5ª Turma TRF1, Data de julgamento: 
13/12/2013; AMS 2009.34.00.037368‐5, rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma TRF1, Data de julgamento: 
19/11/2012; AI 2012.02.01.008196‐1, rel. Des. Fed. Abel Gomes, 1ª Turma especializada TRF2, Data de julgamento: 
21/11/2012; AC 200951018083895, rel. Des. Fed. Antônio Ivan Athié, 1ª especializada Turma TRF2, Data de 
julgamento: 17/12/2013; AC 2005.51.01.500427‐9, rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 2ª Turma especializada 
TRF2,Data de julgamento: 25/05/2010; AC 2004.51.01517054‐0, rel. para Acórdão Des. Fed., Liliane Roriz, 2ª Turma 
especializada TRF2, Data de julgamento: 27/04/2010. 
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invento, novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial, suficiência 
descritiva ou unidade de invenção2.  
Em particular, a questão foi objeto de acórdão recente, no AC 
2009.51.01.808389-5. Desse imenso julgado, destacam-se por pertinente os 
trechos da ementa: 

8- A jurisprudência tem prevalecido no sentido de que manter o limite da 
anuência prévia naquilo que se pode extrair, facilmente, da Lei n. 
9.782/99, ou seja, de acordo com a finalidade institucional da ANVISA, 
prevista nos artigos, 6º e 8º que é a proteção à saúde pública; 

9- O procedimento da PI 1100397-9, no que tange aos requisitos da 
patenteabilidade dispostos na Lei n. 9.279/96, à luz do art. 230 
especialmente, está hígido, mas sua concessão sem a anuência prévia 
configurou vício no procedimento que deve ser sanado. Contudo, isso se 
deu muito mais em razão da recalcitrância, desorganização e confusão dos 
órgãos públicos na adoção de regras e medidas para lidarem com as 
situações em curso quando do advento das alterações procedidas no art. 
229-C da LPI do que por culpa do administrado, no caso a apelante, que 
cumpriu todas as etapas do processo administrativo do pedido de patente 
pipeline e por isso encontra-se dentro dos pressupostos de uma expectativa 
legítima em relação à ultimação do ato concreto da Administração Pública 
ao qual visava, com o cumprimento das fases que tenham sido suprimidas 
por indecisão da própria Administração; 

10- No caso específico observar-se que a ANVISA concedera o registro 
sanitário n. 105530242 para o medicamento da apelante (Kaletra) em 
09/10/2000, nos termos do art. 16, II da Lei 6.360/76 e que em razão 
disso a ANVISA mostrou reconhecer implicitamente que o produto não é 
contrário à saúde pública, na medida em que o exame efetuado quando da 
concessão do registro sanitário exige uma análise mais acurada através de 
comprovação científica, inclusive com a realização de testes, o fato é que 
para que se observe a estrita legalidade no que concerne à concessão de 
patente pipeline, num contexto tão controvertido como o que se 
estabeleceu, não só neste processo, como em todo o país, e que culminou 
com o ingresso de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4234/DF de 
2009, no STF, a melhor orientação é que se convalide o ato, com a 
determinação de remessa do pedido de patente, PI 1100397-9 novamente 
à ANVISA para, nos termos deste voto, proceder ao exame de anuência 
prévia, nos estritos limites da Lei n. 9.782/99;  

                                           
2  AG 0032743-44.2013.4.01.0000, rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, 5ª Turma TRF1, Data de julgamento: 
13/12/2013; AMS 2009.34.00.037368‐5, rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, 6ª Turma TRF1, Data de julgamento: 
19/11/2012; AI 2012.02.01.008196‐1, rel. Des. Fed. Abel Gomes, 1ª Turma especializada TRF2, Data de julgamento: 
21/11/2012; AC 200951018083895, rel. Des. Fed. Antônio Ivan Athié, 1ª especializada Turma TRF2, Data de 
julgamento: 17/12/2013; AC 2005.51.01.500427‐9, rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 2ª Turma especializada 
TRF2,Data de julgamento: 25/05/2010; AC 2004.51.01517054‐0, rel. para Acórdão Des. Fed., Liliane Roriz, 2ª Turma 
especializada TRF2, Data de julgamento: 27/04/2010. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
ANUÊNCIA PRÉVIA PELA ANVISA: SÓ PARA PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA? 

52 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.50 a 107 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

E, do voto vencedor: 

"... a melhor interpretação do alcance do art. 229-C é no sentido de que a 
anuência prévia da ANVISA restringe-se à proteção da saúde pública, nos 
termos do art. 6º e 8º da Lei 9.782/99 in verbis: 

“Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção 
da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção 
e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância 
sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 
tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 
aeroportos e de fronteiras. 

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, 
controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde 
pública. 

§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização 
sanitária pela Agência: 

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 
insumos, processos e tecnologias; 

(...)” 

As disposições acima transcritas, sobretudo com os grifos que realizamos, 
devem ser interpretadas em conjunto com a própria finalidade 
institucional da ANVISA e das atribuições do INPI, cada qual em sua área 
específica de atuação. Saliente-se que a atuação administrativa da ANVISA 
na função de vigilância sanitária, anteriormente, somente era possível com 
a comercialização do produto no mercado, podendo agora, a agência, fazê-
lo antes da concessão da patente. 

Portanto, não é atribuição da ANVISA promover exame dos critérios 
técnicos próprios da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial), devendo atuar, para fins do art. 229-C da Lei 
9.279/96, de acordo com as suas atribuições institucionais, impedindo por 
meio do controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e 
serviços potencialmente nocivos à saúde humana." 
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Da nossa posição quanto à anuência prévia 

A anuência não pode ser discricionária 

É bastante conhecida nossa posição quanto à questão da anuência prévia da 
ANVISA. Em estudo de setembro de 20043, assim concluímos: 

1. Aceitas no Direito Brasileiro há pelo menos 120 anos, as 
reivindicações de uso não foram recusadas pela legislação vigente. 
Embora submetidas a certos requisitos especiais quanto à 
novidade, atividade inventiva e, talvez, utilidade industrial, 
resultantes de sua natureza específica, são plenamente manejáveis 
no direito pátrio.  

2. Não obstante tais conclusões, as reivindicações de uso merecem 
atenção especial do Direito, para assegurar que através delas se 
implemente o equilíbrio de interesses exigido pela Constituição, 
sem transformá-las em instrumento de extensão imerecida do 
privilégio, ou frustração dos interesses sociais no livre uso dos 
conhecimentos técnicos.  

3. No atual sistema legal, não existe vedação nenhuma a uma 
reivindicação de uso farmacêutico, primeiro ou undécimo, desde 
que se provada à saciedade e com toda atenção que merece a 
proteção à vida e a saúde, a novidade e atividade inventiva do novo 
uso¸ em face ao estado da técnica.  

4. Tal reivindicação não colide necessariamente, ademais, com a 
vedação aos métodos de tratamento e diagnósticos, prevista no art. 
10, VIII da Lei. 9.279/96, desde que o relatório descritivo suporte 
uma reivindicação dirigida a um fim dotado de utilidade industrial.  

5. Não se pode interpretar o art. 229-C da Lei 9.279/96, com a 
redação introduzida pela Lei 10.196, de 14.2.2001, como dando à 
ANVISA um poder discricionário de negar ou admitir patentes 
com base no juízo de conveniência e oportunidade da 
Administração; isso seria é incompatível com o teor do art. 5º, 
XXIX da Carta de 1988, o qual cria direito subjetivo constitucional 
ao exame dos pressupostos legais de patenteabilidade, em 
procedimento vinculado. 

6. É compatível com a Carta de 1988, e prestigia os dispositivos 
relativos à tutela da vida e da saúde, a interpretação do mesmo 
dispositivo que comete à ANVISA o poder-dever de pronunciar-
se sobre a concessão de patentes para produtos e processos 

                                           
3  Reivindicações de uso e a questão do segundo uso , in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e 
outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Encontrado em 
www.denisbarbosa.addr.com/segundo.rtf.  

http://www.denisbarbosa.addr.com/segundo.rtf
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farmacêuticos, tanto no tocante aos pressupostos de 
patenteabilidade, quanto às condições pertinentes de 
imprivilegiabilidade, especialmente a ofensa à saúde pública. 

7. Não pode a ANVISA denegar, em geral, patentes de uso 
farmacêutico. A vedação de patentes só pode ser feita em lei, pela 
reserva que faz o art. 5º, XXIX, da Carta de 1988; e a lei ordinária, 
que poderia fazer tal exceção, não o faz.  

8. Assim, todos os interessados têm o poder de manifestar-se perante 
um procedimento de patentes; mas a ANVISA, no tocante aos 
pedidos de patentes das áreas de sua competência, tem o dever legal 
de fazê-lo. E o INPI tem o dever legal de ouvir todos interessados, 
inclusive a ANVISA, para decidir sobre tais pedidos. E vai fazê-lo 
no exercício pleno de sua competência vinculada, decidindo ou 
recusando o pedido, sem outros condicionantes senão o respeito 
intelectual às opiniões exaradas no processo, pelos interessados em 
geral, e, isonomicamente, pela ANVISA. 

9. De outro lado, não pode a ANVISA baixar norma, autolimitando-
se na concessão de anuência previa a esse tipo de patentes, eis que 
não tem o poder discricionário de denegar tal concessão. O que 
não poderia fazer singularmente, está - a fortiori -  impedida de 
fazer genericamente.  

Assim, embora sempre tendo nos manifestado contra a manifestação 
discricionária da ANVISA, por exemplo, denegatória por incompatibilidade 
com a política de saúde pública ou o orçamento da Saúde, entendemos que há 
um dever legal da autarquia sanitária se manifestar no processo sobre as 
condições de patenteabilidade – todas elas – e de o INPI considerar tal 
manifestação. 
 

A anuência em face das patentes pipeline 

Já em texto de 20094, assim dissemos quanto à análise pela ANVISA de 
patentes Pipeline: 

Ao deferimento – que significa a conclusão do exame pelo INPI – só se 
deu pela existência dos pressupostos dos art. 10 e 18, mas não pelos 
demais requisitos. 

Assim, ao introduzir o exame concomitante pela ANVISA - sem a restrição 
que o art. 230 impõe ao INPI – teve-se por efeito o pronunciamento da 
autarquia a todos requisitos, inclusive os que deixaram de ser examinados. 
Assim, ao ser confrontado eventualmente com o pleito de nulidade direta 

                                           
4  Incluído em nosso Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2010, p. 498 e seguintes. 
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ou incidental, o Judiciário teria dois pronunciamentos administrativos a 
firmar ou abalar a presunção de validade dos atos administrativos – o do 
INPI, quanto ao art. 10 e 18 -, e o da ANVISA (sem a restrição do art. 230 § 
3º), no que pertine a sua competência assinalada pelo art. 229c. 

A ser emitido tal pronunciamento antes da concessão – ainda que não 
impedindo a expedição da patente, pois isso não decorre do dispositivo em 
questão – a ANVISA aparelha o Judiciário com uma visão compreensiva 
da patente em discussão, como o quis o legislador brasileiro, 
instrumentando a eventual revisão judicial. 

Assim, no caso específico das patentes pipeline – que se incluem mas de 
forma alguma esgotam o escopo da anuência da ANVISA – a manifestação da 
autarquia sanitária se concretiza no espaço em que o INPI não tenha atuado.  

A anuência como um critério de garantia de qualidade pela redundância 

E, finalmente, em pronunciamento também de 20095:  

Da imprescindibilidade legal do exame da ANVISA. 

Assim é que, repetindo o padrão legal que sempre prevaleceu no sistema 
brasileiro, a medida provisória nº. 2.006, de 1999, introduziu o exame 
duplicado dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos. 

Muito se alvitrou quando à natureza do exame a ser procedido pela 
ANVISA, em especial quanto à carência de uma regra de competência 
para permitir que esta autarquia reiterasse o exame do INPI. (...)  

Grande número dos comentários favoráveis relativos à chamada “anuência” 
da ANVISA tenta explicar sua funcionalidade por atribuir ao segundo 
exame uma finalidade diversa do primeiro, já realizado pelo INPI.  

Temos, no entanto, sustentado que dentre os objetivos da saúde pública está o 
de minorar o número de patentes mal examinadas, através de um sistema 
de validação 6 da análise inicial do INPI por outra entidade – como sempre 
se fez no Brasil 7. Como ocorre no setor espacial e nuclear – quando se 

                                           
5  O papel da ANVISA na concessão de patentes, in BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura, Luemn 
Juris, 2012, p. 563 e seguintes, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/papelanvisa.pdf. 

6  [Nota do original] Para e exigência de validação no setor farmacêutico – embora não de patentes farmacêuticas 
– vide Valentini SR, Sommer WA, Matioli G. Validação de métodos analíticos. Arq Mudi. 2007;11(2):26-31, 
http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/numero_02/VALIDACAO-DE-METODOS.pdf 

7  [Nota do original] Maristela Basso igualmente parece conceder a minoração do risco de uma patente mal 
concedida como o fundamento da anuência. Vide BASSO, Maristela, op. cit.[ Maristela Basso, Intervention of health 
authorities in patent examination: the Brazilian practice of the prior consent, Int. J. Intellectual Property Management, 
Vol. 1, Nos. 1/2, 2006.]: “It is important to bear in mind, in this study, that ANVISA’s competence is limited to the 
points contemplated in article 6 of Law 9782/99,35 whose article 7 determines: “It is up to the Agency to proceed with 
the implementation and fulfillment of what is established by Sections II a VII of article 2 of this Law (...)”. Article 2 
provides for: “It is up to the Union, within the scope of the National System of Sanitary Supervision: VII – operating in 
special circumstances of health hazard.” The analysis of pharmaceutical patent claims, owing to the health hazards, which 
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exige especial cuidado de avaliação de procedimentos – aplicar-se-ia ao 
caso o princípio da redundância 8, que não induz à ineficiência, mas, pelo 
contrário, assegura validação.  

A invalidade das patentes sem anuência da ANVISA.  

Assim é que no texto anteriormente citado e recitado, tive ocasião de 
dizer 9: 

.... deve-se sempre o máximo respeito ao instrumento legislativo votado 
pelo Poder Legislativo da União, especialmente numa proposta gerada 
pelo Poder Executivo. As intenções de aperfeiçoar o processo de análise 
de patentes pelo aporte técnico da ANVISA só podem ser prestigiadas – 
em nada desfavorece a Constituição da República, e em tudo a prestigia, a 
manifestação do juízo técnico de uma importante entidade pública, cujos 
técnicos são reconhecidamente do mais alto preparo, e da mais elogiável 
diligência. 

 Pois se distinguem cintilantemente o aporte técnico da ANVISA, 
precioso e irrenunciável, e manifestação discricionária da mesma entidade. 
Pode certamente a lei, sem descrédito da Constituição, e antes com avanço 
de seus princípios, vincular a concessão da patente farmacêutica ao 
pronunciamento da ANVISA. Entendo mesmo que a lei possa erigir 
em critério de validade da patente tal pronunciamento. (...)  

Assim, entendo que a oitiva da ANVISA seja condição de validade da 
patente. Ao expressar tal entendimento, no entanto, esse parecerista não 
empresta à audiência da ANVISA nenhum poder de sanção ou veto ao 
INPI, mas apenas de oitiva necessária, como se atribui ao Ministério 
Público nos casos de sua intervenção obrigatória. Como sempre 
afirmamos, a ANVISA tem de ser ouvida, mas a lei não dá competência 
àquela autarquia para conceder ou denegar patentes 10. 

                                                                                                                            
may originate from the improper granting of patents on medicaments, should be examined, in our point of view, within 
the scope of article 7 of Law 9782/99”. 

8  [Nota do original] “O princípio da redundância dita a necessidade de empregar mais deuma forma de protecção 
para o mesmo fim, de modo a impedir que a protecção de um bem seja comprometida por uma única falha (ponto único 
de falha)”, encontrado em http://www.centroatl.pt/titulos/si/imagens/excerto-ca-seguranca-si.pdf. 

9  [Nota do original] Da inconstitucionalidade ..., op. cit. , 

10  [Nota do original] Este parecerista igualmente não admite que o INPI, num impasse administrativo, opte por 
não denegar patantes quando há conflito entre as duas autarquias. Este procedimento é incompatível com o dever de 
dilgência da Administração: MS 24167 / RJ - RIO DE JANEIRO MANDADO DE SEGURANÇA- Relator(a): Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 05/10/2006 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJ 02-02-2007 PP-00075 
EMENT VOL-02262-03 PP-00502 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 221-226 - Parte(s) IMPTE. : ESTADO DE MINAS 
GERAIS ADVDOS. : PGE-MG - CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA E OUTROS IMPDO. : SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA FAZENDA E CONTROLE GERAL DO RIO DE JANEIRO - EMENTA: MANDADO DE 
SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE 
JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA - A inércia da autoridade coatora em 
apreciar recurso administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela 
via do mandado de segurança. Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para a apreciação 
do recurso administrativo 
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Em suma, a lei passou a exigir, a partir de 28 de dezembro de 1999, a 
oitiva da ANVISA como condição de concessão da patente. Nem literal, 
nem sistematicamente, a lei excepcionou, quanto ao dever dessa oitiva, as 
patentes pipeline.  (...) 

O que ocorre, assim, é que com a introdução de um quinto momento de 
atuação estatal, além dos citados na decisão: (1) na apreciação 
administrativa do pedido de patente (art. 19); 2) mediante processo 
administrativo de nulidade instaurado de ofício ou mediante requerimento, 
no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51); 3) 
mediante ação judicial de nulidade de patente, enquanto viger a patente 
(art. 56); e 4) como matéria de defesa incidental], na verdade a lei em vigor 
após a alteração de 1999 permite mais um momento em que a 
conformidade da pretensão à lei passe a ser avaliada.  

A razão de criar essa nova instância, como redundância de validação, a lei 
se inclinou à extrema importância, secularmente configurada em nosso 
direito, quanto às patentes farmacêuticas.  

Enfatizando assim que é jurídico sim, e essencial, o duplo exame dos 
requisitos técnicos da patente: 

O dever de conceder patentes pipeline não importava em dever de não 
examinar. 

Em nenhum dispositivo relativo ao pipeline se exime o INPI ou a ANVISA 
de fazer o exame substantivo: 

[Art. 230] § 3º Respeitados os arts. 10 11 e 18 12 desta Lei, e uma vez 
atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a 
concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será 
concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de 
origem.  

                                           
11  [Nota do original] Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias 
científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos 
comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; V - as obras literárias, 
arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si;VI - apresentação 
de informações;VII - regras de jogo;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. 

12  [Nota do original] 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 
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. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, 
microorganismos 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. 
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 À luz da leitura constitucional adotada na jurisprudência, a concessão 
necessária, dados os pressupostos legais, não proíbe que o INPI de suscitar 
imediatamente processo administrativo de nulidade, ou entre com ação de 
nulidade, o que lhe é facultado pela Lei 9.279/96. O que a lei implantou 
foi um presunção de que na concessão no exterior se tivesse resolvido o 
exame substantivo, não que a novidade, atividade inventiva e a 
aplicabilidade industrial estivesse abolida como requisito legal.  

Ao deixar de examinar os pedidos pipeline, o INPI implementou uma 
política, não o teor da lei. Como se passava por um momento em que os 
ajustes políticos com os Estados Unidos favoreciam a assimilação 
acelerada das patentes farmacêuticas, químicas e alimentares na economia. 
Sua leitura foi casuística e pontual 13. 

A criação da nova instância de exame – pela ANVISA - supera essa visão 
tópica. Os interesses da saúde brasileira – que sempre obrigaram ao exame 
das patentes farmacêuticas – vieram a se impor sob prevalência do 
interesse público sobre o interesse relacional manifestado incidental e 
episodicamente.  

Mesmo sob o regime da Lei de 1882, quando se admitia patentes de 
revalidação 14, jamais se permitiu que as patentes de produtos 
farmacêuticos fugissem ao exame substantivo, mesmo depois da 
concessão.  

Assim o esclarece o parecer da Seção dos Negócios do Império do 
Conselho de Estado de 11 de outubro de 1886 15, indicando que ao 
momento da importação da patente publicar-se-ia o relatório descritivo e, 
logo, havendo ou não sido examinada a patente no exterior, se faria o 
exame no Brasil: 

[Art. 4º.] Parágrafo único – No caso de não ter havido o exame prévio, de 
que trata o § 2º do art. 3º, o Governo, publicado o relatório, ordenará a 
verificação, por meio de experiências, dos requisitos e das condições que a 

                                           
13  [Nota do original] Em parecer submetido à ação julgada sob a AC 2004.51.01.525105-9, assim propus a 
interpretação possível do dispositivo em questão: “O art. 230 do CPI/96 determina que o INPI não deve fazer exame de 
novidade e atividade inventiva e utilidade industrial; como tanto já insistimos no passado, a autarquia está adstrita à sua 
competência legal, dela não podendo exceder. Entretanto, se no caso não houver o atendimento das exigências 
constitucionais e incorporadas no art. 8º do CPI/96 ou se considerará o referido dispositivo inconstitucional, como acima 
alvitramos, ou se lerá o artigo como se segue: O INPI fica dispensado de analisar tais requisitos, mas qualquer parte 
poderá buscar o judiciário para que o faça. Note-se que tal interpretação vai de encontro ao que já é praticado por 
diversos países Europeus (como a França, Bélgica, Suíça, etc.). A interpretação acima disposta garante que os requisitos 
constitucionais serão atendidos, cumpre com o disposto pelo princípio de que nada escapará ao escrutínio judicial, e que o 
sistema legal (aplicação do art. 8º do CPI/97) não será destorcido”. 

14  [Nota do original] Art. 2º - Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus 
direitos no Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta Lei e observem as mais disposições em 
vigor aplicáveis ao caso. A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império. 

15  [Nota do original] BAILLY, op. Cit. [BAILLY, G.A, Protection des Inventions au Brésil, Paris, 1915, p. 274 e 
seg.], p. 276.  



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DENIS BORGES BARBOSA 

59 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.50 a 107 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

Lei exige para a validade do privilégio, procedendo-se pelo modo 
estabelecido para aquele exame. 

O exame da ANVISA é prescrito por lei e inevitável. 

Assim, a partir da criação da intervenção da ANVISA, em dezembro de 
1999, o exame prévio à concessão das patentes – sem que disso se 
excluíssem os pedidos pipeline -, passou a ser obrigatório que aquela 
autarquia examinasse os requisitos patentários.  

Tal propósito, aliás, se configurava até mais pertinente no tocante a tais 
pedidos, em vista da interpretação política – não jurídica – do INPI, 
segundo a qual mais valeria atender aos interesses conjunturais da indústria 
farmacêutica do que o dever constitucional de assegurar a novidade, 
atividade inventiva e aplicabilidade industrial dos pedidos, examinado 
mesmo os pedidos de pipeline.  

Entendo que o art. 230 § 2º compila o INPI a conceder a patente, mesmo 
quando o exame aponte sua insuficiência. Nada o impede, porém, e tudo o 
obriga, de imediatamente deflagrar o procedimento administrativo de 
nulidade, ou de suscitar na via judicial.  

De qualquer forma, a lei passou a requerer a oitiva da ANVISA, como 
requisito para a concessão de patentes farmacêuticas. Requisito prévio e 
indeclinável 

Da permanência de nossa opinião após o pronunciamento da AGU 

Finalmente, em estudo preparado para a Secretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República16, já levando em conta os 
entendimentos judiciais mais recentes, e o pronunciamento da AGU quanto à 
competência pertinente da ANVISA17:  

Da compatibilidade do exame da ANVISA com TRIPs. 

Na proporção em que a ANVISA perfaz suas atividades como descritas 
nesta seção, não há qualquer infração às normas de TRIPs: a redundância 
do exame de patenteabilidade, com vistas ao atendimento a interesses 

                                           
16  
 https://www.academia.edu/4406249/As_alteracoes_necessarias_na_legislacao_brasileira_de_propriedade_intel
ectual_para_completo_aproveitamento_das_flexibilidades_de_TRIPS._Estudo_para_a_Secretaria_de_Assuntos_Estrateg
icos_da_Presidencia_da_Republica_2010_ 

17  “A Procuradoria-Geral Federal, em 16 de outubro de 2009, através do Parecer nº 210/PGF/AE/2009, fixou 
entendimento jurídico acerca da inteligência do artigo 229-C da Lei 9.279/96. De acordo com o parecer, as atribuições 
institucionais do INPI e da ANVISA são específicas e próprias, não havendo como ser confundidas ou mesmo 
sobrepostas. A PGF concluiu que não é atribuição da ANVISA promover, por ocasião do exame de anuência prévia, 
análise fundada nos critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), porquanto essa 
seria uma atribuição própria e única do INPI, conforme estabelecido na Lei 5.648/70. Restou ainda fixado no referido 
parecer que a ANVISA deve, na análise da anuência prévia, atuar nos limites de sua competência, ou seja, orientada para 
impedir a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana”. 
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=102324&id_site=1508 

http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=102324&id_site=1508


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
ANUÊNCIA PRÉVIA PELA ANVISA: SÓ PARA PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA? 

60 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.50 a 107 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

superiores da saúde não cria novo  requisito para concessão de patentes, 
antes implementa as normas do art. 8 de TRIPs que reconhece os 
interesses da saúde como de especial consideração no campo da 
Propriedade Intelectual. Não criaria, se a redundância fosse interna a um 
órgão do Estado Brasileiro; a atribuição paralela a dois órgãos disto não 
destoa.  

De outro lado, o papel que desenha o Acórdão (“dizer se há algum óbice, 
na área de saúde pública”) ou o parecer da AGU (“impedir a produção e a 
comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde 
humana”) teria óbices na proporção em que não cabe impedir o 
patenteamento por razões de saúde pública, exceto numa única 
circunstância. 

Essa única circunstância, ou seja, a aplicação do art. 18,I as Lei 9.279/96, 
numa leitura conforme a TRIPs, é o objeto da próxima seção deste estudo.  
Desta feita, nada do que se lerá a seguir confronta nosso entendimento de que 
a ANVISA, à luz da lei 9.279/96 tem competência para análise de redundância 
dos requisitos de patenteabilidade do art. 8º, 10, 24 e 25 da mesma lei, a par 
dos poderes de exame atribuídos pelo art. 18 da lei patentária. 
O fato de nos concentrarmos a seguir no alcance do art. 18, I, na leitura 
compatível com o direito internacional pertinente, em nada inova a nossa 
opinião anterior – que sempre postulou a competência da autarquia sanitária 
para aplicar a tutela de proteção à ordem e à moralidade públicas através da 
proteção dos interesses da saúde.  
A distinção entre dos precedentes judiciais de que se deu nota antes e nosso 
entendimento é que, neles, essa competência é excludente dos demais exames 
relativos à patente. Com o máximo respeito pelo entendimento judicial, 
reputo-o enganoso e desconforme com o direito pátrio.  
A importância do exame de inventos farmacêuticos merece, sem sombra de 
dúvida, o rigor técnico possível; e a missão que os precedentes cometem à 
ANVISA – de prevenir o risco de danos à saúde – seria mais bem cumprida 
pelo próprio judiciário, se permitisse à autarquia sanitária examinar existência 
de invento, novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, suficiência 
descritiva, unidade de invento, e licitude.  
Oriundo, como é o subscritor deste estudo, do setor nuclear, onde a garantia 
de qualidade presume redundância – coativamente redundância – as 
manifestações dos órgãos jurídicos da União e dos precedentes que expelem a 
qualidade em favor de uma eficiência meramente putativa parecem  
incompatíveis com a seriedade que se deve aos interesses da saúde pública.  
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Da proibição categórica ao patenteamento: o que for 
contrário à saúde pública 

“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) 

 
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 Tratado18.: 

[ 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.  

                                           
18  BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. II, Lumen Juris, 2010.  
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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; 

- 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 
Marques19, 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"20 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 produtivas21 , que, 
respeitando a criações industriais materializadas em. produtos, em 
processos ou em usos, podem ser exercidas num regime de exclusividade 
merceológica.  

                                           
19  MARQUES, J. P. Remédio. Medicamentos versus patentes - Estudos de Propriedade Industrial. Ed. Coimbra. 
2008. Coimbra. P. 545-553..  

20  [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. 

21  [Nota do Original] Neste sentido, entre outros, ADRIANO e VINCENZO DI CATALDO, Manuale di Diritto 
Industriale, 4.a edição, 2003, cit., p. 348.  
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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 Diaféria22: 

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: 23 

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 

                                           
22  DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses Difusos, Lumen Juris, 2007. 

23  "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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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?  

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: 

Art. 34. 
Não 
podem ser 
objeto de 
patente: 

Art. 8.º Não são 
privilegiáveis: 
 
 

Art. 8.º Não 
são 
privilegiáveis: 
 
a) as 

Art. 9.° Não são 
privilegiáveis: 
 
 
a) as invenções 
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1º - 
contrárias à 
lei ou à 
moral; 

2º - 
ofensivas da 
segurança 
pública; 

3º - nocivas 
à saúde 
pública; 

 

 
1.º, as 
invenções 
contrárias 
à lei ou à 
moral; 
2.º, as 
invenções 
nocivas à 
saúde 
pública; 
3.º, as 
invenções 
ofensivas à 
segurança 
pública; 

1.º) as 
invenções de 
finalidades 
exclusivamente 
contrárias às 
leis, à moral, à 
saúde e à 
segurança 
pública; 

invenções de 
finalidade 
contrária às 
leis, à moral, à 
saúde, à 
segurança 
pública, aos 
cultos 
religiosos e 
aos 
sentimentos 
dignos de 
respeito e 
veneração; 
 

de finalidade 
contrária às leis, 
à moral, à saúde, 
à segurança 
pública, aos 
cultos religiosos 
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 
195824, assim dispõe:  

                                           
24  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 
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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. 

A interpretação do mais autorizado dos intérpretes dessa Convenção e 
revisão25 assim explica seu escopo e aplicação26: 

(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 

                                                                                                                            
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. 

25  BODENHAUSEN, G.H.C. Paris convention for the protection of industrial property. Ed. BIRPI. Genebra. 
1968. P.65-66 

26  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


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DENIS BORGES BARBOSA 

67 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.50 a 107 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

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 
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 27. 

Como nota Nuno Pires de Carvalho28 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 
                                           
27  [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.”  

28  CARVALHO, Nuno Pires de, The Trips Regime Of Patent Rights. Wolters Kluwer. USA. 2010. 293-301.  
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continua podendo impedir o acesso a sua obra por seu título autônomo e 
privado. 
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 reivindicada29.  
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 abaixo30:  

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. 

                                           
29  Sobre esse episódio, vide nosso Usucapião de Patentes, Lumen Juris, 2006.  

30  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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Ou seja, quando o novo tratado refere-se a outro, que lhe antecede, 
dizendo, por exemplo, que nenhuma obrigação resultante da norma 
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 31. (...) 

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 32.  

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: 

                                           
31  [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". 

32  [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 
discriminação33, 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, essencialmente34, no disposto no art. 27.2 e 3.  
Tais exclusões incondicionais são listadas em TRIPs como flexibilidades 
abertas aos Estados Membros35 - ou seja, os estados membros podem, ou não 
escolher o que pretendem excluir da patente  entre a lista do art. 27.2 36 e 
27.3 37. Estes dispositivos TRIPS permitem dois tipos de exclusão 38: 

                                           
33  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. 

34  Pois existem outras exceções em outros dispositivos do próprio TRIPs e, certos autores afirmam, em outras 
fontes do Acordo de Marraqueche.  

35  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.  

36  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.  

37  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 

38  "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" 39, 
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 40 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 41, e (iii) processos 
essencialmente biológicos de produção de vegetais ou animais, salvo os 
processos não biológicos e microbiológicos 42. 

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 43; 

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 
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 
                                           
39  UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 
2005, p. 377    

40  "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. 

41  "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.  

42  "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. 

43  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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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, etc44.  
 
Nuno Carvalho45, porém lista dois outros fundamentos para exclusão, um de 
natureza econômica: se a exploração do invento é contrária à ordem pública, 
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 

                                           
44  "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. 

45  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.  

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.” 
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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 estatal46. É o que dissemos no estudo sobre a 
questão preparado para a OMPI, referindo-nos à expressão “moral e ordem 
pública” 47: 

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 escandaloso48 
ou inaceitável pelo público. Como a decisão notas EPO:  

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: 

                                           
46  "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.  

47  “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.  

48  [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 
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. 

http://ssrn.com/abstract=909581
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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 
antipessoais49.  

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 social50, 
que não representam realidades pré-jurídicas imutáveis ou cristalizadas51.  

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.52 

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: 

                                           
49  “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.  

50  [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. 

51  [Nota do original] REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes, Introdução ao problema das invenções 
biotecnológicas: algumas considerações, cit., p. 248. 

52  [Nota do original] Idem, ibidem, p. 250. 
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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 
invenção53.  

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. 

                                           
53  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 
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 
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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 disposição54. 

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 prescritas55.  

A questão da necessidade é crucial. Construindo a partir dos requisitos textuais 
do Tratado da OMC como um todo, Nuno Pires de Carvalho enfatiza56:  

                                           
54  “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.  

55  “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 
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.  

56  “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.  
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“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 
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 Correa57, 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 

                                                                                                                            
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”. 

57  CORREA, Carlos M. Propriedade intelectual e saúde pública. Ed. Fundação Boiteux, Florianópolis. 2007. p. 
148-152  
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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,58 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" .  

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.59  

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 propósito60.  
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 

                                           
58  [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).  

59  [Nota do original] CORREA, YUSUF, 1998, p. 193. Para uma opinião diferente, veja LESKIEN, FLITNER, 
1997.  

60  "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 
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resultante da exploração do invento61, para restringir o efeito do art. 27.2 a essa 
última hipótese.  

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 intelectual62, 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 9.279/9663.  
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:  

                                           
61  “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.  

62  Vide, quanto à questão, o nosso Tratado, vol. I, cap. III.  

63    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. 
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“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 64: 

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  

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 

                                           
64  Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg. 
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pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma 
interna 65.  
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. 

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 66 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 

                                           
65  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.  

66  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.  

66  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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(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 – 
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 
179167, persistiu nos textos subsequentes68 e se mantêm até o Código da 
                                           
67  « 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 

68  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 
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Propriedade Intelectual atual69. Similarmente, no texto italiano70, e no do 
Reino Unido71.  
Na América do Sul72, o Brasil e o Uruguai73 seguem redação comparável (ou 
seja, declarando impatenteáveis os inventos contrários à ordem pública, etc.) , 
enquanto que o Paraguai74, a Argentina75, o Chile76 e a legislação 
                                                                                                                            
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.  

69  "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. 
Ed. Economica. Paris. 2011. P. 135-138, e AZÉMA, Jacques. Droit de la propriété industrielle. - 6e édition. Paris : 
Éditions DALLOZ, 2006, p.185-187. 

70  "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. 

71  "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. 

72  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 

73  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. 

74  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; 

75  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.” 

76  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 
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andina77acompanham 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. 44/9878, o tema era 
tratado com atenção, e se notavam normas nacionais pertinentes em quase 
todos países da região79.  
A Diretriz europeia recém citada é extremamente significativa. Em nosso livro 
de 2003 já dizíamos:  

                                                                                                                            
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.  

77  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;”  

78  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. 

79  "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 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 americano80 

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 
                                           
80  « 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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judiciais desses textos antigos estarão adstritas à formulação da norma, o que 
faz do aporte dos nosso clássicos de menos valia do que o habitual81. 

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 
afrontamento82.  
Pontes de Miranda, escrevendo sobre a lei de 194583: 

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 
exclusivamente contra a saúde pública (= ofensiva à saúde pública). A 
quaestio facti passa à frente84. 

                                           
81  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”. 

82  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.  

83  Tratado de Direito Privado, vol. XVII, § 1.957. 

84  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”.  
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Gama Cerqueira, em seu Tratado85:  

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 
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 

                                           
85  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. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
ANUÊNCIA PRÉVIA PELA ANVISA: SÓ PARA PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA? 

88 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.50 a 107 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

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 
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:  
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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.86 

Ao que resume Waldemar Ferreira: 

[O invento] não é ilegal. A ilegalidade está em explorá-lo87. 

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, nota88: 

"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 
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 

                                           
86  [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". 

87  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil 
- Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, §1357. 

88  RODRIGUES, Clóvis C., Concorrência Desleal, Editorial Peixoto, 1945, p. 231 
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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 Domingues89 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 costumes90. 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;91 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. 92 

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: 

 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 
veneração93; 

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)  

                                           
89  DOMINGUES, cit.  

90  [Nota do original] Projeto de Lei n° 824-B, de 1991, cit., p. 3.  

91  [Nota do original] Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, Deputado Ney Lopes, cit., fl, 6.  

92  [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. 

93  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”; 
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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 
pretendido94. 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.  
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 

                                           
94  "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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face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério 
tradicional da interpretação contida da norma excepcional. 

Diogo de Figueiredo95, 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 Maximiliano96,  

“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: 

“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”.97 

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções 
e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”98 

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”: 

                                           
95  [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. 

96  [Nota do original] Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225 

97  [Nota do original] ob. cit., p. 232 

98  [Nota do original] Wolgran Junqueira Ferreira in Comentários à Constituição de 1988, p. 36, destacando os 
critérios de interpretação de LINARES QUINTANA. 
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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 
extensiva99. 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 estrita100. 

Essa linha interpretativa, porém, exige sensibilidade e contextualização. 
Quanto à aplicação das limitações aos direitos de propriedade intelectual, já 
dissemos101: 

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 
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 contexto102: 

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 

                                           
99  [Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237. 

100  [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) 

101  Tratado, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4 . - Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage. 

102  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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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 
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. 
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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; 

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.  
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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 

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.  
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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 técnicas103.  
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.  

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 

                                           
103  “"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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inclui diretamente nenhuma categoria ou hipótese de criação. Assim 
dissemos104: 

[ 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 
interesses105. 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. 

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 

                                           
104  Tratado, vol. I, Cap. II.  

105  O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior.  
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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.  

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 
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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. 
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.  
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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 
pública106.  
 

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: 
                                           
106  "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. 
Droit de la propriété industrielle. - 6e édition. Paris : Éditions DALLOZ, 2006, p.185-187.. No mesmo sentido, vide 
PASSA, cit.  
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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 social107, mas 
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 pertinente108. 

                                           
107  « 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 
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. 

108  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). » 
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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.109” 

  

 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 
comercial110.  
                                           
109  "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 
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. 

110  “(...)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 

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980001ep1.html
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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.  
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 responsabilidade111. 

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 
                                                                                                                            
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. 

111  “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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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: 

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 produto112. 

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 comercialização113; 

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 
patenteabilidade114. 

                                           
112  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. 

113  “(...) 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.  

114  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 
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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 
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 115, 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: 

                                                                                                                            
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. 

115  "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.  
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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.  

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 116.  
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: 

                                           
116  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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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. 

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. 117 

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 118.  

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 119. 

Diretrizes de Exame do INPI 1994 

2.31 Processos de obtenção de animais 

                                           
117  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’ 

118  Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty,  Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN 
BRAS, de 23/04/2010 

119  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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2.31.1 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. 

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 120. Não para o que a exclusividade da patente puder resultar em ônus 
maior para o financiamento ou administração da saúde pelo poder público.  
 

Publicado no dia 24/10/2014 
Recebido no dia 08/10/2014 

Aprovado no dia 09/10/2014 
 

                                           
120  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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MARCAS SONORAS, O DIREITO DE VOZ, A EIRELI E A HERMENEUTICA 
CONSTITUCIONAL. 

SOUND MARKS, THE RIGHT VOICE, EIRELI AND THE CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS. 

 

    Mauricio José dos Santos 
Bezerra1 

Carla Eugenia Caldas Barros2 

 

RESUMO 

O direito Da voz, instituto bastante polêmico no Direito marcário brasileiro, posto que 
encontre resistência de registro pelo órgão regulador, a autarquia federal INPI – 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – a regrar o direito de registro de marcas 
sonoras a partir da utilização da interpretação literal do disposto no artigo 122 da lei 
12.979/96, que, em sua parte final, dispõe que “os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis”. Contudo, tal instituto tem algumas inserções no Direito Brasileiro, a se 
falar do Código Civil e da Constituição Federal,  ainda que tais disposições não tenham 
aplicação direta, ao menos até a edição da lei das EIRELI (Lei nº 12.441/2011). Nesse 
diapasão, a doutrina e a jurisprudência têm se valido da hermenêutica e dos processos 
interpretativos para evoluir o pensamento jurídico quanto ao direito de voz, já que a 
legislação marcária estrangeira, seja a europeia, a americana e até mesmo de países da 
América Latina, já dispuseram a regular a matéria. Assim, o presente trabalho 
abordará conteúdos sobre o direito de voz no Direito Brasileiro, levando-se em conta 
as regras de hermenêutica e o direito comparado. 

PALAVRAS-CHAVE: Voz; hermenêutica. interpretação jurídica. direito comparado. 

ABSTRACT 

The right voice, quite controversial law institute in the trademark Brazilian, since a stop 
registration by the regulator, the federal agency INPI - National Institute of Industrial 
Property - the right to regulate the registration of sound marks from the use of literal 
interpretation the provisions of Article 122 of the Law 12.979/96, which in its final 
part, the rule that "visually perceptive distinctive sign". However, this institute has 

                                                           
1 Advogado . Especialista em Teoria do Estado e do Direito Público. Mestre em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente. Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Sergipe. 
2 Professora da Graduação e Pós Graduação em Direito da UFS. 
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some inserts in Brazilian Law, the talk of the Civil Code and the Federal Constitution, 
but such provisions have no direct application, at least until the issue of the EIRELI Law 
(Law No. 12.441/2011). In this vein, the doctrine and jurisprudence have been using 
the hermeneutic and interpretive processes to evolving legal thinking about the right 
voice, since foreign law mark, whether European, American and even Latin American 
countries, already willing to regulate the matter. Thus, this paper will discuss contents 
on the right voice in Brazilian Law, taking into account the rules of hermeneutics and 
comparative law. 

KEYWORDS: Voice. hermeneutics. comparative law and legal interpretation. 

SUMÁRIO. 1. Introdução. 2. As marcas sonoras e o Direito. 2.1. A legislação marcária 
no campo internacional. 2.2. Regulação jurídica no Brasil. 3. A voz, a lei da EIRELI e 
hermenêutica constitucional. 3.1. A voz no Direito comparado. 3.2. EIRELI: França e 
Comunidade Europeia. 3.3. Código Civil e a Lei da EIRELI. 3.4. A vos e hermenêutica 
constitucional. 3.5.1. Interpretação Constitucional. 4. Conclusão. 5. Referências. 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

 A preocupação com as regras de direito marcário não é recente, 
contemporâneo, mas remonta a tempos imediatos e de passagem do alto medievo ao 
início da era moderna, cisão de tempos provocado essencialmente pelo evento 
conhecido por revolução industrial, mas precisamente ao tempo das corporações de 
ofício, onde o produtor de inovações tinha como escopo a identificação do local de 
origem das mercadorias por ele produzidas, assim como a identificação da sua pessoa 
como o artíficie, como forma tão-somente de vincular a qualidade do produto através 
desses dois elementos – a pessoa do artíficie e origem do produto -, além da serventia 
da identificação das corporações de ofício às quais estavam ligados tais produtos 
(DOMINGUES, 1984, pág. 1).  Mas essa idéia evoluiu e passou A identificar capacidade 
de produzir com qualidade, identificar a empresa, o país de origem. Hodiernamente, a 
preocupação do direito marcário está centrada em proteger a marca na perspectiva de 
bem abstrato, signo detentor por si só de valor econômico agregado, a partir de um 
resultante da produção e propriedade intelectuais (MORO, 2003, pág. 29). 

 A questão acerca do direito marcário principalmente a partir das novas 
tecnologias de inovação é a centralidade da preocupação dos mercados internacionais, 
implementando e ou exigindo uma diversidade de regramentos, seja de natureza 
multilateral – de origem do consenso dos países interessados nesse tipo de regulação – 
e com mais preocupação as regras derivadas dos acordos de natureza bilateral 
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(existem casos em que são considerados unilaterais, dado a imposição muitas vezes 
coercitiva de países detentores de tecnologias a países de baixo crescimento 
tecnológico), que criam regras jurídicas de conteúdo fora ou até mesmo além daquelas 
contidas em acordos multilaterais (BASSO, 2005, pág. 11). Mas, no Brasil, ainda que o 
artigo 5º XXVIII, alínea a, da Carta Magna expressamente se reporte a voz humana 
como objeto de proteção legal, o INPI insiste em negar o seu registro, valendo-se de 
interpretação literal do disposto no artigo 122 da lei 9.279/79, ainda que essa regra 
seja anterior à promulgação da Constituição Federal. Nesse ponto, há que se realizar 
estudos de direito comparado e das técnicas da hermenêutica, fincado no pensamento 
de que é possível e necessário a utilização dos elementos da interpretação de forma 
mais ampla, afastando o pensamento de que a regra comportaria somente a 
interpretação literal, posto que o problema a ser resolvido inspira complexidade, e não 
é de fácil solução. 

  

2. AS MARCAS SONORAS E O DIREITO. 

 

Para se tomar o tema em sua completude, importa, antes de tudo, traçar uma 
evolução história das marcas, com escopo também entender o seu evolutivo modelo 
de conceituação até se chegar aos modelos jurídicos protetivos das marcas, seja no 
âmbito do direito internacional, seja no âmbito do Direito interno. Tal ofício, de início 
dito como tormentoso, dado que nas fases em que o tema fora tratado, e conforme se 
verá, afastou-se, a priore, da essência conceitual – o ser do objeto cognoscível – para 
uma derivação conceptual da marca a partir da origem, procedência, finalidade, 
destinação daquilo que era produzido. 

 

2.1. A legislação marcária no campo internacional. 

 

A doutrina tem se esforçado em muito para entender e classificar a legislação 
marcária, seja no plano internacional ou no direito interno. Alguns registram essas 
legislações como multilateral e bilateral. Assim, aponta-se a existência de legislações 
de caráter multilateral, a ditar normas não impositivas e de adesão voluntária, tais 
como o CUP (Convenção da União de Paris) e o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, da Organização 
Mundial de Comércio – OMC). De outra banda, se registram os acordos bilaterais 
(ressaltando-se que há casos em que tais acordos tomam as vestes da unilateralidade, 
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dado o caráter impositivo aplicado pelas nações desenvolvidas aos demais países), 
quais são, os FTAs, a traduzir-se em acordos bilaterais e ou regionais de livre comércio, 
e os BITs, que são, v.g., acordos bilaterais de investimentos. Tais acordos (FTAs e BITs), 
sob a roupagem da benevolência, apontam para a possibilidade de existência 
determinadas vantagens para os países em desenvolvimento, mas, grosso modo, são 
instrumentos jurídicos coercitivos e politicamente desestabilizadores, impróprios para 
o desenvolvimento sustentável e para o acesso à tecnologia e saúde pública (BASSO, 
2005, pág. 11).  

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 
ao Comércio (acordo TRIPS ou acordo ADPIC) -, editado pela Organização Mundial do 
Comércio e ratificado pelo Brasil em 1994, surgiu a partir das rodadas de negociações 
do Acordo Geral Constitutivo (PRONER, 2007, pág. 113). A sua importância resta 
configurada em vários pontos: i) pela participação mais democrática de países 
desenvolvidos como em desenvolvimento; ii) construto gerado fora da OMPI – 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual – instituição vitimada por forte 
influência dos países mais desenvolvidos e iii) pela própria estrutura da OMC, que 
possui maior capacidade sancionadora no âmbito do comércio Internacional 
(MEDEIROS, 2012, pág. 57/58). 

Proner (2007, pág. 118) aponta alguns princípios que se pode observar no 
TRIPS, a saber: i) Princípio do tratamento nacional, e princípio da nação mais 
favorecida, a significar, cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros 
tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais; 
ii)Princípio da exaustão de Direitos: Significa que, uma vez que o bem tenha sido posto 
no comércio, cessam os direitos do titular da patente sobre ele, restando apenas a 
exclusividade da reprodução; iii) Princípio da transferência e da difusão de tecnologia, 
a significar que entre os produtores e usuários devem partilhar dos benefícios, de 
forma mútua, do conhecimento tecnológico. 

A parte II do TRIPS regula normas relativas à existência, abrangência e exercício 
dos direitos de propriedade intelectual, protegendo o direito de Artistas-Intérpretes, 
Produtores de Fonogramas (Gravações Sonoras) e Organizações de Radiodifusão, e, do 
artigo 15 a 20, a regular os signos marcário distintivos. Já a parte III do TRIPS cuida da 
aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Conforme 
lições de Barbosa (2003, pág. 72), o TRIPS prevê procedimentos administrativos e ou 
judiciais de repressão de violações ao Direito de propriedade intelectual, os quais 
foram prontamente inseridos na legislação interna do Brasil. Pelo acordo, os Estados-
membros pode exigir eficácia (ação eficaz), transparência, de aplicação temporal, 
justos e equitativos, com processos descomplicados e pouco onerosos, sem comportar 
prados não razoáveis ou atrasos indevidos.  Outra importante ferramenta como meio 
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de proteção dos direitos intelectuais são as medidas de fronteiras previstas no TRIPS, 
sendo regras de observância dos direitos de propriedade intelectual com vistas a fazer 
valer o direito dos titulares na fronteira dos países. As medidas de fronteira, de acordo 
com o TRIPS, impõem regras restritivas quanto à liberação de produtos destinados a 
exportação, inexigível para a importação, e das medidas cautelares no que pertine a 
contrafação ou pirataria. 

2.2.  Regulação jurídica no brasil. 

 

A primeira regulação foi o Decreto 2.682 de 1875, de inspiração no modelo 
francês, a conferir o direito de registro e uso oficial de sinais ora depositados no 
Tribunal ou Conservatório do Comércio. O segundo instrumento jurídico foi o Decreto 
3.346, de 1887, cuja função, de inicio, foi o de preencher as lacunas do decreto 
anterior; aponta-se o Código da Propriedade Industrial como objeto do Decreto 
7.903/1945. Daí se seguiram vários decretos, sempre revogando-se o anterior: i) o 
Decreto-lei 254/1967; ii) o Decreto-lei 1.005/1969 e, por fim; iii) a lei 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971. Hoje, a matéria propriedade intelectual é regulada pela Lei 9.279, 
de maio de 1996, e que será objeto de capitulo próprio (MARQUES, 2010, pág. 77). No 
plano constitucional, tem-se  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988: 

Art. 5º (...) 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras 
que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e 
às respectivas representações sindicais e associativas; 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

Assim, as marcas têm características de registráveis e não registráveis, 
regulados na lei 9279/96, onde os requisitos de registrabilidade estão dispostos no 
artigo 122 e os impedimentos estão no artigo 124, caput e seus 23 incisos. Assim, a lei 
em comento preocupou-se mais em regular os impedimentos, posto que o próprio 
artigo 122, ao regular as possibilidades de registro, o fez utilizando-se de conceitos 
abertos, a dizer “... sinais distintivos visualmente perceptíveis e não compreendidos 
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nas proibições legais”. Já o artigo 123 regula os tipos de marcas, sendo elas: i) marcas 
de produtos e serviços, ii) marcas de certificação, iii) marca coletiva (MORO, 2003, pág. 
33). Além disso, a doutrina classifica-a em marcas registradas e marcas não-
registradas. (OLIVEIRA NETO, 2007, pág. 36). 

   

3. A VOZ, A LEI DA EIRELI E HERMENEUTICA CONSTITUCIONAL.  

  

 Como se avista, a legislação pátria não açambarca a voz como objeto do direito 
patrimonial e ou do direito de personalidade, ao menos até a edição da lei 
12.441/2011, como se verá mais adiante. E até então os doutrinadores que 
trabalharam o tema e que têm posição em contrário – os que são a favor do direito 
autoral de marcas sonoras e da voz - começam suas teorias a partir de leituras 
hermenêuticas e interpretativas, seja a partir do Direito comparado, seja por força da 
interpretação constitucional, e nesta última entendem que a leitura dos autores, de 
juristas e ou de órgãos reguladores do direito autoral não devem se restringir apenas à 
hermenêutica tradicional, cujo método se resume apenas a literalidade da lei e a 
subsunção direta do fato à norma, desprezando os demais métodos de interpretação, 
principalmente o método teleológico. Neste diapasão, há que se realizarem estudos 
dos temas aqui apresentados, a começar pelo Direito comparado. 

 

 3.1. A voz no Direito comparado. 

 

 A importância do Direito comparado se aponta a partir da utilização de 
metodologias para se pontuar as afinidades e as divergências na produção do Direito 
Nacional para com as normas estrangeiras, escopo a busca de um novo direito Positivo 
Moderno, com interação das descobertas de novas formulações principiológicas 
comuns e aplicáveis às civilizações modernas, a provocar um enriquecimento reciproco 
no campo da Ciência do Direito. Ou seja, a utilização do Direito comparado é vital para 
o crescimento do direito nacional, principalmente no campo da aplicação e da 
interpretação das normas jurídicas, a possibilitar padronizações nas relações 
internacionais no campo da integração e cooperação (PESSOA, 2009, pág. 13). Nesse 
campo, a grande interação se dá através das relações internacionais públicas e 
privadas.  Nesse interim, importa analisar a lei da EIRELI francesa, posto que, em sede 
de direito comparado, é a legislação mais completa e que mais se assemelha ao EIRELI 
brasileira, em uma demonstração clara que o legislador pátrio se serviu do Direito 
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Comparado. Além de influenciar o Direito autoral brasileiro, vale ressaltar que a lei da 
EIRELI francesa impôs forte influência sobre as regras de direito marcário na 
Comunidade Europeia.  

 

 3.2. EIRELI.  França. Comunidade Europeia. 

 

 A máxima francesa sobre a possibilidade de profissionais que atuarem sem a 
devida regulação empresarial, aqui conhecida como empresa e ou empresário irregular 
ou de fato é “O profissional que atua como um indivíduo compromete toda a sua 
herança”, a deixar claro uma responsabilidade do empreendedor irregular, que põe 
em risco seu patrimônio pessoal (COZIAN, VIANDIER, e DEBOISSY, 2009, pág. 1.418). 
Demonstra que ainda que lá também seja uma realidade a empresa de fato ou 
composta por sócios que apenas integram a composição societária, mas de fato não 
atuam como sócio, aqui vulgarmente conhecido como “sócio de fachada”. Assim, o 
legislador francês dedicou à lei de 11 de Julho de 1985, a companhia composta de um 
homem chamada LRUE (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), a 
sociedade empresarial de um homem só. Mesmo sendo a sociedade empresarial um 
contrato, aquela lei autoriza, destarte, a sociedade a partir do ato unilateral e tal 
aceitação pode configurar-se em sociedade de uma só pessoa ou de uma empresa, 
seja urbana ou rural – EARL: entreprise agricole à responsabilité limitée –, registrando-
se que há também a possibilidade de EIRELI para profissionais liberais, denominada 
SELARL (société d’exercice liberal à responsabilité limitée).  Além disso, há a 
possibilidade de criação de múltiplas LRUE por uma mesma pessoa (COZIAN, 
VIANDIER, e DEBOISSY, 2009, pág. 1.419). 

 Nesse diapasão, a Comunidade Europeia, ou União Europeia (UE) também 
tratou de regular a matéria afeta à possibilidade haver sociedades constituídas na 
forma da EIRELI e, não menos para espanto, tratou da matéria da mesma forma que a 
EIRELI francesa, através de duas diretivas: a 12ª Diretiva Europeia de 21 de Dezembro 
de 1989, que cuidou da constituição de sociedades de responsabilidade limitada 
constituída por um único sócio, e a Diretiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, 
que versou sobre a normalização do direito marcário. Mas a diretiva acima apontada 
em nada inovação em sede de registrabilidade da marca sonora, e as duas diretivas 
compilaram as regras obtidas do Direito Francês – aqui já se verifica a utilização do 
Direito comparado -, mas nada dispõe sobre direito marcário em se tratando de 
marcas sonoras. Assim dispõe a primeira diretiva: 
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Art. 2º: Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de 
representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os 
nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto 
ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam 
adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos 
de outra empresa. 

Marques (2010, pág. 92) interpreta tal dispositivo e vem dizer que o Direito 
comunitário europeu protege as marcas sonoras, sob o fundamento de que os sons 
que compõem essas marcas, muito embora não possam ser enxergados em sua forma 
pura, podem ser representados graficamente por diversos meios, a exigir apenas que 
estes sons sejam suficientemente capazes de ser distintivos, ou seja, que possam 
identificar e distinguir os produtos e ou serviços correlatos dos demais produtos e 
serviços do mesmo gênero explorados por outros titulares. Apesar das normas insertas 
nas diretivas não terem o caráter coercitivo, eis que as matérias de caráter 
comunitário podem ser submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, que tem a competência para garantir o respeito às 
interpretações e aplicações dos tratados, possuindo um caráter de Guardião da 
legalidade dos atos e da aplicação uniforme das regras comuns (MARQUES, 2010, pág. 
94), através de um expediente denominado reenvio prejudicial. Este autor informa que 
a Holanda, em 2001, realizou pedido de reenvio judicial para questionar pedido de 
registro de sons como marca, num caso denominado BENELUX (entidade que dita as 
regras comuns sobre marcas, constituída por Bélgica, Holanda e Luxemburgo), 
obtendo da Corte Comunitária a fixação de parâmetros para interpretação do termo 
“susceptível de registro de marcas sonoras”. Por tudo isso, e apesar de na França, a 
legislação sobre direito Marcário derivar das regras partir do artigo L 711-1 do Código 
de Propriedade Industrial, a Lei n º 91-7 de 04 de janeiro de 1991, notório é o fato de 
este país, como membro da União Europeia, eis que também resta subordinado ao 
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e submissa às suas decisões. Em outro 
tempo, pode-se dizer que em sede de reenvios prejudiciais Esse tribunal comunitário 
se serviu de interpretações a partir do Direito comparado, posto que, nesse tema, O 
Código de Propriedade Intelectual francês se mostra avançado. Assim, claro está que a 
utilização das regras de interpretação a partir do Direito comparado restou aplicável 
no caso BENELUX acima apontado. 

Nessa trilha, e voltando a leitura da legislação marcária francesa, eis que o 
Código de propriedade industrial francês, lei acima apontada, regula do direito 
marcário no seu artigo L 711-1, elencando os sinais sonoros a partir de sons e frases 
musicais. Contudo, em sede de decisão judicial, a nível comunitário, houve 
entendimento a partir da interpretação da lei LEURS, em um julgado alemão, onde a 
corte foi favorável ao reconhecimento de sons como marcas registráveis e passíveis de 
direito de propriedade, desde que eles sejam possíveis de representação gráfica. 
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Contudo, em sede de legislação nacional a matéria ainda é tormentosa, com 
acanhamentos legislativos impostos na lei da EIRELI, que não tem forma normativa 
direta, já que teve serventia apenas para inserir artigos no Código Civil Brasileiro e a 
sua cogência do código deriva.  

 

3.3. O Código Civil e a  lei da EIRELI. 

 

Conforme se vê, até a promulgação da Lei Nº 12.441, de 11 de julho de 2011, 
conhecida como a lei da EIRELI, Simbologia a significar Empresa individual de 
responsabilidade limitada, apresenta várias nuances, posto que nela se inaugurem 
inovações legislativas sumamente importantes. A EIRELI trouxe modificações para o 
Código Civil, tanto na sua parte geral como na parte especial. Na segunda – a parte 
geral – eis que essa lei introduziu no artigo 44 do Código Civil o inciso VI, que dispõe: 
“São pessoas jurídicas de direito privado (...) as empresas individuais de 
responsabilidade limitada.” E não parou por aí. Também na parte especial, no livro 
destinado ao Direito de empresa, inseriu o título I-A, destinado a regular a empresa 
individual de responsabilidade limitada, com respectivo artigo 980-A e seus 05 
parágrafos. O caput e os 04 parágrafos tem a missão de regular a sociedade limitada 
com apenas um sócio, o nome empresarial, a limitação deste tipo societário e outros 
regramentos. Mas, no parágrafo 5º, a lei da EIRELI volta-se para outras questões: i) a 
possibilidade de cessão de direitos autorais para EIRELI do ramo da prestação de 
serviços de qualquer natureza; ii) à essas empresas somente lhe é destinado a 
remuneração advinda dessa cessão e, iii) A cessão somente é possível se a pessoa física 
detentora do direito autoral for detentor ou titular dessa pessoa jurídica, e iv) dentre 
esses direitos autorais, incluiu-se o direito da voz, inovando o direito Marcário 
brasileiro.  

Mas, qual a importância de proteção das marcas sonoras e do direito de voz (e 
conforme quer o direito alienígena, o direito de cheiro ou sabor)? É que a causa 
finalista dos embates em sede do direito marcário e das marcas sonoras mais 
precisamente, é a proteção do consumidor, destinatário final das relações comerciais. 
Nesse diapasão, há que se considerar que o som é o meio mais rápido, o mais direto, 
de comunicação à disposição de produtores e prestadores de serviços que dela fazem 
uso, além de se levar em conta processos de inclusão social, já que diversos 
consumidores são cegos e ou analfabetos. Prescinde apenas de utilização de métodos 
hermenêuticos e de interpretação pelos órgãos administrativos competentes para 
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regular os meios de registro de direito intelectual (v.g., o INPI) (MARQUES, 2010, pág. 
114). 

 

3.4.   A VOZ E A HERMENEUTICA CONSTITUCIONAL.  

 

É de se perceber que a questão da regulação da voz enquanto bem passível de 
apropriação a partir de sua capacidade de individualizar e diferenciar produto e serviço 
postos à disposição do empreendedor e ou da comunidade consumerista, passa, 
hodiernamente, pela questão da hermenêutica. E a voz, ora objeto da perquirição do 
direito marcário enquanto símbolo distintivo sonoro, e que pode ser objeto das 
relações contratuais, implícito ou objeto do contrato, não fica na indiferença dos 
processos interpretativos. Nesse ponto, há observações acerca das contratações de 
trabalho e ou de prestação de serviços de locutores, radialistas, repórteres, mestres de 
cerimonia, operadores de telemarketing que se utilizam da voz como objeto de 
trabalho. Somam-se a isso os profissionais do meio artístico com relações que dizem 
respeito aos direitos do autor e os direitos que lhes são conexos, especialmente 
cantores e dubladores. (PASCALE LEONARDI, 2013, pág. 81). A primeira noção de 
proteção da voz enquanto direito autoral deriva da própria constituição, que dispõe 
que são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em 
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas ( artigo 5º, XXVIII da CF/88), cuja combinação está diretamente ligada à 
parte final do caput do mesmo artigo 5º, a garantir a inviolabilidade de direitos, 
inclusive os de propriedade. Mas, se a constituição Federal explicitamente se refere à 
proteção da voz humana, qual é a dificuldade que a doutrina e a jurisprudência 
encontram para a efetivação dos meios protetivos para esse direito? Ora, o artigo 122 
da lei 9.279/96 não estaria em conflito com o disposto no inciso XXVIII, alínea a, do 
artigo 5º da CF/88? 

O problema começa pelo artigo 122 da lei 9.279/96, cuja interpretação 
realizada pelo órgão estatal competente para registro e controle das marcas e 
patentes e dos signos marcário passíveis de apropriação, o INPI – Instituto Nacional da 
Propriedade Intelectual – a valer-se apenas do método o interpretativo literal, preso à 
regra de subsunção do fato à norma positivada e preso à literalidade da expressão “... 
visualmente perceptíveis”, cujo efeito é imobilizar o instituto (MARQUES, 2010, pág. 
112).  

 

3.5. Hermenêutica e interpretação.  
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 Interpretar é, senão, exercício da vontade – ou quiçá a possibilidade jurídica de 
se averiguar a incidência da vontade - (alusão a Tércio Ferraz Junior). No período 
moderno, com a influência liberal burguesa europeia, a busca era a vontade da lei e o 
intérprete restava submisso à literalidade, à subsunção do fato à norma, numa regra a 
denominar o juiz como “a boca da lei”. Posterior a isso, em regras interpretativas 
históricas, buscava-se a vontade do legislador, para se detectar quais os fatos que o 
levaram à elaboração desta ou daquela regra jurídica. Modernamente, eis que se tem 
em vista a vontade do intérprete, cuja premissa seria a sua capacidade intelectual em 
decifrar a regra jurídica e decidir qual a forma mais adequada de interpretá-la e a 
forma melhor amoldá-la ao fato concreto. A princípio, pode-se dizer que, 
hodiernamente, ao interpretar, o hermeneuta deve valer-se, primeiro, da 
interpretação constitucional. 

 

  3.5.1. A interpretação constitucional. 

 

 A primeira questão que se vem à tona é o porquê se interpretar a partir e ou 
conforme a Constituição Federal. A perquirição de tal resposta começa pelo 
constitucionalismo, e Barroso (2012, pág. 05) inicia por dizer que: “Constitucionalismo 
significa limitação do poder e da supremacia do Estado”. Para esse autor, a fórmula é 
de Estados constitucionais substitutivos dos sistemas de poder anteriores - de cunho 
monárquico e absolutista, consubstanciados pela vontade do monarca -, e criados a 
partir de uma carta escrita, detentora do poder de criar e regular estes mesmos 
Estados, não bastando apenas que exista uma ordem jurídica formal, sendo-lhe 
necessário atributos de legitimidade e adesão voluntária e espontânea dos 
destinatários. Afirma que há três ordens de limitação desse poder: i) limitação 
material, impregnado pela existência de valores sociais básicos; ii) limitação orgânica, 
com as funções de legislar, administrar e julgar atribuídos a órgãos distintos – 
repartição do exercício do poder -; iii) limitação Processual, premissa de que não basta 
observar a lei, mas também o devido processo legal (procedimental e substancial). 
Nesse diapasão, a premissa maior foi a consolidação do Estado de Direito, as formas 
democráticas de Estado e a abertura para a coexistência da soberania popular e dos 
direitos fundamentais. (BARROSO, 2012, págs. 40 a 42). 

 Na seara da terminologia, hermenêutica jurídica está ligada ao domínio teórico 
voltado para a sistematização do Direito, enquanto interpretação jurídica é ínsita ao 
sentido dos textos jurídicos, fundado por momentos de construção e de aplicação, 
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sendo este a representar o momento em que a norma incide sobre os fatos e aquele a 
representar a possibilidade de se tirar conclusões que estão além ou fora das 
expressões, assim por dizer, o momento criativo do intérprete. Nesse ponto, e pelo 
fato de as constituições invariavelmente se utilizar de termos vagos, cláusulas gerais e 
ou conceitos indeterminados, tais como justiça, segurança, dignidade humana, 
moralidade e tantos outros, a interpretação vem a consistir numa atribuição pautada 
em atribuir sentido e tirar conclusões que estão fora ou além dessas essas expressões, 
colhidas no espirito e não na letra da norma (BARROSO, 2011, pág. 270/271).  

 No campo jurídico ou dogmático afeto a hermenêutica e ou as modelos 
interpretativos, há construtos filosóficos dos planos interpretativos constitucionais, a 
começar pelo jurídico e ou dogmático, que açambarca as regras, os elementos e os 
princípios específicos da interpretação constitucional, enquanto o plano teórico ou 
metodológico se ocupa em compreender a construção racional, o caminho percorrido 
pelo intérprete entre a norma, o problema e a formulação da solução e a 
concretização (momento da aplicação). Mas a filosofia do Direito também se ocupa de 
teorias de interpretação, da legitimidade e da justificação política de interpretação, a 
partir das escolas do pensamento e de estudos jurídicos, em um modelo quase que de 
cunho histórico, posto serem sucessivos e não contemporâneos, a saber: i) formalismo 
jurídico, derivado das entranhas do período de codificação francês (escola de exegese 
francesa), de apego à literalidade da norma e da subsunção desta para com o fato a ser 
solucionado, afastando do caráter criativo do intérprete; ii) o antiformalismo, a 
combater o formalismo da escola que lhe fora anterior e a pregar  a livre investigação 
científica (França, com Gény), do Direito livre (Alemanha) e do realismo jurídico (EUA); 
iii) o positivismo jurídico, consubstanciado pela separação entre o Direito e Moral e a 
busca por uma ciência pura do Direito, com sustentação nas obras de Kelsen (Teoria 
Pura do Direito) e Hart (O Conceito de Direito), consubstanciado no dever de se 
cumprir a lei, sendo que o intérprete teria um espaço para criação, representado pela 
interpretação, a qual também estava predeterminado pela norma (regras de 
interpretação), sendo o intérprete obrigado pelo modelo subsuntivo nos casos fáceis e 
possuindo uma reserva de liberdade para interpretar, em casos mais difíceis; iv) e o 
último modelo, representado pelo retorno aos valores, com preponderância de 
princípios, a saber o principio da justiça,   e com centralidade em valores democráticos, 
da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, a serem protegidos pelos 
tribunais constitucionais (BARROSO, 2011, págs. 275 a 278).  

 As escolas do pensamento jurídico, dentro das teorias de interpretação 
constitucional, criaram métodos de interpretação, com preponderância para os de 
origem alemã e americana. A escola alemã teorizou: método clássico, focado na 
norma, aplicação derivada de concepção silogística, com premissas e resultados 
previsíveis, impedindo a criatividade interpretativa do juiz; ii) o método tópico-
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problemático, focado agora no problema e não mais na norma, e tendo como base a 
razoabilidade e a argumentação, buscando a melhor solução ao caso concreto; iii) e a 
hermenêutica concretizadora, preconizando um equilibro entre a natureza criativa do 
intérprete, o sistema jurídico e a realidade subjacente, com destaque ao preconceito 
do intérprete, sua forma de perceber os fenômenos, os fatos reais de poder e o 
sistema jurídico, não se perdendo de vista a força normativa da constituição 
(BARROSO, 2011,pág. 279). 

 Mas, não se pode deixar de fora as regras, os elementos e os princípios da 
hermenêutica. A primeira regra é a de que o estabelecimento de regras e princípios 
hermenêuticos é tarefa da doutrina e não do intérprete, como forma de, de algum 
modo, realizar controle das decisões judiciais -. Alguns princípios são de cunho 
constitucional, tais os da supremacia da constituição, a presunção de 
constitucionalidade das leis e atos. Já as regras da interpretação, têm-se LINDB - Lei de 
Introdução ao Direito Brasileiro, que possui caráter de regra de sobredireito, por se 
aplicar em todo o sistema jurídico, e a dispor: i) sobre regras intertemporais; ii) obre 
regras de interpretação, iii) sobre regras de cooperação internacional; iv) sobre regras 
de direito internacional privado (BARROSO, 2011, pág. 287). 

A sistematização geral de interpretação que se segue e que é adotada no Brasil 
– e em países de legislação codificada -, é da lavra de Savigny, sendo ela composta pelo 
sistema gramatical, histórico, sistemático e teleológico. O modelo elementar de 
interpretação denominado gramatical (também conhecida por literal o semântica) tem 
como principal fonte as normas jurídicas escritas, os enunciados normativos e funda-se 
nos conceitos contidos na norma e nas possibilidades semânticas das palavras que os 
integram. Em casos fáceis, este tipo de interpretação se mostra suficiente. Mas nos 
chamados “casos difíceis” há que se buscar o espirito da norma, a requerer uma 
combinação com os outros elementos de interpretação. Além disso, a constituição, por 
sua natureza, possui termos, expressões e conceitos composto de palavras vagas e 
conteúdo dotado de plasticidade, como por exemplos os princípios, os conceitos 
jurídicos indeterminados, os termos polissêmicos, e que, se o intérprete se ater apenas 
na técnica da interpretação literal, se perderá em conceitos únicos retirados da 
semântica. Por outro lado, a doutrina também desenvolveu a interpretação histórica, 
de caráter subjetivo, a desempenhar um papel secundário no âmbito da interpretação 
jurídica, na medida em que se pauta nos trabalhos legislativos e na intenção do 
legislador, perdendo o caráter decisivo na interpretação do sentido da norma jurídica. 
Tal falta de importância se dá na medida em que a constituição e as leis se distanciam 
no tempo, distanciando-se em muito as conjunturas fáticas que sustentaram esses 
legisladores, numa métrica de substituição da vontade dom legislador pela vontade da 
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lei. Assim, poucos são os casos em que o modelo de interpretação histórica 
desempenhou relevância (BARROSO, 2011, pág. 294). 

 A interpretação sistemática diz respeito ao modelo de interpretação 
consubstanciado no modelo de sistema jurídico unitário e harmônico, onde as regras 
não se conflitam, mas se completam. Além do sistema geral (o sistema jurídico) a 
própria constituição forma o seu sistema (uma espécie de subsistema), mas que 
interage com os demais subsistemas, formando um todo harmônico. A norma que não 
se harmonizar com a constituição, não pode ser recepcionada, tanto as de cunho 
constitucional como as normas infraconstitucionais (ocorre quando da promulgação de 
uma nova ordem constitucional) ou quando editadas no plano temporal de vigência da 
Carta Magna, as normas incompatíveis perdem o fundamento de validade (normas 
infraconstitucionais editadas no curso da vigência da constituição). Quando o conflito 
existente se dá entre as normas infraconstitucionais, a resolução se dá pelos critérios 
da hierarquia, cronológico ou especialização, mas quando a incompatibilidade se avista 
entre normas constitucionais, a doutrina e a jurisprudência tendem a desenvolver 
categorias que se chama de teoria dos limites imanentes e teoria da ponderação. A 
primeira açambarca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Já a 
segunda, por definição criativa de Ingo Wolfgang Sarlet (2009, pág. 388), tem-se como 
premissa a idéia de que um direito fundamental já nasce com um conteúdo 
determinado, com fronteira implícita, imanente e apriorística e ínsito de sua própria 
natureza e que tais limites não são restrições, mas fronteiras do seu alcance. 
(BARROSO, 2011, pág. 295). 

A interpretação teleológica, por sua vez, tem o seu fundamento na finalidade 
do direito que, por via direta, é a finalidade social, consubstanciada nos objetivos 
ligados á justiça, segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e bem-estar social, 
isto posto no campo do Direito Constitucional. Para Reale: 

Interpretar uma lei importa, previamente, em compreendê-la na 
plenitude de seus fins sociais, a fim de poder-se, desse modo, 
determinar o sentido de cada um dos seus dispositivos. Somente 
assim ela é aplicável a todos os casos que correspondam àqueles 
objetivos  

(...) 

Já o nosso genial Teixeira de Freitas, inspirado nos ensinamentos de 
Savigny, nos ensinara, em meados do século passado, que basta a 
mudança de localização, no corpo do sistema legal, para alterar-lhe a 
significação. Esse ensinamento, antes de alcance mais logico-formal, 
passou, com o tempo, a adquirir importância decisiva, porque ligado 
á substancia da lei, que é o seu significado, em razão dos seus fins. 
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A compreensão finalística da lei, ou seja, a interpretação teleológica, 
veio se firmando, desde as contribuições fundamentais de Rudolf von 
Jhering, sobretudo em sua obra O Fim do Direito. Atualmente, 
porém, após estudos de teorias= do valor e da cultura, dispomos de 
conhecimento bem mais seguro sobre a estrutura das regras de s 
direito, sobre o papel que o valor nela representa: o fim, que Jhering 
reduzia a juma forma de interesse, é visto antes como o sentido do 
valor reconhecido racionalmente enquanto motivo determinante da 
ação. (REALE, 1991, pág. 285/286). 

Barroso (2011, pág. 286) afirma que a norma possui finalidades expressas e 
implícitas, v.g. as finalidades do Estado inclusas no artigo 3º da Constituição Federal de 
1988, como exemplo de finalidade expressa. Exemplo da outra, a finalidade implícita, 
tem-se a justiça, a segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana. E os fins devem 
reverenciar os valores. A finalidade social da norma pode ser observada no decisum 
prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, n o RE 444.999, da relatoria das Ministra 
Elen Gracie, que interpretou o artigo 14, § 7º da CF/88, a decidir sobre registro de 
candidatura a cargo de prefeito, em um caso envolvendo candidato separado de fato 
de filha do então prefeito, cuja sentença de divórcio fora prolatada no curso do pleito, 
cuja decisão fora favorável ao candidato, posto que a separação de fato ocorresse 
antes da candidatura e nesse momento não havia como se falar de perenização do 
poder na mesma família (SOARES, 2011, pág. 184). 

No campo do Direito marcário, Marques (2010, pág. 116) vem informar que há 
uma insuficiência da interpretação literal, ante a exclusividade de seu uso, assomado 
pela insuficiência desse método interpretativo. O autor começa por dizer que o uso do 
método interpretativo literal e àqueles que se utilizam unicamente desse método são 
merecedores das críticas a eles direcionadas, citando frase de autoria direcionada a 
Vico, referenciada na obra de Carlos Maximiliano: “quem só atende á letra da lei, não 
de jurisconsulto; é simples pragmático”.  O autor revigora seu entendimento ao 
invocar pelo Código Civil de 2002, que após um complexo processo de elaboração, 
demandou muito tempo entre os primeiros passos de criação até sua entrada em 
vigor, sendo que, nesse interregno, as propostas iniciais deixaram de corresponder 
com as atuais necessidades dos cidadãos. Para esse autor, a interpretação literal, 
enquanto utilização única e excludente das demais formas de interpretação é eterno 
caminhar distante da realidade que a norma jurídica pretende influenciar e que 
forçosamente revelou ao doutrinador e ao jurista a necessidade de outras formas de 
se interpretar os ditames dessa norma jurídica, a exigir evoluções na regulação de 
conflitos de interesses sem alteração de textos legais escritos, aproximando de forma 
ágil o Direito à realidade já diferente àqueloutra realidade à época da promulgação da 
norma textual aplicável, na máxima de que a compreensão jurídica transcende a 
palavras inertes, tendo lugar até mesmo se tratar de normas recentes, ante a incerteza 
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ou equivoco na escolha das expressões do texto (MARQUES, 2010, pág. 122). Assim, 
este autor deduz a necessidade de uma interpretação para além do texto, a dizer que, 
a princípio, a compreensão do texto exige que ele seja lido e tenha suas palavras 
compreendidas – interpretação literal -. Assim, o autor percorre pelo método 
interpretativo logico-dedutivo, caracterizado por buscar o sentido da norma por meio 
de um raciocínio dedutivo, constituído por silogismo, amplamente utilizado na vigência 
do Código Civil francês (teoria objetivista acima apontada). Depois, passa a se referir 
da interpretação histórica, a buscar as origens, as etapas de desenvolvimento dos 
institutos jurídicos por ele regulados, a informar que a interpretação histórica pode ter 
seu rumo na interpretação histórica remota quanto na interpretação próxima, tendo 
como paradigma o momento da promulgação da lei. Tem-se em conta, também, os 
materiais legislativos, os trabalhos preparatórios e os documentos produzidos pelo 
Poder Legislativo ou a ele encaminhado durante o processo legislativo, as exposições 
de motivos, as mensagens, os projetos e anteprojetos, pareceres, emendas e vetos, 
além do conjunto de circunstâncias que marcaram a gênese da norma (occasio legis). 
Finalmente Marques deságua na interpretação teleológica, cujo conteúdo firma-se na 
finalidade ou no fim do Direito como prática afastada da abstração querida pelos 
positivistas. Utilidade prática, essa é a finalidade da norma, a busca de propósitos para 
as normas jurídicas (MARQUES, 2010, pág. 130).   

Peremptoriamente a voz se insere no âmbito do direito da personalidade, 
conforme acima esposado, em seus próprios fundamentos, em conformidade aos 
conceitos doutrinários civilistas. No âmbito do Direito constitucional, este direito – a 
voz humana – está incluída no âmbito dos direitos fundamentais, posto estar inserto 
no artigo 5º da Carta Magna, e, portanto como tal deve ser tratado. Conforme 
Marmelstein (2013, pág. 156), não foi apenas a propriedade de conteúdo material que 
for protegida pela lei maior. A chamada propriedade intelectual também mereceu 
atenção do Constituinte.  O avanço tecnológico, obras intelectuais – livros, música, 
filmes -, afirma o autor, cada vez mais se torna difícil protege-los, no campo do direito 
autoral. Nesse interim, a norma tende a ser ampliada, não na sua literalidade, mas no 
campo hermenêutico. Certo é que, no campo dos direitos fundamentais, peculiar é a 
forma da linguagem abstrata, e de forte conteúdo ideológico de suas normas, a 
requerer da utilização de processos hermenêuticos como ferramenta necessária á 
legitimação do discurso jurídico. Para Marmelstein, na utilização da hermenêutica 
tradicional, o discurso jurídico é relativamente fácil, posto que a dificuldade se fixasse 
quando o texto normativo comporta várias interpretações possíveis. Outro problema, 
para esse jurista, é a ocorrência de antinomias, ou seja, conflito de normas, 
consubstanciado na ocorrência de duas ou mais normas a regular a mesma matéria, 
dando a solução diametralmente oposta. Nesses casos, a solução dos conflitos se dá 
pelo sistema hierárquico, cronológico e o da especialidade (MARMELSTEIN, 2013, pág. 
350).  
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A hermenêutica dos direitos fundamentais tem tratamento diferenciado das regras 
gerais da hermenêutica, fato derivado da admissão da aplicação direta e imediata 
desses direitos, obrigando o jurista a buscar soluções na própria Constituição. E as 
normas constitucionais tornam-se os parâmetros da argumentação jurídica. A 
dificuldade decorre do fato de os parlamentares, ao participar do processo 
constituinte, ali estavam representando grupos com interesses ideológicos diversos. O 
legislador constituinte optou por termos vagos, deixando a cabo do Judiciário a tarefa 
de solucionar os conflitos resultantes das ambiguidades constitucionais, obrigando-o a 
buscarem soluções até mesmo fora do texto constitucional. Essa capacidade de 
complementação normativa dá-se o nome de ativismo judicial, a que Lênio Streck, com 
ponderação, começa por dizer que da crescente necessidade de se colocarem limites 
ao poder hermenêutico do Juiz. Portanto, aponta-se para o dever cada vez maior de o 
Juiz melhor fundamentar as suas decisões. Essa fundamentação será o limite da 
legitimação do Judiciário, enquanto exercente do poder Estatal, já que os seus atores 
ali não se inserem pela escolha democrática do povo – o voto – e sim pelo concurso 
público. Nesse trilhar, apontam-se como elemento-chave para o discurso jurídico os 
princípios específicos de direito constitucional, a saber: i) princípio da supremacia da 
Constituição; ii)m princípio da unidade da constituição; iii) princípio da interpretação 
conforme à Constituição; iv) princípio da maxima efetividade das normas 
constitucionais; v) princípio da concordância prática; vi) princípio da 
proporcionalidade. Além destes, ligados ao direito constitucional, existem os que são 
ligados diretamente aos direitos fundamentais: i) princípio da supremacia dos direitos 
fundamentais; ii) princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais; iii) 
principio ao núcleo essencial dos direitos fundamentais;  principio de abuso de direitos 
fundamentais  (MARMELSTEIN, 2013, pág. 354 a 358).  

 

4. CONCLUSÃO. 

 

O direito marcário, e mais precisamente o direito da voz, tem evolução dispare entre 
as normas e regras de interpretação em países europeus e alguns países americanos, seja 
diretamente na legislação, ou a partir de interpretações jurídicas. Algunas vezes, o 
intérprete, ou quiçá o legislador desses países lançam mão do expediente do direito 
comparado, ante a necessidade de equiparar o sistema jurídico de seus países para com 
os os regramentos de natureza comunitária. Assim, já em muitos deles a voz já é matéria 
pacificada como possibilidade de apropriação e de valor agregado e com valor 
econômico. No Brasil, tanto o legislador como o intérprete têm-se mostrado acanhados, 
na medida em que, até a edição da lei 12.441-2011, a lei das EIRELI, não se tinha 
regrado, de forma explicita, a voz como bem passível de apropriação. 
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Até então, a doutrina e a jurisprudência se valia de interpretações do artigo 5º, inciso 
XXVIII da Constituição Federal, para combater a literalidade interpretativa imposta 
pelo INPI, a denegar sumariamente a voz, enquanto símbolo distintivo marcário, posto 
que, desse entendimento, a voz não poderia ser representado graficamente, numa leitura 
rasa do artigo 122 da lei 9.279/96. Mas, o parágrafo 5º do artigo 980-A do Código Civil 
(dispositivo incluído pela lei da EIRELI), ao regrar a possibilidade de as empresas do 
ramo da prestação de serviços de qualquer natureza poder ser destinatária da 
remuneração derivada de doações realizadas pelos detentores de direitos autorais, nelas 
incluindo-se do direito da voz, resta que a luta pelos doutrinadores que entendem ser 
possível o registro de marcas sonoras e de voz está próximo da vitória. 
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RESUMO 

Lastreado no trabalho de LANDES & POSNER (2003) acerca da introdução de uma análise 
estrutura econômica da propriedade intelectual, este estudo aspirou, com o foco em problemas 
atualmente enfrentados pelo Estado brasileiro, expor pontos tratados pelos referidos autores. 
Partindo de uma análise normativa, posto que exponha alguns exemplos de problemas já 
postos e positivados, a presente pesquisa buscou expor custos, benefícios e, 
consequentemente, o tradeoff entre esses custos e benefícios na delimitação e manutenção dos 
direitos de propriedade intelectual (DPI). A partir do objetivo ora proposto, foi constatado 
que, dada a complexidade do tema e em função das características instrumentais da 
metodologia de abordagem econômica, o Poder Legislativo deveria usar a Análise Econômica 
do Direito (AED) para pautar suas decisões relacionadas com o nível de apropriabilidade da 
propriedade intelectual. 
Palavras-Chave: Análise Econômica Do Direito. Propriedade Intelectual. Custo-Benefício. 

 

ABSTRACT 

Backed the work of LANDES & POSNER (2003) about the introduction of an analysis 
economic structure of intellectual property, this study aspired, with the focus on problems 
currently faced by the Brazilian state, expose issues addressed by the authors. From a 
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normative analysis, since they expose some examples of problems and already put positivized, 
this research sought to expose costs, benefits and, consequently, the tradeoff between these 
costs and benefits in the definition and maintenance of intellectual property rights (IPR). 
From the objective proposed here, it was found that, given the complexity of the issue and 
depending on the instrumental characteristics of the methodology of economic approach, the 
Legislature should use the Law and Economic (L&E) to base their decisions related to the 
level of appropriability of intellectual property. 
Key-words: Economic Analysis Of Law. Intellectual Property. Cost-Benefit. 

 

JEL: K1 (LAW AND ECONOMICS – PROPERTY LAW); O34 (ECONOMIC 
DEVELOPMENT, TECHNOLOGICAL CHANGE AND GROWTH – TECHNOLOGICAL 
CHANGE; RESEARCH AND DEVELOPMENT – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS).  
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1. INTRODUÇÃO 

Antes de examinar o tema, é fundamental esclarecer que, diferentemente das 

avaliações jurídicas mais ortodoxas, o approach da Análise Econômica do Direito está 

lastreado em conceitos da Economia, sendo esta vista mais como um método de análise 

científico do que como uma ciência no sentido estrito. Portanto, ao tratar de questões como a 

função social da propriedade, o foco deste estudo estará nos incentivos ao investimento e à 

exploração de um dado recurso que sejam gerados por um conjunto de direitos sobre este 

bem, ou seja, o enfoque será nos efeitos que uma política de apropriação pode gerar em 

determinada sociedade. 

Posto que, para a AED, o dilema da propriedade intelectual (PI) não resida apenas na 

análise de acesso ao conhecimento desenvolvido versus incentivo à produção de mais 

conhecimento, como se repetirá no decorrer do texto, é importante pontuar ambas as posições. 

Partindo-se dessa premissa, se a redução de incentivos à criação de ativos de propriedade 

intelectual é um problema trazido pela ausência de um pacote de direitos sobre tais recursos 

intangíveis, por outro ângulo, o direito de exclusividade5 concedido ao criador, especialmente 

no caso de patentes, pode reduzir o acesso de outros usuários aos mesmos bens. Afinal, 

sendo-lhe possível cobrar pelas cópias de sua criação, o detentor dos DPI poderá, dependendo 

sempre dos níveis de concentração do mercado relevante6 em análise, arrecadar preços 

superiores aos custos marginais de produção. 

Após uma breve explicação sobre as peculiaridades metodológicas da AED (item 3), 

numa espécie de justificativa para a própria existência dos direitos de propriedade intelectual, 

serão demonstrados os benefícios (item 4) relacionados à delimitação e manutenção desse 

pacote de direitos, mais especificamente, serão expostos os benefícios estáticos e benefícios 

                                                           
5 Exclusividade não é monopólio. A exclusividade está relacionada com a própria definição de propriedade, pois, 
do ponto de vista da análise juseconômica, trata-se da principal prerrogativa do proprietário, o qual pode, entre 
outras liberalidades, excluir o acesso de usuários indesejados; enquanto o poder de monopólio, a seu turno, está 
ligado ao mercado, mais especificamente ao mercado relevante. Na falta de concorrência num dado mercado, 
uma patente, como toda e qualquer subespécie de propriedade, pode até gerar prerrogativas próprias de 
monopolistas, mas a simples concessão do referido título de propriedade (carta-patente) pelo Estado não é 
sinônima de monopólio. O poder de monopólio se refere à capacidade que o agente monopolístico tem de reduzir 
a demanda de determinado produto para aumentar artificialmente os preços, mas isso não se confunde com o 
direito de propriedade (Mendes, 2014, p. 88). 
6 De acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (2007, p. 23), “O mercado relevante é a 
unidade de análise para avaliação do poder de mercado. Define a fronteira da concorrência entre as firmas. A 
definição de mercado relevante leva em consideração duas dimensões: a dimensão produto e a dimensão 
geográfica. A ideia por trás desse conceito é definir um espaço em que não seja possível a substituição do 
produto por outro, seja em razão do produto não ter substitutos, seja porque não é possível obtê-lo”. 
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dinâmicos (Landes & Posner, 2003). Mais à frente, em contraposição à justificativa inicial 

para a existência e manutenção de um sistema de direitos de propriedade intelectual sobre 

ativos intangíveis, serão apresentados os custos (item 5) atrelados aos DPI, com foco naqueles 

considerados mais relevantes por LANDES & POSNER (2003), como custos de transação do 

direito de copiar (item 5.1), custos do efeito carona (item 5.2) e custos de proteção (item 5.3). 

Dessa maneira, havendo dedicado uma parte do estudo aos benefícios e, como é comum às 

análises econômicas sobre qualquer tema, outra aos custos dos direitos de propriedade 

intelectual, no item 6, este trabalho fará a exposição deste tradeoff. Partindo para a conclusão 

(item 7), restará que, a contrário da prática legislatória brasileira habitual, o Poder Legislativo 

do País deveria usar a AED para pautar suas decisões relativas ao nível de apropriabilidade da 

propriedade intelectual, pois algumas características básicas de um sistema de PI, 

especialmente algumas relativas aos seus custos, costumam ser negligenciadas na construção 

das normas que fornecem subsídios ao sistema. 

2. OBJETIVO 

Apresentar os custos e benefícios oriundos da criação e manutenção de um sistema de 

propriedade intelectual e, partindo de uma análise desses termos, demonstrar a complexidade 

do tradeoff relacionado ao tema. 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho será pautado pela metodologia da Análise Econômica do Direito e, 

como esta abordagem não deve estar clara para uma parte dos juristas e economistas 

convidados à leitura deste texto, cabem alguns esclarecimentos conceituais prévios sobre a 

AED, também conhecida por Direito & Economia (Law & Economics) ou, ainda, por 

Juseconomia. Por isso, caso queiram, os leitores familiarizados com os conceitos da Análise 

Econômica do Direito podem saltar a descrição metodológica (item 3) e ir direto para a 

discussão do capítulo seguinte (“BENEFÍCIOS”). 

Antes mesmo de apresentar o significado de Análise Econômica do Direito, cumpre 

esclarecer que a AED não se confunde com o Direito Econômico, que é o ramo do Direito 

dedicado ao estudo da atividade econômica (produção e circulação de produtos e serviços) 

com preocupações acerca da regulamentação do mercado interno do país. Estão relacionados 

com o Direito Econômico temas que envolvem, por exemplo, problemas concorrenciais que 
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alteram o equilíbrio do mercado, sendo perfeitamente possível realizar uma análise 

juseconômica destas questões – vide, por exemplo, a proposta de emprego do ferramental da 

AED ao Direito Econômico em “Cartel - Teoria Unificada da Colusão” (Gico Jr., 2006). 

Se o Direito serve para regular o comportamento humano, a Economia é a ciência 

social que tem por escopo estudar o comportamento humano diante de recursos escassos. A 

AED, por sua vez, é o emprego de ferramentas econômicas e de outras ciências afins, também 

chamadas de sociais, para expandir o alcance do Direito e aprimorar suas normas, 

notadamente no que se refere à avaliação de possíveis consequências de alterações nas 

estruturas normativas. A Análise Econômica do Direito, por meio dos instrumentos de exame 

próprios das ciências econômicas, busca compreender os fatos sociais (diagnose) para antever 

comportamentos humanos (prognose) diante de possíveis alterações das estruturas de 

incentivos destes agentes (Gico Jr., 2010). 

Deixando o histórico de surgimento da Escola Juseconômica para outra oportunidade, 

é importante reconhecer que, apesar da evolução oriunda da separação entre de “ser” (análise 

positiva) e o “dever ser” (análise normativa), o Positivismo jurídico, devido à sua dificuldade 

de investigar os fatos sociais, não era capaz de dar respostas satisfatórias à sociedade. Era, 

então, preciso reestabelecer o diálogo entre o Direito e as demais ciências sociais e, nesse 

sentido, a AED seria uma alternativa capaz de fornecer: um arcabouço teórico robusto; a 

possibilidade de levantamento e teste de hipóteses; e, ainda, a flexibilidade necessária à 

aplicação dos seus instrumentos a situações específicas (Gico Jr., 2010). Perante esse difícil 

contexto histórico (pós-Positivismo) de impasses ao avanço da “ciência normal”, surge, 

reativamente, um novo paradigma científico, ou revolução científica (Kuhn, 1998) das 

ciências jurídicas. 

Assim como é rotineiro que se misture AED com o Direito Econômico, é comum que 

se confunda Economia com termos afeitos ao comércio, como, por exemplo, taxas de juros, 

cotação de moedas, balança comercial etc. Sob essa influência, na linha dos exemplos 

supramencionados, as perguntas mais corriqueiramente ligadas às ciências econômicas são: 

qual a influência das taxas de juros sobre o desenvolvimento de novos empreendimentos? 

Como a cotação do dólar afetará os índices de inflação? Por que uma balança comercial 

negativa (em déficit) é considerada um indicador negativo para o país? Etc. 
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O fato é que, embora se tenha convencionado nomear o conjunto dos temas 

supramencionados desta maneira, contraintuitivamente a Economia não se caracteriza pelo 

seu objeto de estudo e sim por um método de investigação científica (Gico Jr., 2010). Por 

isso, outras perguntas (aparentemente não relacionadas com a disciplina) são tão econômicas 

quanto aquelas do parágrafo anterior, como, por exemplo: por que as pessoas respeitam o 

limite de velocidade nas vias onde há fiscalização eletrônica, mas não o fazem em 

autoestradas desprovidas deste tipo de controle de velocidade? Por que os inventores preferem 

guardar suas invenções em segredo7 (quando conseguem fazê-lo) a solicitar proteção estatal 

por meio da patente8? Por que é tão difícil alugar um imóvel no Brasil? 

Por mais estranho que possa parecer, a Economia, por ser um método de investigação 

científica (característica que a define), é capaz de dar respostas a todas as perguntas dos dois 

parágrafos anteriores, sendo, portanto, possível estender o método econômico a temas 

exógenos ao comércio9, como, por exemplo, poderia ser o caso de uma análise econômica dos 

relacionamentos conjugais. Enfim, tudo aquilo que envolve os processos decisórios 

(comportamento) diante de alternativas pode ser estudado pelo método econômico (Gico Jr., 

2010). Aliás, da maneira como se convencionou nomeá-los, o termo “Método Econômico” 

deveria estar para a “Economia” da mesma maneira que o “Direito” está para a “Lei” 

(Mendes, 2014, p. 17), mas essas discussões epistemológicas são demasiadamente complexas 

para caber numa simples descrição metodológica. 

Sendo a Análise Econômica do Direito uma abordagem do Direito por meio dos 

métodos econômicos de investigação científica, ela pode ser positiva, dedicando-se ao exame 

do “ser”, ou normativa, debruçando-se sobre a análise do “dever ser”. Então, conforme Gico 

Jr. (2010), enquanto a AED positiva é voltada ao estudo das consequências de uma regra 

                                                           
7 “Os segredos industriais são toda e qualquer informação relativa à fabricação ou que diz respeito ao negócio 
que é mantida em sigilo, e que, via de regra, propicia a seu detentor algum tipo de vantagem diante de seus 
concorrentes” (CNI - Confederação Nacional da Indústria, 2013). 
8 “Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo 
Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em 
contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela 
patente” (INPI, 2014). 
9 Um dos pioneiros a se aventurar na aplicação do approach econômico a questões exógenas às tradicionalmente 
enfrentadas pela Economia foi Gary Stanley Becker, agraciado com o Prêmio Nobel de Economia (1992) 
justamente por estender a análise microeconômica para uma ampla gama de comportamentos e cooperações 
humanas, como a alocação do tempo dentro das famílias e o crime, por exemplo. Para verificação de uma parte 
do trabalho do autor no tratamento desses temas, sugere-se “The Economic Approach to Human Behavior” 
(Becker, 1990). 
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jurídica ou política pública adotada, a AED normativa é prescrita para os casos que tratam de 

escolhas entre possíveis normas ou políticas aplicáveis. Ainda nesse sentido, se, por um lado, 

a análise positiva pode ser aplicada à verificação dos fatos, a análise normativa pode ser 

utilizada na investigação de valores. 

De qualquer forma, sendo um método, a aplicação mais eficaz da Análise Econômica 

do Direito é como um meio de se alcançar um fim, e, seja na AED positiva ou na normativa, 

um juseconomista só se atreverá a opinar sobre qualquer norma a aplicar, ou decisão a 

escolher, se os parâmetros dos objetivos a ser perseguidos estiverem pré-determinados. Na 

identificação de objetivos que serão buscados por uma sociedade qualquer, a Análise 

Econômica do Direito pode até contribuir, limitadamente, como (mais) uma das ferramentas 

disponíveis ao estudo entre alternativas possíveis (Gico Jr., 2010). Logo, a Análise 

Econômica do Direito é como uma arma (método/meio) que precisa ser apontada para um 

alvo (objetivo/fim), mas a escolha deste alvo, contudo, não cabe à arma e sim ao seu detentor 

– ou, no caso desta comparação, ao construtor do armamento, que, em última análise, é a 

sociedade (Mendes, 2014, p. 18). 

Então, de acordo com o modelo básico de atuação proposto para os praticantes da 

Análise Econômica do Direito, é fundamental deixar claro que este estudo se pautará pela 

AED positiva, mais especificamente pela fase de diagnóstico, ou seja, pelo estudo da PI como 

esta se apresenta na atualidade, sem considerar possíveis alterações na estrutura de incentivos 

que está posta ou, ainda, sem apreciar as possíveis alternativas de escolhas públicas aplicáveis 

aos DPI. Além de entender as possibilidades e fases de aplicação da AED, para colocá-la em 

andamento, é fundamental que seus praticantes compreendam alguns pressupostos basilares 

da Economia, pois, sem o entendimento destes conceitos, os não-economistas estariam 

inabilitados a utilizar o ferramental – da mesma forma que, para aplicar a Análise Econômica 

do Direito, os não-juristas têm que se dedicar à inteligência da legislação em exame (Mendes, 

2014, p. 19). 

Um dos pressupostos fundamentais da Economia é a escassez. Não houvesse 

insuficiência de recursos, numa primeira análise, provavelmente não haveria problemas. 

Apesar de não serem infinitos, recursos como o ar atmosférico e a luz do Sol incidente sobre a 

Terra não causam congestionamento (luta por ar respirável ou por iluminação solar) entre os 

mais de sete bilhões de indivíduos que deles usufruem. Entretanto, recursos dessa natureza 
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são exceções à regra – que é a escassez – e, na maioria dos casos, não há bens disponíveis em 

abundância para todos os agentes que os desejam, na quantidade que estes gostariam de tê-los 

(Mendes, 2014, p. 19). Aliás, como bem exposto por Gico Jr. (2010), em última análise, a 

escassez é a razão para a existência de do próprio Direito, pois, se houvesse bens sobrando 

para todos os interessados, não haveria disputas entre os agentes sobre estes recursos. 

A esta altura, já deve estar claro que, em termos conceituais, os processos decisórios 

são uma das preocupações centrais da Economia – se não for a principal – e que toda decisão 

envolve, necessariamente, uma análise de custos10 e de benefícios diante dos quais os agentes 

decidem. Grosso modo, nesse ambiente de prós e contras, ocorre um tradeoff, que pode ser 

resumido como um dilema, pois, na prática, ao optar pelos benefícios de uma das alternativas 

possíveis, o agente estará perdendo – ou deixando de ganhar – os benefícios que poderiam ser 

auferidos mediante escolha da outra opção. Nesse dilema (tradeoff), o agente deve – ou, ao 

menos, deveria – estar ciente do custo de oportunidade, que é o preço referente à segunda 

melhor alternativa e envolve o cálculo de fazer, ou deixar de fazer, algo que seria benéfico 

para o próprio agente. Mais especificamente o custo de oportunidade é composto pelas perdas 

provenientes de se abrir mão de uma escolha em detrimento de outra – para se dedicar à 

leitura deste artigo, por exemplo, é preciso deixar de fazer outras coisas que gerariam 

benefícios ao leitor (Mendes, 2014, p. 20). 

Em um ambiente que envolve escolhas entre alternativas acerca de recursos escassos, 

os economistas vão dizer que os agentes econômicos (que podem ser pessoas, sociedades 

empresárias, Estados nacionais etc.), ou simplesmente agentes, têm uma conduta racional 

maximizadora de utilidade11. Eles são seres racionais maximizadores porque, diante de cada 

                                                           
10 É sempre bom reforçar que custos não são, necessariamente, valores pecuniários. No caso do mercado do 
casamento, por exemplo, quando uma candidata à posição de noiva aguenta as aporrinhações que lhe são 
impostas pela sua futura sogra, ela esta incorrendo em um custo de paciência, esperando pelo benefício de se 
casar (custo imediato versus benefício esperado). No momento em que alguém, noutro exemplo, decide pelo 
consumo de tabaco, ao invés da abstenção ao fumo, além do valor de mercado do cigarro, este agente sofrerá 
uma redução dos seus índices de saúde e tal diminuição, ainda que não gere o gasto de um centavo adicional 
sequer, também é um custo, que é imposto ao agente em troca do prazer que este tem em fumar (benefício 
imediato versus custo esperado). Quando um apreciador de romances televisivos opta por assistir a novela, em 
detrimento de fazer qualquer outra coisa, ele está utilizando seu tempo em função do benefício (prazer) de fazê-
lo (benefício imediato versus custo imediato). Enfim, muito além dos valores pecuniários, os custos podem 
envolver paciência, saúde, tempo etc. (Mendes, 2014, p. 19). 
11 A utilidade é uma medida de satisfação relativa de um agente econômico. Para entender seu conceito, basta se 
lembrar de quando os pais costumam perguntar a seus filhos do que, entre várias opções (doces, brinquedos, 
passeios etc.), estes mais gostam, a resposta compõe a escala de utilidade de cada criança. Na prática, diante de 
várias alternativas que lhe são colocadas, os agentes tomam decisões no intuito de aumentar (maximizar) sua 
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escolha, os agentes, na média, agem como se calculassem os custos e os benefícios envolvidos 

em cada alternativa, para, ao final, majorar seu próprio nível de bem-estar. É importante 

deixar claro que “agir como se calculassem” é diferente de “efetuar os cálculos”, pois os 

agentes, notadamente as pessoas, não saem por aí medindo todos os custos e benefícios como 

se fossem aplicativos de controle financeiro. Contudo, na média, os agentes econômicos 

atuam como se fizessem tais cálculos, na expectativa de aumentar a utilidade que suas 

escolhas podem (ou não) lhes propiciar. Esse senso de utilidade também não se refere a 

valores pecuniários e, por isso, ele pode estar perfeitamente relacionado com a satisfação que 

o agente experimenta ao ajudar o próximo ou, noutro exemplo, com o prazer de contemplar 

uma música – tudo isso pode ser utilidade para um agente, mas se trata de uma posição 

pessoal, portanto, subjetiva. Então, os agentes são racionais porque agem como se 

calculassem custos e benefícios; e são maximizadores de utilidade porque desejam melhorar 

seus níveis de bem-estar de acordo com aquilo que, conforme suas próprias preferências, eles 

consideram importante (Mendes, 2014, p. 20). 

Neste ponto do texto, é possível que parte dos leitores se pergunte: se os agentes são 

racionais maximizadores de utilidade, por que uma parcela razoável deles toma decisões 

aparentemente irracionais minimizadoras de (sua própria) utilidade? Sem mencionar as 

ocorrências aleatórias – ordinariamente denominadas de “azar” – durante o processo de 

tomada de decisões, os agentes não conseguem afastar alguns vieses comportamentais de sua 

análise marginal (custo-benefício). Esses desvios podem ser de toda ordem, mas, 

normalmente, estão relacionados com algumas informações, inclusive com aquelas atreladas à 

escolha posta, que os agentes desconhecem, ainda que eles tenham a convicção de que todos 

os subsídios sobre as opções sejam de seu pleno domínio. Para exemplificar como a 

assimetria de informações12 – que, neste caso, é a diferença entre o que os agentes sabem e 

aquilo que eles realmente conhecem – afeta o processo de tomada de decisões dos agentes, 

                                                                                                                                                                                     
própria satisfação (utilidade). O indicador é relativo porque pode ser usado para avaliar uma preferência de 
determinado agente em comparação com outra utilidade qualquer, do mesmo agente, numa escala de utilidades. 
Contudo, não é possível comparar a escala de um agente econômico com a de qualquer outro agente, pois as 
preferências – invariavelmente – variam e, consequentemente, o valor que se dá a determinada utilidade é 
diferente para todos os agentes econômicos. Portanto, nem mesmo se tratando de dinheiro, um dado valor 
pecuniário relevante (USD 1.000, por exemplo) não tem a mesma utilidade para dois agentes, ainda que ambos 
se encontrem nas mesmíssimas condições financeiras, vez que estes certamente dão valores (pessoais) diferentes 
ao dinheiro em espécie (Mendes, 2014, p. 20). 
12 No caso das barganhas, as assimetrias compõem as diferenças entre as informações que um dos negociantes 
conhece e aquelas que o outro agente desconhece. No mercado de carros usados, por exemplo, o comprador não 
tem noção dos defeitos do veículo que está sendo negociado, da mesma maneira que o vendedor não sabe qual 
seja a real situação financeira do comprador (Mendes, 2014, p. 21). 
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vale mencionar um exemplo comum: se toda pessoa com uma TV em casa tem plena ciência 

de que, para manter uma boa forma física, é necessário combinar alimentação saudável com 

exercícios físicos regulares, por que há tanta gente tentando emagrecer, mas não consegue 

fazê-lo? Numa explicação resumida, esse fenômeno ocorre porque essas pessoas não 

conseguem trazer para o presente os benefícios esperados da combinação (de alimentação 

saudável e exercícios), ponderando “somente” os custos imediatos das suas decisões – caso 

clássico de benefício esperado versus custo imediato (vide nota 10). Avaliando a decisão de 

outro ângulo – custos esperados versus benefícios imediatos (vide nota 10) –, num exame de 

cenários futuros, as mesmas pessoas não compreendem os possíveis problemas de saúde que 

serão trazidos pela não-combinação (de atividade física e alimentação saudável), estimando 

“apenas” os prazeres imediatos de se comer o que se quer e/ou de se manter no conforto do 

sedentarismo. Esse exemplo de desvio é tão-somente uma das possibilidades relativas aos 

problemas de cognição que podem ocorrer durante o processo de escolha dos agentes 

econômicos (Mendes, 2014, p. 21). 

Para utilizar o método econômico, tão fundamental quanto o estudo dos processos 

decisórios dos agentes diante de recursos escassos – talvez até anterior a esta análise – é 

responder à seguinte questão: trata-se de um contexto hierárquico ou mercadológico? No 

primeiro contexto, os agentes não têm liberdade de interagir entre si; é o caso, por exemplo, 

das relações de poder familiar (entre pais e filhos) e das de emprego (Gico Jr., 2010). Nas 

relações de mercado, os agentes são movidos pelo seu próprio interesse com relação aos 

recursos e à alocação destes bens, Assim, no contexto mercadológico, nos processos de 

barganha, é possível deslocar os bens de quem menos os valoriza para quem lhes dá mais 

valor. Nessa esteira de análise, o equilíbrio só é possível num ambiente propício às barganhas, 

contexto de mercado, pois, quando um recurso fica na posse quem mais o valoriza, ocorre um 

equilíbrio temporário, que se mantém até que apareça um terceiro agente disposto a trocar o 

bem por outro recurso que o segundo agente valorize inda mais. Na prática, o equilíbrio nunca 

ocorre, mas, num contexto de mercado, sem o controle da hierarquia, as interações de troca 

realizadas entre os agentes econômicos tendem ao equilíbrio. Então, quando a literatura 

juseconômica faz referência ao mercado, ela não está tratando de assuntos próprios da 

“Economia”. Trata-se apenas de um pressuposto do método econômico, cuja função é 

informar que o objeto em exame está sob o regime mercadológico (não-hierárquico) e, 

portanto, tendente ao equilíbrio. 
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Como é o caso da maioria dos projetos de pesquisa, o intuito desta metodologia é 

apresentar as bases nas quais o trabalho será lastreado e, neste caso em específico, alguns 

conceitos servirão para que os futuros praticantes da AED, quando necessário, retornem a esta 

parte do texto para esclarecer suas dúvidas sobre este ou aquele conceito. Com lastro nos 

objetivos aqui propostos, realizada uma pequena introdução ao universo da Análise 

Econômica do Direito, já é possível iniciar o estudo de benefícios e custos de criação e 

manutenção de um sistema de propriedade intelectual, começando pelos benefícios. Afinal, 

desde a ratificação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS13), o Brasil se comprometera a criar e manter um sistema 

de PI que garanta um patamar mínimo (comum a todos os Estados-Membros subscritores do 

Acordo) de direitos de propriedade intelectual. 

4. BENEFÍCIOS 

Diante dos questionamentos sobre a legitimidade do estabelecimento e defesa de 

direitos de propriedade intelectual, a justificativa econômica para tal estrutura sempre esteve 

lastreada nos benefícios sociais dela advindos, principalmente no que se refere aos incentivos 

à inovação14. Para LANDES & POSNER (2003), dentre os benefícios dessa apropriação 

formal dos ativos de propriedade intelectual figuram, especialmente, os estáticos e os 

dinâmicos. No entanto, antes de explorar esses conceitos, é imperioso mencionar outros dois 

conceitos relacionados com a exploração de (e investimento) em determinado recurso. 

Os benefícios estáticos poderiam ser mais bem entendidos como uma evolução da 

tragédia dos comuns, que, originalmente exposto por HARDIN (1968), é um fenômeno de 

sobre-exploração de um recurso e de subinvestimento neste. Posteriormente, o fenômeno foi 

                                                           
13 O Acordo TRIPS (do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) é um tratado 
multilateral, integrante do conjunto de acordos assinados no final de 1994, durante a criação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) – nascida em 1º de janeiro de 1995, a OMC é uma das agências especializadas da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e todas as suas realizações são o resultado das negociações das quais é 
foro. A maior parte do trabalho da Organização vem das negociações ocorridas entre 1986 e 1994, chamadas de 
Rodada Uruguai de Negociações, e daquelas ocorridas no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 
(GATT, sigla em inglês). Além das negociações comerciais, a OMC desenvolve, entre outros papeis, a 
implementação e monitoramento de acordos comerciais, a solução de controvérsias no âmbito da Organização, a 
construção de capacidades comerciais nos países em desenvolvimento e a divulgação do trabalho da Agência 
(WTO, 2013). No Brasil o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio foi ratificado por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (BRASIL). 
14 Para os fins deste trabalho, será adotado o conceito de inovação da terceira edição do Manual de Oslo (OCDE 
- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2005), adotado pela referida Organização, 
conforme revisão teórica apresentada em “Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação: Avaliação do 
Marco Regulatório e seus Impactos nos Indicadores de Inovação”, de MENDES, OLIVEIRA & PINHEIRO 
(2013). 
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explorado em detalhes por ARAÚJO (2008), o qual, utilizando-se de uma nomenclatura mais 

adequada à Língua Portuguesa, chamou o instituto de tragédia dos baldios. De acordo com 

ARAÚJO (2008), a tragédia dos baldios pode ser entendida como um dilema de cooperação15 

que envolve diversos jogadores num ambiente de recursos escassos sobre os quais não operam 

mecanismos de exclusão e, portanto, para o enfoque do presente estudo, sem a delimitação de 

direitos de propriedade, um usuário não poderia excluir nenhum outro de se beneficiar de tais 

recursos. Logo, os benefícios estáticos seriam a adequação dos níveis de exploração e, 

notadamente, no caso dos ativos intangíveis, de investimento. 

Noutro polo dos níveis de apropriabilidade, há o perigo, mais incomum em ativos 

tangíveis, da apropriação excessiva. Nesses casos, a possibilidade de exclusão concomitante 

de acesso pode levar à subexploração dos recursos. O exemplo mais corriqueiro é o das áreas 

comuns (fachada, hall de entrada, piscina etc.) de um prédio de apartamentos com diversos 

moradores. Embora raro de se verificar nos ativos tangíveis, nos direitos de propriedade 

intelectual, a discussão sobre a tragédia dos anti-baldios vem tomando importância 

significativa, pois, na delimitação do nível de apropriabilidade do direito patentário, por 

exemplo, os players de diversos setores, especialmente os de alta tecnologia (telefonia celular, 

biotecnologia etc.), têm utilizado patentes de bloqueio para barrar o avanço tecnológico da 

concorrência. Esse mecanismo funciona – ou se deveria dizer “evita o funcionamento” – da 

concorrência da seguinte maneira: mesmo sabendo que determinada invenção não tem 

mínimas chances de chegar ao mercado, seu criador (ou detentor dos direitos de propriedade 

industrial) opta pela proteção da tecnologia via pedido de patente e, assim, cria-se uma 

espécie de escada de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na qual cada patente seria um 

degrau, e, para utilizar essa escada, os concorrentes têm que pagar taxas de licenciamento aos 

detentores dos direitos exclusivos anteriormente concedidos. Na prática, a cada patente de 

bloqueio, ou degrau de P&D, os custos de transação sobem até se tornarem proibitivos, e, 

assim, instala-se a tragédia dos anti-baldios. 

                                                           
15 A Teoria dos Jogos é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas nas quais os 
jogadores (agentes), na tentativa de melhorar o próprio retorno em função das interações com os outros 
jogadores, escolhem diferentes ações. Na Teoria, o Dilema do Prisioneiro é um problema de cooperação no qual 
se supõe que cada agente, de modo independente, quer aumentar ao máximo a sua própria vantagem sem se 
importar com o resultado do outro jogador. As técnicas de análise do dilema padrão podem levar cada jogador a 
escolher trair o outro, mas, curiosamente, ambos os agentes obteriam um resultado melhor se colaborassem. 
Infelizmente, para os prisioneiros, diante das possibilidades de penas que lhe são impostas, cada jogador é 
individualmente incentivado a trair o outro, mesmo após lhe ter prometido colaborar, e este é o ponto crucial do 
dilema. 
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4.1. Benefícios Estáticos 

Ao tratar de benefícios estáticos, LANDES & POSNER (2003) mencionam a evolução 

da tragédia dos comuns, em referência à teoria desenvolvida por DEMSETZ (1967), na qual a 

cesta de direitos de propriedade, como gênero, evolui em razão da escassez de determinado 

recurso. Diante da impossibilidade de uso por todos, os usuários do recurso, num primeiro 

momento, tendem a utilizar estratégias de comportamento que vão do não-cooperativo ao 

cooperativo e, à proporção que os custos de transação atrelados à manutenção do recurso se 

tornam superiores aos de delimitação da propriedade sobre o bem, os agentes optam por esta 

última solução. Tem-se, assim, uma evolução da administração do recurso, que vai das 

estratégias de comportamento, partindo do não-cooperativo (competição) para o cooperativo 

(coexistência), à delimitação de direitos de propriedade. 

Em termos econômicos, ao contrário da concepção legal aplicável ao tema, recursos de 

propriedade intelectual são tecnicamente classificados como bens públicos, vez que sobre eles 

não há o efeito da rivalidade. Isso quer dizer que o consumo do ativo de PI realizado por um 

agente econômico não reduz sua utilidade de consumo para outro agente – uma música pode, 

por exemplo, ser copiada por todos os usuários de internet do Planeta, ao mesmo tempo, sem 

que ela sofra qualquer desgaste e, ainda, sem que sejam diminuídas suas características 

iniciais ou sua qualidade. 

Portanto, se os ativos de propriedade intelectual classificados como bens públicos, vez 

que estes não carregam as características de rivalidade e exclusão16, a consequência natural 

seria o subinvestimento em tais recursos, levando-os à tragédia dos baldios. Em contramedida, 

o que LANDES & POSNER (2003) denominam como benefícios estáticos advém da 

mutação, via pacote de direitos conferidos pelo Estado, da característica de exclusividade dos 

ativos, ou mais claramente, nas palavras de GICO JR. (2012), de “retirar os ativos de 

propriedade intelectual da classificação de bem público”. 

                                                           
16 Não havendo referência aos detentores de direitos de propriedade, o que diferencia um conceito do outro é a 
combinação de duas características: rivalidade de uso e exclusividade de acesso. A primeira – rivalidade de uso – 
implica que o consumo de uma unidade de determinado bem por um indivíduo impede o consumo do mesmo 
recurso por outrem. Nos exemplos retirados de GICO JR. (2012, p. 101), sapatos e computadores não podem ser 
utilizados por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sendo, portanto, bens com a característica de alta rivalidade. 
Na caracterização de exclusividade de acesso, o indivíduo que detém o domínio sobre o recurso em questão pode 
evitar que outros façam uso do mesmo bem, excluindo os demais indivíduos do acesso ao recurso. Mantendo os 
exemplos atrelados a GICO JR. (2012, p. 101), um proprietário de determinados sapatos ou computadores pode, 
por meio da exclusão dos demais usuários, decidir quem tem, ou deixa de ter, acesso a esses bens (Mendes, 
2014, p. 52 e 53). 
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4.2. Benefícios Dinâmicos 

Tratando-se de Pesquisa & Desenvolvimento, a ineficiência gerada pelas 

externalidades17 positivas é ponto fulcral de análise, pois, em regra, as inovações produzem 

estas externalidades além da demanda social. Assim sendo, diante da dificuldade de 

internalização desses benefícios marginais externos gerados pelo processo de P&D, 

pesquisadores, desenvolvedores e inovadores não conseguem reaver os gastos realizados na 

geração desses benefícios externos e, portanto, são incentivados a não investir além do 

cruzamento da demanda real com o custo marginal de produção do ativo. 

Note-se que a impossibilidade de internalização das externalidades positivas do 

processo de P&D pelos detentores de direitos de propriedade intelectual já é um problema na 

presença desses direitos. Na carência desse pacote de DPI, os avanços desejáveis em inovação 

tecnológica, nas palavras de LANDES & POSNER (2003), não sofreriam os efeitos de 

“plantio e colheita”. Afinal, na ausência de mecanismos de incentivo econômico, convencer 

um investidor a apostar em P&D, sem que lhe sejam conferidos direitos sobre os ativos de 

propriedade intelectual por ele desenvolvidos, seria tão improvável quanto persuadir um 

agricultor a investir no plantio sem que ele seja beneficiado com os frutos da colheita 

proveniente da terra trabalhada. 

Através da delimitação e da atribuição de DPI, buscando um equilíbrio entre a falta 

(tragédia dos baldios) e o excesso (tragédia dos anti-baldios) desses direitos, é possível ao 

Estado trazer benefícios dinâmicos de incentivo ao nível ótimo de exploração do recurso e, 

principalmente, de investimento na criação de ativos de propriedade intelectual. 

Seguindo os critérios de análise propostos por LANDES & POSNER (2003), após a 

apresentação de algumas justificativas para o estabelecimento e manutenção de um sistema de 

propriedade intelectual, faz-se necessário apresentar uma parte dos custos inerentemente 

atrelados aos DPI. 

                                                           
17 Para PINDYCK & RUBINFELD (2010), externalidades podem ser resumidas como ações de um agente, as 
quais afetam outro agente, mas não são consideradas no preço de mercado, e que podem ser tanto positivas, 
relacionadas a benefícios, quanto negativas, relacionadas a custos. Em qualquer um dos casos, as externalidades 
são falhas de mercado, pois, na presença delas, o preço de um bem não reflete seu valor social. Segundo o autor, 
as externalidades positivas podem ser vistas como a diferença entre os benefícios marginais sociais e a demanda 
do produtor ou consumidor. Considerando-se fixos os custos marginais, não haveria incentivos para que este o 
produtor ou consumidor continuasse a investir além da demanda, pois não seria possível se apropriar dos 
benefícios marginais sociais gerados pelo seu esforço. 
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5. CUSTOS 

Mantendo o foco na função social dos direitos de propriedade na sociedade atual, 

cumpre esclarecer que, a contrário senso, diversos custos vêm sendo desconsiderados durante 

a análise custo-benefício, fazendo a balança pender para um nível de apropriação sobreótimo 

(excesso de direitos), em direção à tragédia dos anti-baldios. Desses custos, conforme citam 

os autores (Landes & Posner, 2003), os principais podem ser separados em: custos de 

transação do direito de copiar (item 5.1); custos do efeito carona, também conhecido por free 

rider, (item5.2); e, ainda, os custos de proteção, inclusive os de delimitação dos direitos de 

propriedade (item 5.3). 

Devido à sua dificuldade de delimitação e à facilidade de reprodução, já que podem 

ser economicamente classificados como bens públicos, os recursos de propriedade intelectual 

apresentam altíssimos custos de proteção, pois, além da “cerca” ou delimitação virtual de tais 

direitos, não se pode desconsiderar as perdas sociais provenientes da privação de acesso 

imposta aos demais usuários. Apesar de parecer evidente, é importante lembrar aos mais 

entusiastas da apropriação máxima de direitos de propriedade intelectual, que a falta de acesso 

promovida pelo estabelecimento e manutenção de sistema de PI também é um dos custos que 

impõem consideráveis perdas sociais. 

5.1. Custos de Transação do Direito de Copiar 

Quando se diz “direito de copiar”, aos menos atentos pode parecer que se estaria 

tratando apenas de direitos autorais (copyrights), mas, ao contrário do senso comum, esse 

custo relativo às cópias atinge todas as espécies do gênero de direitos de propriedade 

intelectual, sejam marcas18 (incluindo-se as franquias delas advindas), sejam patentes, sejam 

cultivares19 etc. 

                                                           
18 “Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue 
produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou 
especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território 
nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar 
em agregação de valor aos produtos ou serviços” (INPI, 2012). 
19 “[...] cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal, que seja claramente distinguível de outras 
conhecidas por uma margem mínima de características descritas, pela denominação própria, homogeneidade, 
capacidade de se manter estável em gerações sucessivas, além de ser passível de utilização. A nova cultivar é 
aquela que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses, em relação à data do pedido de 
proteção, e em outros países, com o consentimento do dono, há mais de seis anos, para espécies de árvores e 
videiras, e há mais de quatro anos, para as demais espécies. As cultivares passíveis de proteção são as novas e as 
essencialmente derivadas de qualquer gênero ou espécie” (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
MAPA, 2014). 
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Para manter o estudo alicerçado nos exemplos brasileiros, cabe mencionar, como um 

dos componentes dos custos de transação do direito de copiar, a necessidade de averbação do 

contrato de licenciamento de direitos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI20) – a LPI (Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), em seu 

artigo 140, dispõe que "o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza 

efeitos em relação a terceiros". Assim sendo, não bastassem os elevadíssimos custos de 

transação do direito de copiar usuais, provenientes da barganha entre licenciador e licenciado, 

o Brasil criou mais uma barreira ao dinamismo exigido pelos setores mais fortemente 

influenciados pelas transações que envolvem direitos de propriedade intelectual. 

No mercado de direitos autorais, a exemplo do que vem ocorrendo com os sites que 

obtêm sucesso cobrando pequenas quantias pelos arquivos de músicas baixados, os detentores 

dos direitos de propriedade intelectual têm conseguido superar – ou, por vezes, simplesmente 

têm abandonado essa luta, concentrando seus esforços comerciais na promoção e venda de 

espetáculos – as barreiras impostas pelos custos de transação do direito de copiar. 

Nos setores de alta tecnologia, os quais deveriam ser os mais interessados na 

renovação continua dos recursos de propriedade intelectual, incrivelmente, a regra tem sido a 

discordância. Conforme exemplo citado na explicação sobre a tragédia dos anti-baldios (item 

4), os players desses setores, provavelmente em razão do número exagerado de patentes 

envolvidas em cada produto/processo, não têm conseguido se entender sobre o licenciamento 

das tecnologias necessárias ao avanço de outras inovações, levando, assim, os custos de 

transação do direito de copiar para a beira do intransponível. 

5.2. Custos do Efeito Carona 

Para a Análise Econômica do Direito, o caroneiro (free rider) é aquele que se utiliza 

de um serviço sem pagar por este (Cooter & Ulen, 2010), e o efeito carona é um 

comportamento oportunista e acomete bens públicos (aqueles que não apresentam 

características de rivalidade e exclusão, como seria o caso de ativos intangíveis, não houvesse 
                                                           
20 Criado pela Lei nº 5648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
é a autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de 
concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços do INPI, estão os 
registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de 
circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de 
transferência de tecnologia. Na estrutura da Administração Pública, o INPI está vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com sede e foro no Distrito Federal (INPI, 2012). 
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DPI). Trata-se, portanto, de um problema de acesso, pois, se um recurso não-rival, do qual um 

usuário pode se utilizar sem diminuir sua utilidade para outro agente, e não-excludente, no 

qual a sua utilização por um usuário não exclui os demais agentes de fazer o mesmo, o 

aparecimento de caroneiros é inevitável. 

Os exemplos mais comuns do efeito carona são a defesa nacional e a iluminação 

pública. Em ambos os casos, posto que, por exemplo, um cidadão brasileiro se recuse a pagar 

qualquer tributo, relacionado (ou não) com iluminação pública, é impossível ao Estado privá-

lo da utilização de tais serviços. Como a proteção aos direitos de propriedade intelectual é 

conferida em âmbito nacional, conforme regula a Lei nº 9.279/1996 (BRASIL), em um país 

continental como é o caso do Brasil, não é difícil encontrar caroneiros que estejam usufruindo 

da propriedade alheia (enquanto copiam marcas e patentes, nos casos de propriedade 

industrial) sem pagar por isto. 

Os custos sociais do efeito carona, apesar da dificuldade de serem mensurados, não 

são desprezíveis. Ao contrário, fazendo-se uma avaliação lastreada na eficiência estatal, seria 

possível comparar o efeito carona ao resultado gerado por aqueles contribuintes que não 

pagam seus tributos, uma vez que, diante da inadimplência destes, os demais contribuintes são 

obrigados a manter o funcionamento de toda a máquina estatal, para atender, inclusive, os 

inadimplentes. Assim como ocorre com os ativos de PI, em que os custos desse efeito são 

repassados aos usuários pagantes, se os caroneiros não pagam os tributos por eles devidos, 

alguém precisa desembolsar mais recursos para cobrir a diferença. 

5.3. Custos de Proteção 

Sendo a atribuição de propriedade uma tecnologia adotada no combate à sobre-

exploração e, mais especificamente, no que se refere aos ativos intangíveis, ao 

subinvestimento, os benefícios provenientes dos DPI devem, necessariamente, superar os 

custos desses direitos. Contudo, durante a análise normativa dos dois lados da moeda, posto 

que os custos de transação do direito de copiar e do efeito carona sejam lembrados, é 

incomum que os custos de proteção sejam inseridos nessa conta. 

Os custos de proteção da propriedade intelectual compõem uma externalidade negativa 

que, através da ação estatal, é compartilhada com toda a sociedade. Uma parte considerável 

desses custos de proteção é internalizada pelos detentores dos DPI, mas, assim como ocorre 
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com as externalidades positivas provenientes das atividades de P&D, a falta de internalização 

daqueles efeitos externos altera o equilíbrio entre oferta e demanda e, consequentemente, o 

preço do recurso. 

Além da atividade de polícia, seja a estatal21, seja aquela proporcionada pelos 

detentores de direitos, os custos de proteção abarcam variáveis ainda mais complexas, como é 

o caso da delimitação dos DPI. Se, ao longo deste trabalho, há referências intermináveis à 

análise custo-benefício, não seria excesso de zelo, numa modelagem econométrica futura, 

destinar atenção ao custo de delimitação dos DPI, custo este que, somado ao de proteção, 

poderia ser classificado de custos das instituições, numa alusão à (auto) governança 

institucional sugerida por DIXIT (2004). 

6. TRADEOFF 

No âmbito da AED, assim como nas demais delimitações de cestas de direitos, 

especialmente os de propriedade, o dilema dos níveis de apropriabilidade reside entre 

(restrição de) acesso aos recursos e (diminuição do) incentivo à produção de mais recursos. 

Contudo, a análise econômica da propriedade intelectual não pode, tampouco merece, ser 

reduzida a esse simples tradeoff. Ainda assim, em função de suas delimitações metodológica 

de espaço, o foco do presente estudo manter-se-á nesse tipo de análise. 

Numa espécie de (contra) governança não intencional, os defensores da máxima 

apropriação dos ativos de propriedade intelectual, sob o argumento do incentivo à inovação 

tecnológica, tão inadvertidamente quanto os pastores de gado citados por HARDIN (1968), 

correm o risco de produzir contra-incentivos, conduzindo o recurso que se pretende explorar à 

tragédia dos anti-baldios em razão do nível sobreótimo de apropriabilidade. 

Como exemplo brasileiro de possibilidade de instalação de uma tragédia dos anti-

baldios, atualmente, no INPI, os examinadores de patentes têm sido pressionados a realizar o 

máximo de exames possível num menor espaço de tempo admissível, sendo, inclusive, 

                                                           
21 De acordo com o Código Tributário Nacional, instituído pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, “Art. 78. 
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, 
interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos” (BRASIL). 
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avaliados em razão de sua “produção” mensal22. Apesar de, numa avaliação perfunctória, 

parecer brilhante, essa estratégia da referida autarquia federal conduz o comportamento dos 

examinadores ao que a Economia convencionou chamar de seleção adversa23, pois, no 

processo de exame de patentes, é mais fácil conceder o título sem efetuar qualquer exigência 

técnica do que realizar várias requisições aos depositantes, exigindo que estes façam as 

adaptações necessárias. Logo, quando pressionados em razão da quantidade de patentes que 

examinam, ou não, os examinadores, como agentes racionais maximizadores que são, tendem 

a conceder o maior número de títulos possível, sem a devida verificação de qualidade. Em 

consequência, há um aumento de patentes que, noutra ocasião, não seriam concedidas e, 

assim, o estabelecimento de um nível de apropriabilidade superior ao ótimo (determinado em 

lei, sob a verificação de todos os requisitos normativos), conduzindo o Brasil, em termos de 

cartas-patentes, a uma tragédia dos anti-baldios. 

7. CONCLUSÃO 

Durante o trabalho, não foram discutidos os instrumentos de proteção aplicáveis aos 

DPI, e o motivo para esta falta de abordagem é muito simples: se está havendo apropriação de 

recursos propriedade intelectual, via estabelecimento de um pacote de direitos, caber-lhes-ia, 

no caso de ameaça ou perturbação de seus detentores, o mesmo leque de tecnologias de defesa 

disponível aos detentores de direitos sobre bens físicos, pois, ainda que temporária, a PI é uma 

das espécies do gênero propriedade. 

Numa primeira análise, pode parecer aos estudiosos mais radicais da análise 

econômica que os níveis de apropriabilidade máximos conduzem necessariamente aos 

padrões ótimos de investimentos. Entretanto, a análise deve considerar todos os custos e, para 

justificar o estabelecimento e a manutenção de DPI, assim como a proteção desses direitos, os 

benefícios – da evolução da tragédia dos comuns aos incentivos às atividades de P&D – 

devem superar todos os custos, sejam estes de transação do direito de copiar, do efeito carona 

ou da própria proteção dos direitos de propriedade intelectual. É no cálculo desses custos que 

                                                           
22 MANIFESTO DOS EXAMINADORES DE PATENTES POR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, 
de 23 de outubro de 2012, protocolizado sob o nº 52400.070779/2012-63 no MDIC – Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
23 O fenômeno da seleção adversa ocorre quando, por exemplo, faz-se uma prova de conhecimentos para 
selecionar os melhores candidatos a determinada vaga em processo seletivo, mas, em razão da falta de 
fiscalização durante a aplicação do teste, o comportamento oportunista de alguns candidatos que utilizam 
consultas não autorizadas faz com que justamente estes sejam escolhidos. No exemplo, a intenção inicial da 
banca examinadora era selecionar os mais bem preparados, mas, em razão de um problema não previsto, ela 
escolhe os mais mal-intencionados (que “colam” no teste). 
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reside a maior possibilidade de se cometer erros, pois, além da cerca de delimitação e 

proteção dos direitos de propriedade intelectual, não se deve desconsiderar as perdas sociais 

provenientes da privação de acesso imposta aos demais usuários pelo estabelecimento e 

manutenção de DPI. 

Ao contrário da prática legiferante nacional, caso almeje melhorar os resultados 

relativos aos incentivos gerados pelas normas que cria, o Poder Legislativo deveria usar a 

análise econômica do direito, especialmente lastreada em estudos de casos positivados, para 

pautar suas decisões relacionadas com o nível de apropriabilidade da propriedade intelectual, 

pois algumas características básicas de um sistema de PI costumam ser negligenciadas na 

construção das normas que fornecem subsídios ao sistema.  



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
ESTRUTURA JUSECONÔMICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

148 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.128 a 149 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Araújo, F. (2008). A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios - O Problema Económico do 

Nível Óptimo de Apropriação. Lisboa: Almedina. 

Becker, G. S. (1990). The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of 
Chicago Press. 

BRASIL. (25 de outubro de 1966). Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm 

BRASIL. (11 de dezembro de 1970). lei de Criação do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial - Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm 

BRASIL. (14 de maio de 1996). Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm 

Cooter, R., & Ulen, T. (2010). Direito & Economia (5ª ed.). Porto Alegre: Bookman. 

Demsetz, H. (maio de 1967). Toward a Theory of Property Rights. American Economic 
Review, pp. 347-359. 

Dixit, A. K. (2004). Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance. 
Princeton: Princeton University Press. 

Gico Jr., I. T. (2006). Cartel - Teoria Unificada da Colusão. São Paulo, São Paulo, Brasil: 
Lex Editora. 

Gico Jr., I. T. (2010). Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. 
Economic Analysis of Law Review, 1, 7-32. 

Gico Jr., I. T. (2012). A Tragédia do Judiciário: Subinvestimento em Capital Jurídico e 
Sobreutilização do Judiciário. Tese de Doutorado, 146. Brasília, Distrito Federal, 
Brasil: Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 
Universidade de Brasília. 

Guia Prático do CADE - A Defesa da Concorrência no Brasil (3ª ed.). (2007). São Paulo, São 
Paulo, Brasil: CIEE. 

Hardin, G. (13 de Dez. de 1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162, nº 3.859, pp. 
1.243-1.248. 

INPI. (28 de dezembro de 2012). Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Fonte: 
http://www.inpi.gov.br/portal/ 

Kuhn, T. S. (1998). A Estrutura das Revoluções Científicas (5ª ed.). São Paulo: Perspectiva. 

Landes, W. M., & Posner, R. A. (2003). The Economic Structure of Intellectual Property 
Law. Harvard University Press. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DANY RAFAEL FONSECA MENDES, MICHEL ÂNGELO CONSTANTINO DE OLIVEIRA, CECÍLIA BARBOSA 
MACÊDO CORREIA, ADALBERTO AMORIM PINHEIRO. 

149 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.128 a 149 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

Mendes, D. R. (14 de março de 2014). A Função Social da Propriedade Intelectual. 
Dissertação de Mestrado, 106. Brasília, DF, Brasil: Univesridade Católica de Brasília. 

Mendes, D. R., Oliveira, M. A., & Pinheiro, A. A. (2013). Política Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação: Avaliação do Marco Regulatório e seus Impactos nos 
Indicadores de Inovação. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 
Empresas, pp. 22-46. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. (17 de agosto de 2014). 
Cultivar. 

Ministério do Meio Ambiente - MMA. (13 de novembro de 2013). Fonte: 
http://www.mma.gov.br/ 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. (2005). Manual de 
Oslo - Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação. 
OCDE. 

Pindyck, R. S., & L.Rubinfeld, D. (2010). Microeconomia (7ª ed.). São Paulo: Pearson 
Education do Brasil. 

 Publicado no dia 24/10/2014 

Recebido no dia 08/10/2014 

Aprovado no dia 09/10/2014 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
OS SINAIS DISTINTIVOS COMO DIFERENCIAL DE UM SEGMENTO MERCADOLÓGICO 

150 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.150 a 177 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

 
Os sinais distintivos como diferencial de um segmento mercadológico 

    
The distinctive signs as a market differential segment 

 
 

Charlene de Ávila1 

 
 
 

Resumo 
 
A propriedade intelectual comumente associada ao regime patentário não se 
restringe apenas as questões de direito de patentes. Outros ativos 
pertencentes à propriedade intelectual muito embora pouco conhecidos e 
estudados academicamente ganham importância como ferramentas de 
proteção e inovação mercadológica, principalmente porque abarcam cada vez 
mais a proteção à biodiversidade e a biotecnologia. Outros instrumentos da 
propriedade intelectual, (indicações geográficas e marcas coletivas) 
desempenham uma interessante significação para o mercado concorrencial. O 
presente estudo abordará as especificidades desses ativos e como eles podem 
servir de diferentes propósitos dentro de um mesmo segmento mercadológico. 
 
Palavras-chave: marcas coletivas, mercado, tecnologia, produtos e serviços. 
 

Abstract 
 
The Intellectual property commonly associated with the patent system is not 
restricted to issues of patent law. Other assets owned intellectual property 
although little known and studied academically gain importance as protection 
and market innovation tools, mainly because it encompasses increasingly 
protecting biodiversity and biotechnology. Other instrument of intellectual 
property (geographical indications and collective marks) plays an interesting 
meaning for the competitive market. This study will address the specifics of 
these assets and how they can serve different purposes within the same 
marketing segment. 
 
Keywords: collective marks, market, technology, products and services. 
 
Introdução  
 
 O mercado atualmente se atenta a temas como qualidade de produtos e 

serviços, segurança do alimento que consome e a sua procedência 

                                                           
1 Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica na área de propriedade 
intelectual na agricultura do escritório Denis Borges Barbosa – Rio de Janeiro. e.mail: 
charlene@nnb.com.br  

mailto:charlene@nnb.com.br


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
CHARLENE DE ÁVILA 

151 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.150 a 177 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

principalmente porque com o processo de padronização de alimentos os 

consumidores começam a demandar produtos que incorporam valores 

específicos associados a um território, uma natureza, uma tradição e a um 

“savoir-faire”, com maior segurança e qualidade.  

Tal mudança de comportamento do consumidor não se limita ao produto 

em si e às vezes, é associado a novos modos de aquisição de forma 

personalizada e direta com o próprio produtor como também com o território 

onde tais produtos foram produzidos. 

Fatores sociais, culturais, pessoais e psicológicos influenciam no 

comportamento do consumidor2: 

Fatores culturais: crenças, valores e costumes do consumidor que 

ajudam a direcionar o comportamento de consumo; 

Fatores sociais: os grupos de referência são os principais intervenientes, 

como a família e outros grupos sociais que influenciam direta ou indiretamente 

o comportamento de compra; 

Fatores pessoais: idade (as necessidades e desejos modificam-se ao 

longo da vida), a ocupação (a profissão que o consumidor exerce), o estilo de 

vida (é o padrão de vida do consumidor em termos de atividade que exerce 

interesses e opiniões), condições econômicas (rendimento disponível, 

poupança ou patrimônio) e a personalidade (cada ser humano possui uma 

personalidade distinta que influencia o seu comportamento de compra) e, 

Fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem e as crenças 

e atitudes. 

Neste contexto, as marcas tornam-se importantes ativos que diferenciará 

empresas e os seus produtos e serviços ofertados no mercado concorrencial. 

Assim, existem diversas formas na literatura que se ocupa em conceituar 

“marca”3: 
Marca como logotipo Atribui-se á marca o “papel” a identidade 

visual 
 
Marca como instrumento legal 

Em que a marca tem como função principal 
proteger de imitações o investimento feito 

                                                           
2 KOTLER, Phillip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle, 1998. 
3 SOUSA, Cláudio Manuel Gomes. A gestão de marcas País: O caso de Portugal. Tese de 
Mestrado. Faculdade de Economia, Porto, 2007. 
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pela empresa 
 
Marca como empresa 

Relação marca/empresa, o que permite 
reduzir custos de promoção e aumentar a 
proximidade com os clientes.  

 
Marca como abreviatura 

A marca cria associações mais simples para 
a informação ser processada pelo consumidor 
de uma forma mais eficiente 

Marca como redutora de risco A marca serve para criar estratégias que 
reduzam o risco para o consumidor 

 
Marca como posicionamento 

Marca que permite que os consumidores 
consigam identificar os benefícios que a 
própria marca lhe pode proporcionar 

 
Marca como personalidade 

São atributos significados pelo consumidor ás 
características da marca, significados esses 
construídos com base nos comportamentos 
exibidos pela marca 

Marca como conjunto de valores Reflete nos seus produtos ou serviços valores 
com que o consumidor vai identificar 

Marca como visão A marca é desenvolvida tendo em conta a 
perspectiva que os gestores têm do futuro 

 
Marca como valor acrescentado 

A marca funciona como um valor que os 
consumidores estão dispostos a pagar em 
troca de seus benefícios 

Marca como imagem Marca que transmite o que os consumidores 
percecionam sobre ela 

Marca como identidade A marca transmite a sua identidade de forma 
a diferenciar-se 

Marca como relacionamento A marca é desenvolvida de forma a criar uma 
relação forte com o consumidor 

Fonte: Adaptado de Chernatony, 2001 apud Sousa, 2007. 

 

Por sua vez, as indicações geográficas como ativo da propriedade 

intelectual vinculam em sua proteção produtos e/ou serviços com atributos 

genuínos a da região produtora de origem, seja por questões ambientais (solo, 

clima, geografia), seja pelos saberes tradicionais perpetuados ao longo dos 

tempos por determinada cultura. 

De fato, essa espécie de ativo intensifica os saberes históricos, 

processos produtivos artesanais, promovem a valorização da população 

produtora, bem como fortalece a confiabilidade do produto adquirido pelo 

consumidor.  

De acordo com o gráfico abaixo entre 2002 a 2012 houve uma intensa 

evolução na demanda de registros por Indicações Geográficas. 
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Figura 1 - Evolução das Indicações de Procedência (IP) e Denominações de Origem (DO) entre 
os anos 2002 e 2012. Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do MDIC/INPI. 
 

A Lei 9.279 contempla para as indicações geográficas dois modelos de 

proteção, quais sejam: 

 As Indicações de Procedência (IP) e as Denominações de Origem (DO) 

e que devem ter seus respectivos registros no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial do Brasil (INPI). 

A primeira se refere ao nome geográfico do país, cidade, região ou 

localidade de seu território, a qual se tornou conhecida como centro de 

extração, produção ou fabrico de um determinado produto, ou pela prestação 

de um determinado serviço.  

Por sua vez, a segunda indica o nome geográfico de um país, cidade, 

região ou localidade de um território e que designa o produto ou serviço, cujas 

qualidades se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, 

incluindo os fatores naturais e humanos. 

 A principal distinção entre esses ativos da propriedade intelectual está 

no fato de que, a IP (Indicação de procedência), associa-se a notoriedade 

versus qualidade de um determinado produto ou serviço4.  

                                                           
4 Entre as IP pode-se mencionar o Vale dos Vinhedos; Cerrado Mineiro, Pampa Gaúcho da 
Campanha Meridional; Vale dos Sinos; Paraty; Vale do Submédio São Francisco; Pinto 
Bandeira, Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais; Goiabeiras; Jalapão; Pelotas; 
Região do Serro. 
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A DO (Denominação de origem), ancora-se, obrigatoriamente, nos 

aspectos físicos (solo, água, clima), humanos e culturais do meio onde houve o 

processo de obtenção ou produção5.  

Já as marcas coletivas como outro ativo da propriedade intelectual, 

também são importantes instrumentos de inovação para a conquista de novos 

mercados. Além disso, são propulsoras de desenvolvimento econômico e 

social ao permitir aos que dela utilizar serem seus próprios agentes de 

desenvolvimento6 e inovação, beneficiando, por sua vez, à coletividade 

envolvida na produção dos bens ou na execução dos serviços. 

Note-se que as marcas coletivas são uma interessante alternativa para a 

diferenciação de mercado porque permite que pequenos produtores alcancem 

mercados que não conseguiriam alavancar isoladamente. 

 

1. As especificidades e generalidades das Marcas Coletivas 

Previstas na Lei 9.279/96 em seu art. 123, inciso III, que as define como 

“aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros 

de uma determinada entidade”. O parágrafo 2° do art. 128 esclarece, por sua 

vez: “O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica 

representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de 

seus membros”.  

Desses enunciados se depreende algumas especificidades: 

 • A marca é usufruída pelos membros da entidade coletiva e não por 

aquele que detém sua titularidade; 

• A exclusão das pessoas físicas como titulares. 

• A requerente de uma Marca Coletiva poderá exercer atividade distinta 

da de seus membros.  

Assim, apenas pessoa jurídica, de caráter privado ou público, está 

legitimada a requerer o registro de uma marca coletiva, isto é, a marca coletiva, 
                                                           
5 Entre as D.O pode-se mencionar o Litoral Norte Gaúcho e Costa Negra. INPI/SEBRAE. 
Indicações Geográficas Brasileiras. Brasília, 2011. Vide: IGs_miolo.indd.  
6 3 O conceito de desenvolvimento adotado no presente trabalho alinha-se ao de Barral apud 
Bruch e Areas (2011) onde, além do crescimento econômico, contemplam-se o crescimento 
social, humano, institucional e sustentável. Para maiores informações buscar: BARRAL, W 
(org.) Direito e desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005; NORTH, D. G. Instituticiones, 
cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Econômica, 2001 e 
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 409.  
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como seu próprio nome remete a uma coletividade não é de titularidade de 

pessoa física, pois é um sinal distintivo que indica que um produto ou serviço 

provém de – ou é prestado por – uma pessoa, que é membro de uma 

associação titular da marca. 

 A entidade coletiva ao adotar esta espécie de instrumento poderão se 

beneficiar de algumas vantagens, segundo Porto7, como, por exemplo, a 

divisão de custos com a criação e gerenciamento da marca, tais como com 

propaganda e marketing; possibilidade de se utilizar o regulamento de 

utilização como instrumento de gestão, influenciando nas características 

desejadas e na qualidade dos produtos/serviços; maior facilidade de ingresso 

em novos mercados; ganho de notoriedade, prestígio e confiança pelo público 

consumidor ao reconhecer a marca como identificadora da origem de uma 

entidade coletiva específica; maior eficiência no combate à usurpação e 

contrafação da marca, considerando que: 

A capacidade de agregação de valor econômico aos produtos 
ou serviços protegidos assegura qualidade por força de lei ou 
de mercado, e são signos distintivos complementares e 
agregados às marcas de produto ou serviço, podem ser fortes 
instrumentos de publicidade do produto ou serviço ao serem 
utilizadas como instrumento de aumento de mercado 
consumidor através da valorização da imagem do produto ou 
do serviço, ao possibilitar o reconhecimento de suas 
qualidades e criar um elo de confiança com o público 
consumidor. 

Note-se que como ativo da propriedade intelectual, as marcas coletivas 

são consideradas “coletivas” devido ao seu uso e não com relação a sua 

titularidade, além de dinamizar e auxiliar a coletividade a fim de promover seu 

posicionamento no mercado, criar sua reputação, protegê-la frente à 

concorrência desleal, organizar e impulsionar a atividade econômica coletiva 

fortalecendo perante o mercado concorrencial todos os atores comunitários 

envolvidos. 

2. Quais os sinais distintivos que melhor se adéquam a uma coletividade 
organizada 

                                                           
7 PORTO, Patrícia C. R. As marcas de certificação e marcas coletivas como instrumento 
de inovação nas empresas nacionais. 2010. Disponível em 
http://nbb.com.br/pub/propriedade04.pdf. Acesso em jun. 2012. 
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As indicações geográficas e as marcas coletivas têm como objetivos 

básicos designar e diferenciar determinados produtos ou serviços frente a 

terceiros, porém, não se confundem.  

As marcas identificam produtos ou serviços de um produtor específico 

ou – no caso das coletivas - uma coletividade organizada, situação que não 

ocorre com as indicações geográficas, onde esta identifica o lugar de origem do 

produto ou serviço.  

Distinguem-se também quanto ao fator “qualidade” de produtos ou 

serviços, vez que é uma prerrogativa que esta inserta nas indicações 

geográficas, (especialmente nas denominações de origem) e em certas marcas 

coletivas, mas não na marca de produtos e serviços. 

  
A qualidade de um produto certificado com uma denominação possui 
uma obrigação de respeito a parâmetros produtivos fixados, 
fiscalizados periodicamente. Permite ao consumidor um melhor 
julgamento da qualidade e maior confiabilidade. A marca, por sua 
vez, assegura ao consumidor a qualidade do produto segundo a 
política própria do seu fabricante8. 
 

Na mesma linha diz Ana Lúcia Borda: 
 
Las indicaciones geográficas y las marcas colectivas se asemejan en 
la medida en que su uso es permitido a una determinada colectividad, 
con exclusión de los miembros: en común ellas poseen también el 
hecho de que indican un determinado origen al público, siendo que 
aquí, por su turno, surge una diferenciación clara: la indicación 
geográfica se presta a indicar el origen o la procedencia geográfica 
de un producto o servicio, al paso que la marca colectiva, como se ha 
visto, tiene como función indicar su origen empresarial. 
(...) 
Con relación a las marcas de certificación, las indicaciones 
geográficas también presentan puntos en común, en especial con las 
denominaciones de origen. La semejanza más importante está en el 
hecho de que, así como las denominaciones de origen, las marcas de 
certificación buscan asegurar que El producto o el servicio esta 
revestido de determinadas calidades o características. Entre tanto, a 
diferencia de lo que ocurre con las indicaciones geográficas, las 
características del producto o servicio designado por las marcas 
colectivas son el resultado de la obediencia a normas y patrones que 
no están vinculados a factores geográficos. Tales normas y patrones, 
una vez obedecidos, asegurarán, invariablemente, las mismas 
características y/o calidades. Necesariamente, todos los productos o 

                                                           
8 PEREIRA Lia Krücken. O processo de valorização de produtos alimentícios através das 
denominações de origem e qualidade: uma abordagem de gestão do conhecimento. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) Faculdade de Engenharia de Produção, 
UFSC, Florianópolis, 2001, p. 169. 
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servicios tendrán las mismas propiedades y los mismos trazos en 
común9. 

 

Note-se que as marcas coletivas possuem um diferencial em termos 

mercadológicos quando em comparação a outros institutos da propriedade 

intelectual, como por exemplo, as marcas de certificação e as indicações 

geográficas.  

Suas principais características são: identifica produtos ou serviços de 

membros de uma coletividade; somente pode ser requerida por entidades 

representativas de uma coletividade; regulamento de utilização é documento 

obrigatório (vide Instrução Normativa PR nº 19/2013); deve ser requerida na 

classe do produto ou serviço; renovada a cada 10 anos; mudanças no 

regulamento de utilização devem ser depositadas no INPI.  
A opção em se adotar quais sinais distintivos (IG, marca de certificação 

ou marca coletiva) dependerá de vários fatores, principalmente se os atores 

envolvidos ou a coletividade estão organizados socialmente através de uma 

pessoa jurídica representativa e o tipo de produto ou serviços que serão são 

ofertados, vez que cada proteção apresenta suas especificidades. 

 Assim é crucial àqueles que pretendem optar por uma marca coletiva 

identificar se o produto/serviço para que se pretende a proteção é produzido de 

forma coletiva, i.e, a presença de uma coletividade é o primeiro indicativo de 

que esta espécie de sinal distintivo poderá ser adotado.  

Além disso, é prudente verificar se o produto/serviço esteja adequado às 

normas sanitárias, trabalhistas e as demais normas a espécie. Assim, buscar 

orientações legais sobre a produção do produto, bem como o processo de 

prestação do serviço desejado torna-se imprescindível.  

Portanto, o interesse da coletividade, assim como o nível de organização 

desta são os principais fatores que influenciam no sinal distintivo que pode ser 

utilizado, quando existe relação com o local e as exigências legais estão 

cumpridas. 
                                                           
9 BORDA, Ana Lucía. Estudio de las Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y las 
Marcas Colectivas – su protección en Brasil e importancia em el contexto internacional. 
Disponível em: 
http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf - Acesso em 
15/06/2014. 
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Sendo assim, por intermédio da marca coletiva há a valorização do 

produto/serviço através da informação que ela fornece, criando dessa forma 

uma relação de confiança entre produtor-consumidor, o que conferirá em 

vantagem competitiva à coletividade que a possuir, além de que os custos de 

desenvolvimento, valoração e os riscos do investimento são divididos com a 

pessoa jurídica representativa da coletividade. 

Quadro comparativo entre os sinais distintivos 

Gênero Indicações geográficas Marcas 

Espécie IP DO Marcas de produto/serviços Marcas 
coletivas 

Marcas de 
certificação 

 

 

Função 
legalmente 
protegida 

 
Indicar a 

origem do 
produto 

e/ou 
serviço 

que tenha 
uma 

determina-
da 

reputação 
 

 
Indicar a 
origem 

do 
produto 

e/ou 
serviço. 
Deve ter 
relação 

com 
fatores 

naturais 
e/ou 

humanos. 
 

 
Diferenciar um 
produto e/ou 

serviço de outro 
semelhante ou 

afim. 
 

 
Diferenciar 
um produto 
e/ou serviço 

de outro 
semelhante 

ou afim, 
sendo seu 

uso coletivo. 
 

 
Atestar que o 
produto e/ou 

serviço segue 
as 

especificações 
estabelecidas 
pelo titular da 

marca. 
 

Titular  

 
Caráter coletivo, 

vinculado ao espaço 
geográfico. 

 

 
Pessoa 

física ou 
jurídica 

(privada* 
ou pública) 

com 
atividade 

compatível 
efetiva e 

lícita. 
 

 
Somente 
pessoa 
jurídica 

representa ti 
de 

coletividade 
(privada ou 

pública), 
com 

atividade 
compatível, 

efetiva e 
lícita.  

 

 
Pessoa física ou jurídica 

(privada ou pública), 
sem interesse comercial 
ou industrial direto no 

produto ou serviço a ser 
certificado. Esta deverá 
exercer atividade efetiva 

e lícita. 
 

 

 

Vinculação a 
um espaço 
geográfico 

 

 

 

Sim 

 

 

 

Não 

 
Não, salvo 
se a marca 

tiver alguma 
relação com 

um 
determinado 

lugar e 
constar no 

regulamento 
de 

utilização. 
 

 
Não, salvo se a 

certificação tiver alguma 
relação com um 

determinado lugar e 
constar na 

documentação 
específica. 

 

 

Elementos de 
composição 

de sinal 

 
A IG só pode ser 

constituída por um nome 
geográfico e/ou sua 

representação da 
localidade, segundo a Lei 

no 9.279/1996. 
 

 
Constituída por distintos elementos, respeitadas as 

proibições legais elencadas no artigo 124, Lei nº 
9.279/1996. 

 

 

Transferência 
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de 
titularidade: 

licença, 
cessão. 

Não. 
As IG possuem caráter 

coletivo, são inalienáveis 
e indivisíveis, bem como 

não podem ser 
licenciadas. 

 

Sim. 
Pode-se 
licenciar 
ou ceder 

tanto 
pedido 

de 
depósito 

ou o 
registro 

da 
marca. 

 

 

A lei brasileira é omissa 

 

A lei brasileira é 
omissa 

 

Prazo de 
proteção 

 
Não há previsão legal. 

Condicionado a enquanto 
as condições do 

regulamento de uso forem 
cumpridas. 

 

 
10 anos, com renovação. 

 
 

 

 
Forma de 
registro e 
espaço 

geográfico 
da 

proteção 
 

 
Regra: INPI, validade 

nacional. 
Exceção: decreto ou lei, 

validade nacional. 
 

 

INPI – Validade Nacional 

Regulamento 
de uso 

Sim Sim Não Regulamento de utilização Documentação 
específica 

 

Gestão 

 
Sim, pela entidade 

representativa legitimada. 
 

Pelo 
titular 

 
Pela entidade titular 

representativa da coletividade. 
 

 
Pela entidade 
certificadora 
e titular da 

marca. 
 

 

Controle de 
1, 2, ou 3 

partes 

 
Sim. 

Embora não haja 
regulamentação sobre a 
forma de controle a ser 

adotada. 
 

 

Pelo titular 

 
Pela entidade 

titular 
representativa da 

coletividade 
 

 
Pela entidade 
certificadora 
e titular da 

marca. 
 

IP: Indicação de Procedência, DO: Denominação de Origem.  
Fonte: BARBOSA, P. M. S., PERALTA, P. P. e FERNANDES, L. R. R. M. V.  
 

Note-se que a determinação de origem que a marca coletiva indica não 

se relaciona apenas com a origem geográfica, como é o caso das indicações 

geográficas e sim, indica a origem do produtor ou prestador do serviço. 

 No entanto, salvo exceções, não há impedimento de colocar na marca o 

nome geográfico de onde a entidade se encontre ou os produtos/serviços 

ocorram, caso haja interesse. 

 Ao mesmo tempo um membro da entidade titular da marca coletiva, 

quando possuir uma marca própria/individual, pode usá-la em conjunto com a 

marca coletiva, sendo uma forma de diferenciar-se dos demais produtores 

dentro da coletividade, determinando ainda mais sua origem10.  

                                                           
10BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; REGALADO, Pablo Ferreira. Determinação de origem, 
empoderamento dos pr4odutores, redução de custos, riscos e desenvolvimento local: os 
múltiplos usos da marca coletiva no mercado de café.  
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Assim, a Indicação geográfica e a marca coletiva como sinais distintivos 

não são excludentes podendo ser complementares no sentido de agregarem 

valor ao produto e nas informações levadas aos consumidores.  

Como exemplo pode-se mencionar o registro da Marca Coletiva “Vinhos 

do Brasil” (registro n° 829839607). Depositado na classe internacional 33, 

destina-se a assinalar vinhos, sendo um exemplo interessante já que este 

registro de Marca Coletiva se destina justamente a identificar os vinhos, 

produtos com maior número de IGs reconhecidas, além de que contém o nome 

geográfico “Brasil”. 
 

 
Instituto Brasileiro do Vinho - IBRAVIN 

Fonte: INPI 

 
Como estratégia de atrelar o produto à entidade coletiva e a região 

produtora a AMORANGO. 

A marca registrada no INPI sob o número 902115766 e de titularidade 

coletiva da Associação dos agricultores familiares de produtores de morango 

de Nova Friburgo. 

 
Associação dos agricultores familiares de produtores de morango de Nova Friburgo.  
Fonte: INPI 
 

Porém chega ao público agregando cores e ainda uma frase, reforçando 

o interesse de atrair a atenção do consumidor, como na apresentação abaixo: 
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Associação dos agricultores familiares de produtores de morango de Nova Friburgo  
Fonte: http://www.embalagemparatodos.com.br/2010/03/amorango.html.   

 

Como observado acima, os sinais distintivos IG e Marca Coletiva podem 

servir a diferentes propósitos dentro de um mesmo segmento mercadológico. 

 
 
3. Especificidades e generalidades das Indicações Geográficas 

Consideradas bens móveis11 pela Lei 9.279/96, as indicações 

geográficas, bem como outros signos distintivos gozam de proteção 

constitucional.12 

Esta por sua vez, subdivide-se em duas espécies: a indicação de 

procedência e a denominação de origem. 

A indicação de procedência pode ser definida como “uma simples 

referência ao lugar de fabricação de um produto, que se tornou conhecido 

como tal ou de prestação de determinado serviço, não envolvendo 

necessariamente fatores geográficos, naturais ou humanos”. Como exemplo, 

pode-se mencionar o nome geográfico os vinhos dos Vales da Uva Goethe, o 

queijo da Canastra, as opalas preciosas de Pedro II e joias artesanais de 

opalas, os calçados de Franca, o mármore de Cachoeiro de Itapemirim, entre 

outras: 
Na indicação de procedência se tutela a confiabilidade do 
público. Mas essa tutela é dos interesses do titular da indicação 
de procedência: no campo do direito da propriedade intelectual, 
não se cuida do interesse direto do público de que a origem 
geográfica corresponda a uma qualidade específica e 

                                                           
11 Artigo 5°- Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade 
industrial. 
12 Artigo 5°, XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresa e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

http://www.embalagemparatodos.com.br/2010/03/amorango.html
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assegurada; se houver alguma tutela para isso, virá do direito do 
consumidor ou do direito comum. 

 
Nas designações de origem, além da reputação13, se tutela 
também uma qualidade específica: o queijo tal tem tais e tais 
características, e se não tiver, viola a norma legal. Nelas, se terá 
a garantia de origem, stricto sensu: que designe produto ou 
serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva 
ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais 
e humanos.14 

 

A denominação ou designação de origem, como outra espécie de 

indicação geográfica apresenta uma complexidade maior que a indicação de 

procedência. Naquela encerra-se um “plus”, vez que se encontra atrelado não 

apenas o nome do lugar em que determinado produto é fabricado, mas o 

próprio produto que recebe influências de fatores naturais e humanos, bem 

como fatores geográficos, como, por exemplo, os vinhos. 

 Os vinhos recebem grande influência do “terroir”15 da região produtora, 

englobando todos seus aspectos, não somente aspectos ambientais e naturais, 

mas também aqueles relativos à atuação do ser humano na elaboração do 

produto, conferindo uma especialidade única, ou seja, uma personalidade ao 

produto e a região produtora. 

Exemplo claro desses fatores preponderantes e protegidos sob 

denominação de origem são os vinhos de Bordeaux, na França. 

Predominantemente são utilizadas as uvas tintas Cabernet Sauvignon, Merlot e 

Cabernet Franc. Um dos rios que corta a região é o Garonne. Em sua margem 

esquerda, os solos são arenosos com cascalhos e, na margem direita, a terra 

tem composição variada, fazendo com que as castas se adaptem de forma 

distinta em uma outra margem. Assim, a esquerda predomina a Merlot, (como 
                                                           
13 A reputação resulta das ações sobre a marca que importam na coesão e consistência de sua 
imagem perante o seu público. Na análise microeconômica de Landes e Posner, a reputação é 
a expectativa razoável de que as qualidades que o público imputa à marca se repetirão na 
experiência futura; assim, a reputação é o elemento que permite ás marcas desempenharem 
seu papel de minoração do custo de busca dos produtos e serviços. Neste contexto, a 
reputação é uma resposta racional do público, independente da sedução simbólica que induz 
ao consumo por fatores essencialmente simbólicos, BARBOSA, Denis Borges. Da titularidade 
múltipla das indicações geográficas, 2014. 
14 BARBOSA, Denis Borges. Da titularidade múltipla das indicações geográficas. 2014. 
15 Uma palavra francesa sem tradução em nenhum outro idioma. Significa a relação mais íntima 
entre o solo e o microclima particular, que concebe o nascimento de um tipo de uva, que 
expressa livremente sua qualidade, tipicidade e identidade em um grande vinho, sem que 
ninguém consiga explicar porquê, (Guia Larousse). 
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o ícone dos vinhos – Pétrus), enquanto que a direita, os vinhos têm 

predominância de Cabernet Sauvignon, (como o Château Mouton 

Rothschild)16. 

  
Igualmente a região de Parma, na Itália, onde os fatores especiais 

proporcionam o presunto de Parma, ou queijo Parmiggiano. 

 
Outra característica da denominação de origem - DO é que não há 

possibilidade nenhuma que terceiros utilizem em seus produtos, mesmo 

acrescentando termos como “tipo”, “classe”, “semelhante”, “espécie” ou outra 

expressão similar: 
Em primer lugar tenemos que destacar las “denominaciones de 
origen” que son as indicaciones geográficas que se encuentran 
mejor protegidas, ya que se salvaguarda a todas las empresas 
que cumplan los requisitos y que se encuentren localizadas em 
la zona protegida por la denominación de origen. Um ejemplo es 
“Rioja”. Las empresas de esta zona tienen um derecho de 

                                                           
16 Revista Adega. Você sabe que é Terroir?, edição 60, 2010. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/090/487/012_001.jpg%3Fv%3D1&imgrefurl=http://www.delcampe.net/page/item/id,90487012,var,ETIQUETTE-DE-VIN---PETRUS-POMEROL-1969--RARE,language,E.html&h=1411&w=1020&tbnid=cXBQdkMzUrkxjM:&zoom=1&docid=2q3-Vz3bXVxFfM&hl=pt-BR&ei=9aYAVKq5I4jfsAS9p4KACw&tbm=isch&ved=0CEAQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=4019&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ei.isnooth.com/multimedia/c/c/1/image_801218_full.jpeg&imgrefurl=http://www.snooth.com/wine/mouton-rothschild-bordeaux-blend-wine-1993/&h=1200&w=831&tbnid=KVPTJaMYjMTUqM:&zoom=1&docid=3CRG-CdHfgrCkM&hl=pt-BR&ei=LqcAVLaEFNbNsQSCiILoCw&tbm=isch&ved=0CDkQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=493&page=2&start=16&ndsp=19
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IcuO1o2K840/TCkImhbtT2I/AAAAAAAAAPY/h5Da6rtw_ss/s1600/parmegiano-reggiano.jpg&imgrefurl=http://www.paneladoce.com.br/2010/06/paixao-eterna-porqueijos.html&h=297&w=440&tbnid=HUA83E7eY9UNlM:&zoom=1&docid=CSGNcUuQOED2gM&hl=pt-BR&ei=e6YAVNjGOLLfsATevYG4Cg&tbm=isch&ved=0CCgQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=1484&page=2&start=8&ndsp=12
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/090/487/012_001.jpg%3Fv%3D1&imgrefurl=http://www.delcampe.net/page/item/id,90487012,var,ETIQUETTE-DE-VIN---PETRUS-POMEROL-1969--RARE,language,E.html&h=1411&w=1020&tbnid=cXBQdkMzUrkxjM:&zoom=1&docid=2q3-Vz3bXVxFfM&hl=pt-BR&ei=9aYAVKq5I4jfsAS9p4KACw&tbm=isch&ved=0CEAQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=4019&page=2&start=12&ndsp=16�
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://ei.isnooth.com/multimedia/c/c/1/image_801218_full.jpeg&imgrefurl=http://www.snooth.com/wine/mouton-rothschild-bordeaux-blend-wine-1993/&h=1200&w=831&tbnid=KVPTJaMYjMTUqM:&zoom=1&docid=3CRG-CdHfgrCkM&hl=pt-BR&ei=LqcAVLaEFNbNsQSCiILoCw&tbm=isch&ved=0CDkQMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=493&page=2&start=16&ndsp=19�
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IcuO1o2K840/TCkImhbtT2I/AAAAAAAAAPY/h5Da6rtw_ss/s1600/parmegiano-reggiano.jpg&imgrefurl=http://www.paneladoce.com.br/2010/06/paixao-eterna-porqueijos.html&h=297&w=440&tbnid=HUA83E7eY9UNlM:&zoom=1&docid=CSGNcUuQOED2gM&hl=pt-BR&ei=e6YAVNjGOLLfsATevYG4Cg&tbm=isch&ved=0CCgQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=1484&page=2&start=8&ndsp=12�
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exclusiva para el empleo de la denominacón de origen Rioja y, 
por tanto, pueden impedir que terceiros la utilicen17. 

 

 Fundamenta-se a vedação pelo fato de que o produto/serviço protegidos 

pela DO devem apresentar identidade com os aspectos geográficos da região 

de onde originam. 

 Neste sentido, a recíproca não é verdadeira quando se trata de proteção 

via indicação de procedência, vez que as denominações de origem recebem, 

em regra, proteção absoluta para seus produtos e serviços. 

 Por sua vez, mesmo havendo divergências entre doutrinadores que 

baseiam suas considerações no enunciado do artigo 193 da Lei 9.279/96 e no 

Decreto-Lei n°986/69 nos artigos 12 e 2118, a proteção via indicação de 

procedência é relativa, vez que há permissividade que terceiros a utilizem 

desde que empreguem expressões como “tipo”, “classe”, espécie”, no intuito de 

não haver confusão por parte do público/consumidor quanto à procedência ou 

origem do produto/serviço sob pena de cometer crime de concorrência desleal 

previsto no artigo 195 da Lei 9.279/96. 

 Note-se que a norma penal irá atingir aqueles que utilizam expressões 

como “tipo”, “espécie”, “classe”, etc. sem que informe de forma expressa a real 

procedência do produto/serviço em seus produtos/serviços. Assim, “não há 

infração penal no uso de algo como “queijo tipo Grana Padano fabricado em 

Vacaria, em que fique claro que o produto não foi feito em Pádua”19 

Apesar do Artigo 10 bis da Convenção de Paris (sobre concorrência 

desleal) tratar da proteção das indicações geográficas de maneira geral, o 

Acordo TRIPS é o primeiro acordo multilateral que trata expressamente desta 

matéria.  
                                                           
17 HURTADO, Maria Luisa Lobregat. Temas de Propriedad Industrial, Madrid, Espanã: Edição 
La Ley, 2002, p. 166-167. 
18 Artigo 12 o Os rótulos de alimentos de fantasia ou artificial não poderão mencionar 
indicações especiais de qualidade, nem trazer menções, figuras ou desenhos que possibilitem 
falsa interpretação ou que induzam o consumidor a erro ou engano quanto à origem, natureza 
ou composição. 
Artigo 21 – Não poderão constar da rotulagem denominações, designações, nomes 
geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou indicações que possibilitem interpretação falsa, 
erro ou confusão quanto a origem, procedência, natureza, composição ou qualidade do 
alimento, ou que lhe atribuam qualidades ou características nutritivas superiores àquelas que 
realmente possuem. 
19 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2003, p.919 
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O Artigo 22 do Acordo TRIPS define indicação geográfica como sendo o 

nome de um território ou localidade que identifica um produto como proveniente 

de um determinado lugar cuja “qualidade, reputação ou outra característica do 

produto seja essencialmente atribuível à sua origem geográfica”. 

Este mesmo artigo estabelece que as partes interessadas devem utilizar 

meios legais que possam impedir qualquer uso que constitua um ato de 

concorrência desleal, no sentido do disposto no artigo 10 bis da Convenção de 

Paris e a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do 

produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área 

geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que 

conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto, (artigo 22, § 

2°, a e b). 

Além disso, o parágrafo 3° do mesmo enunciado diz que caberá ao 

Estado agir ex-officio para impedir o registro de marca que possa causar erro, 

dúvida ou confusão no público consumidor quanto à sua procedência, ou seja: 

muito embora as indicações sejam verdadeiras, dão ao público uma percepção 

“fake” da procedência do produto/serviço quanto ao território que se originam. 

Um exemplo bem conhecido é o dos produtores de vinho espumante da 

região francesa de Champagne, que dependem do nome desta região para 

distinguir seu produto daqueles dos produtores de vinho espumante de outras 

regiões.  

 
Os produtores de “sekt” alemão podem usar o mesmo processo de 

fermentação e os peritos em vinhos, num “teste às cegas”, podem não ser 

capazes de distinguir com precisão entre os produtos da região de Champagne 

e os produtos da Alemanha.  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i0.statig.com.br/canais/comida/pelo-mundo/images/champagne.gif&imgrefurl=http://comida.ig.com.br/pelomundo/champagne/4fd6328063a8bb36eb4185af.html&h=316&w=316&tbnid=R0QHA2MVcbhT6M:&zoom=1&docid=ca4ZlqAJLDjlCM&hl=pt-BR&ei=oqcAVICWOKbMsQS9uIKwCw&tbm=isch&ved=0CCoQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=893&page=2&start=8&ndsp=12
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i0.statig.com.br/canais/comida/pelo-mundo/images/champagne.gif&imgrefurl=http://comida.ig.com.br/pelomundo/champagne/4fd6328063a8bb36eb4185af.html&h=316&w=316&tbnid=R0QHA2MVcbhT6M:&zoom=1&docid=ca4ZlqAJLDjlCM&hl=pt-BR&ei=oqcAVICWOKbMsQS9uIKwCw&tbm=isch&ved=0CCoQMygMMAw&iact=rc&uact=3&dur=893&page=2&start=8&ndsp=12�
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Apesar disso, pelo fato dos produtores da região de Champagne terem 

construído uma reputação internacional para seus produtos, a palavra 

“Champagne” foi protegida como uma indicação geográfica.  

Agora, imaginemos a seguinte situação: uma cidade dos Estados Unidos 

com o nome de Champagne fabrique determinado vinho. 

 O uso da indicação geográfica Champagne, neste caso, poderia induzir 

o consumidor a imagina que a real origem do vinho em questão fosse à região 

de Champagne, na França, tradicional fabricante de vinhos espumantes.  

O uso da indicação geográfica em tal situação constituiria um caso de 

concorrência desleal, pois o fabricante americano tenderia a aproveitar-se do 

conhecimento notório da indicação geográfica Champagne para vender o seu 

produto no mercado20. 

 

 O TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

estabelece padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual, no entanto, 

abre uma exceção em seu artigo 23 com relação a proteção geográfica para 

vinhos e destilados. 

 
Aqui a obrigação do Estado-Parte é mais ampla do que no regime geral, 
porque deve impedir a utilização de uma indicação geográfica que 
identifique vinhos e destilados que não sejam originais do lugar 
designado, mesmo quando se utilize a indicação geográfica de 
verdadeira origem dos bens traduzida ou através de e outros elementos 
de identificação como “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitação” ou outras 
similares. Com relação a esta obrigação, os Estados-Partes poderão 
sem prejuízo do artigo 42 do TRIPS, estabelecer medidas 
administrativas à aplicação das normas de proteção das indicações 
geográficas. 
O Estado-Parte tem a obrigação de recusar ou invalidar, ex-officio, se a 
legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, o 
registro de “uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma 
indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que 
contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique 
destilados, que não tenham essa origem” (artigo 23.2) Nestes casos, 
não se exige o efeito danoso sobre o público, como acontece no regime 
geral21. 

 

                                                           
20 CARMINATTI, Antonella. A Proteção das Indicações Geográficas no TRIPS. Revista da 
ABPI, n. 18, outubro de 1995, p. 25 
21 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: livraria 
dos Advogados, 2000, p. 220. 
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Assim, o TRIPS possui regras específicas relacionadas à indicação 

geográfica de vinhos e, numa escala menor, de destilados. Tais regras incluem 

limitações ao uso das palavras “espécie” ou “tipo” para distinguir produtos não 

pertencentes às áreas comumente atribuíveis à indicação geográfica.  

Interessante saber é que a Lei 9.279/96 em seus artigos 177 e 178 

determina que a proteção sob indicação geográfica é devida em específico 

“aos nomes geográficos” e o Acordo TRIPS em seu artigo 22, descreve as 

indicações geográficas- IGs como aquelas que identificam um bem (good) 

como originário do território, ou de uma região ou de uma localidade, e não um 

nome geográfico e, que não raras vezes, causam discussões e pedidos de 

modificações na lei nacional de propriedade intelectual. 

Note-se também que a Lei de propriedade intelectual nacional em seu 

artigo 180 determina que não são suscetíveis de registro os nomes geográficos 

que houverem se tornado de uso comum, designando produtos ou serviços, 

como por exemplo, a “água de Colônia”, cuja origem é de Koln (ou Colônia, 

cidade Alemã), a “cerveja Pilsen” (Pilsen é uma cidade da República Tcheca), 

entre outros. 

  
Outro caso representativo de uso comum foi o da bebida Cognac 

requerida no Brasil como denominação de origem - DO em 1998 por um 

consórcio de regiões francesas. Entretanto, os produtores de bebidas 

brasileiros, representados pela ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas 

demonstraram ao INPI que já utilizavam a palavra “conhaque” há 

aproximadamente cem anos e de boa fé. Posteriormente, em 2000, o INPI 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-88uqCjQecD4/TrvfSWrcQ2I/AAAAAAAAD6U/dIziNB66fGY/s1600/moto_0351.jpg&imgrefurl=http://speedbeer.blogspot.com/2011/11/cerveja-pilsen-melhor-uruguaya.html&h=995&w=995&tbnid=YCkSq5l8uIFSfM:&zoom=1&docid=bgcb9GBJYRd1rM&hl=pt-BR&ei=H6gAVLuGNqHJsQTsxICADA&tbm=isch&ved=0CDsQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=1334&page=1&start=0&ndsp=12
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.bulevarverde.com/tienda_ecologica/201-65-large/agua-de-colonia-flores-del-campo-corpore-sano.jpg&imgrefurl=http://www.bulevarverde.com/tienda_ecologica/cuidado-del-cuerpo/201-agua-de-colonia-flores-del-campo-corpore-sano.html&h=300&w=300&tbnid=jn6XHTLIDkck7M:&zoom=1&docid=3JOyRzWJO5xhwM&hl=pt-BR&ei=aagAVLXiH-3LsATEkoL4AQ&tbm=isch&ved=0CDcQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=2494&page=2&start=12&ndsp=18
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-88uqCjQecD4/TrvfSWrcQ2I/AAAAAAAAD6U/dIziNB66fGY/s1600/moto_0351.jpg&imgrefurl=http://speedbeer.blogspot.com/2011/11/cerveja-pilsen-melhor-uruguaya.html&h=995&w=995&tbnid=YCkSq5l8uIFSfM:&zoom=1&docid=bgcb9GBJYRd1rM&hl=pt-BR&ei=H6gAVLuGNqHJsQTsxICADA&tbm=isch&ved=0CDsQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=1334&page=1&start=0&ndsp=12�
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.bulevarverde.com/tienda_ecologica/201-65-large/agua-de-colonia-flores-del-campo-corpore-sano.jpg&imgrefurl=http://www.bulevarverde.com/tienda_ecologica/cuidado-del-cuerpo/201-agua-de-colonia-flores-del-campo-corpore-sano.html&h=300&w=300&tbnid=jn6XHTLIDkck7M:&zoom=1&docid=3JOyRzWJO5xhwM&hl=pt-BR&ei=aagAVLXiH-3LsATEkoL4AQ&tbm=isch&ved=0CDcQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=2494&page=2&start=12&ndsp=18�
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concedeu o registro para a expressão Cognac como DO protegida no país, e 

somente os produtores localizados na região podem utilizar essa grafia: 

 
Ementa: Constitucional e administrativo. Fabricação de 
conhaque no Brasil. Limites do poder regulamentar. Constituição 
Federal e legislação de regência. Precedentes do STF e TRF – 
Inexistente qualquer vulneração ao direito do consumidor e 
harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se 
parcialmente o writ, para que a impetração seja assegurada o 
registro da denominação “conhaque”, juntando-se lhe, todavia, a 
qualificação da origem do produto – segurança concedida em 
parte. Superior Tribunal de Justiça, MS 0003187/93-df, 1° 
Turma, Ministro Américo Luz, DJ 13.02.1995, p. 02190. 

 

Pode-se mencionar também o caso do queijo Minas em que na sua 

origem era produzido no Estado de Minas Gerais, mas, não houve em seus 

primórdios a iniciativa por parte dos produtores interligar, como dizem os 

franceses, o savoir-faire (saber-fazer) do queijo a região de origem. 

A expressão “de Minas” pode ser usada para designar queijo branco 

produzido em qualquer estado brasileiro, mas não poderá ser registrada como 

marca, e nem será admitida propaganda que indica qualquer falsa referência 

de origem, como “queijo de Minas Gerais” ou “produto do Estado de Minas”, 

conforme estabelece o artigo 180 da Lei 9.279/96 e o artigo 4° da Resolução 

INPI 75/0022. 

Dessa forma, de uso comum, “Minas” não pode mais ser requerida como 

indicação geográfica para queijo. A expressão “Minas” tornou-se designativa de 

um determinado tipo de queijo. 

Entretanto, pode-se requerer a indicação geográfica para o nome 

geográfico de uma determinada região, cidade e/ou município que comprove a 

forma de produção ou um queijo diferenciado, como por exemplo, o “Serro”, 

queijo minas artesanal produzido na região Centro-nordeste de Minas Gerais, 

reconhecida como IG em 2011. 

                                                           
22 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução a Propriedade Intelectual, Lúmen Juris, 2003. 
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Diz o artigo 180 da Lei 9.279/96 que “quando o nome geográfico se 

houver tornado de uso comum, designando produto e serviço, não será 

considerado indicação geográfica”. 

Explica Denis Barbosa23 que: 
Quando o nome geográfico tenha se desenraizado da geografia, 
para significar o gênero de produto ou serviço, onde quer que 
seja feito, perdeu a aptidão para a significação peculiar a esse 
gênero de proteção exclusiva, ou restrita. Já houve uma 
vinculação inicial de produto ou serviço a uma geografia 
determinada, mas tal relação se perdeu pela multiplicidade de 
fontes da mesma utilidade fora da área em questão24. 
 

Note-se que o elemento “distintividade” se torna de fundamental 

importância para que as indicações geográficas não se conformem em uso 

comum. Quando há diluição entre produtos/serviços e o nome geográfico, isto 

é, o elemento nominativo da indicação descreve apenas os produtos/serviços 

que pretende indicar será considerado de uso comum, restando neste caso à 

possibilidade de se constituir como marca, desde que não induza ao erro, 

                                                           
23 BARBOSA, Denis Borges. Da titularidade múltipla das indicações geográficas. 2014. 
24 Nota-se aí que as marcas e as indicações geográficas, por serem ativos de propriedade 
industrial voltados para o comércio, quando caem em domínio público perdem seu conteúdo 
distintivo inicial, que era de evocação empresarial, para as marcas, e territorial, para as 
indicações geográficas. Em ambos os casos a degenerescência resulta na transformação 
desses signos distintivos em tipos de produtos, de domínio público. CALLIARI, Maria Alice 
Camargo. A questão da genericidade no âmbito das indicações geográficas. Dissertação de 
mestrado profissional apresentada a Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, 2010. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://imgs-srzd.s3.amazonaws.com/srzd/upload/s/e/serro_4_560.jpg&imgrefurl=http://www.sidneyrezende.com/noticia/184106%2Bbrasil%2Bja%2Btem%2B15%2Bprodutos%2Bgastronomicos%2Bcom%2Bindicacao%2Bgeografica&h=308&w=560&tbnid=ifCw3L9_3glZWM:&zoom=1&docid=Oj-_h1_SFlHNOM&hl=pt-BR&ei=hZwAVLbtCsnMsQTAq4LYCw&tbm=isch&ved=0CA0QMygFMAU4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1203&page=15&start=199&ndsp=13
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://imgs-srzd.s3.amazonaws.com/srzd/upload/s/e/serro_4_560.jpg&imgrefurl=http://www.sidneyrezende.com/noticia/184106%2Bbrasil%2Bja%2Btem%2B15%2Bprodutos%2Bgastronomicos%2Bcom%2Bindicacao%2Bgeografica&h=308&w=560&tbnid=ifCw3L9_3glZWM:&zoom=1&docid=Oj-_h1_SFlHNOM&hl=pt-BR&ei=hZwAVLbtCsnMsQTAq4LYCw&tbm=isch&ved=0CA0QMygFMAU4yAE&iact=rc&uact=3&dur=1203&page=15&start=199&ndsp=13�
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dúvida ou confusão o consumidor quanto à procedência, como assinala o artigo 

181 da Lei 9.279/96: 
Art. 181. O nome geográfico que não se constitua em indicação 
de procedência ou denominação de origem poderá servir de 
elemento característico de marca para produto ou serviço, desde 
que não induza falsa procedência. 

 

Como se depreende o julgado: 
De outro lado, ainda que não se admitisse essa proteção de 
forma absoluta, à indicação geográfica, no caso concreto, 
poderia ensejar confusão. Isto porque a atividade da empresa ré 
é a exploração de comércio de veículos novos e usados, 
nacionais e importados. Assim, tenho que é possível que a 
clientela eventualmente seja induzida a acreditar que os veículos 
fornecidos pela empresa ré sejam de proveniência italiana, de 
Modena, cidade mundialmente conhecida pela produção de 
veículos, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 
primeiro grau. Tribunal Regional Federal da 2° Região, 1° Turma 
Especializada, voto vista do J. C. Aluísio Mendes, AC 
1999.51.01019709-0, DJ 13.02.2012. 
Ementa: Para que o registro de uma marca possa ser recusado 
com o fundamento no art. 189, n° 1, al. 1)25, do Código de 
Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto Lei n° 16/95 de 
24.1, é necessário, designadamente, que contenha a indicação 
falsa de proveniência do produto a assinalar e que essa 
indicação seja susceptível de induzir em erro o público 
consumidor. 
É possível atribuir uma marca para um produto com a indicação 
de caráter geográfico servindo apenas como mero sinal de 
fantasia, desde que não possa resultar para o público a 
convicção de que o mesmo tem essa origem. 
Para haver falsa indicação de proveniência não basta o simples 
nome de uma região ou país ou mesmo localidade, é ainda 
necessário que essa indicação seja susceptível de induzir a erro, 
o público consumidor, levando-o a comprar o produto por julgar 
com tal proveniência, à qual associa determinadas qualidades. 
Deve ser recusado o registro da marca de café “IPANEMA D’ 
OURO” tendo em conta que o consumidor médio associa essa 
marca a uma conhecida praia do Brasil, país produtor de café, o 
que facilmente o pode induzir em erro no sentido de que o café é 
originário da Brasil. Acórdão da Decisão: 29.06.2004. Processo: 
Apelação 4689/2004-7- Tribunal da Relação de Lisboa. Rel. Min. 
Pimentel Marcos. 

 

                                                           
25 Art. 189° n° 1, alínea 1, do Código de Propriedade Industrial de Portugal: Será recusado o 
registro de marcas (...) que, em todos ou alguns dos seus elementos contenham “sinais que 
sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, 
utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina, (in 
verbis). 
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A proteção de uma Indicação Geográfica no Brasil se aperfeiçoa com o 

registro junto ao INPI, seja ela nacional ou estrangeira.  

Segundo o parágrafo único do artigo 182 da LPI o INPI estabelecerá as 

condições de registro das IGs. A atual instrução normativa PR n° 12/2013 

estabelece os procedimentos do registro vigente até a presente data e 

determina que o registro de IG referencie a um único nome geográfico. 

 Entre os documentos necessários para pleitear o registro de uma IG 

pode-se mencionar: instrumento oficial de delimitação da área geográfica; 

elementos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como 

centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de 

serviço; elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle 

sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso 

exclusivo da indicação de procedência, bem como sobre o produto ou a 

prestação do serviço distinguindo com a indicação de procedência; elementos 

que comprovem que os produtores ou prestadores de serviço estejam 

estabelecidos na área geográfica demarcada, além de exercendo, 

efetivamente, as atividades de produção ou de prestação de serviço, entre 

outros. 

Além disso, é importante atentar que o uso da indicação geográfica é 

restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, 

exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de 

requisitos de qualidade – (artigo 182, LPI) 

Dessa feita, quando um produto ou serviço é registrado e reconhecido 

tornam-se protegidos juridicamente em face a: 

→usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem seja 

indicada ou acompanhada de termos como “genérico” “tipo” “estilo” ou por 

expressão similar; 

→a utilização comercial direta ou indireta de uma denominação 

registrada para produtos não abrangidos pelo registro, na medida em que 

esses produtos sejam comparáveis a produtos registrados sob essa 

denominação, ou na medida em que a utilização dessa denominação explore a 

reputação da mesma; 
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→qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, 

origem, natureza ou qualidades essenciais dos produtos, que conste do 

acondicionamento ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos 

relativos aos produtos em causa, bem como a utilização para o 

acondicionamento de recipientes suscetíveis de criarem uma opinião errada 

sobre a origem do produto; 

→qualquer outra prática suscetível de induzir o público a erro quanto á 

verdadeira origem do produto. 

 Abaixo os pedidos de registro e em tramitação junto ao INPI – Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual de Indicações Geográficas. 
 
Listagem dos pedidos de registros em tramitação e concedidos de 
Indicações Geográficas 
 
(Fonte: INPI, 2013 – adaptado pela autora) 

Indicação 
Geográfica 

Espécie Requerente País Produto/serviço 

 
Cerrado 

 
DO 

Cons. Dos 
cafeicultores do 

Cerrado. 

 
BR 

 
Café 

Região do Cerrado 
Mineiro 

 
IP 

Cons. Dos Ass. Dos 
cafeicultores do 

Cerrado - CACCER 

 
BR 

 
Café 

Vale dos Vinhedos  
IP 

A.P. de Vinhos 
finos do Vale dos 

Vinhedos - 
Aprovale 

 
BR 

Vinhos tintos, brancos e 
espumantes. 

Terras Altas  
IP 

Coop. Re. Dos 
cafeicultores de 

São Sebastião do 
Paraíso - ltda 

 
BR 

 
Café 

Alto Paraíso  
IP 

Coop. Reg. Dos 
cafeicultores de 

São Sebastião do 
Paraíso- ltda 

 
BR 

 
Café 

Água Mineral 
Natural Terra Alta 

 
IP 

Águas cristalinas 
Ind. Com. De 

produtos 
alimentícios. 

 
BR 

Serviços auxiliares de 
águas minerais e gasosas 

Região do Seridó 
do Estado da 

Paraíba 
 

 
DO 

CIA de 
desenvolvimento 

do Estado de 
Paraíba 

 
BR 

 
Algodão colorido 

 
Santa Rita do 

Sapucaí - O Vale 
da Eletrônica 

 

 
IP 

Sindicato das 
Indústrias de 

Aparelhos 
Eletroeletrônicos 
de S. do Vale da 

Eletrônica 
 

 
BR 

 
Equipamentos eletrônicos 

e de telecomunicação 
 

Região do 
Município de Serra 
Negra do Estado 

de São Paulo 
 

 
IP 

Prefeitura 
Municipal da 

Estância 
Hidromineral Serra 

Negra 
 

 
BR 

 
Água Mineral, malhas, 

artesanato, hotéis, turismo 
 

  Ass. Prod. Carne   
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Pampa Gaúcho da 
Campanha 
Meridional 

 

IP do Pampa Gaúcho 
da Campanha 

Meridional 
 

BR Carne Bovina e seus 
derivados 

 

 
Paraty 

 

 
IP 

Ass. dos 
Produtores e 
Amigos da 
Cachaça Artesanal 
de Paraty 

 

 
BR 

 
Aguardentes, tipo cachaça 

e aguardente composta 
azulada 

 

 
Vale do Submédio 

São Francisco 
 

 
IP 

Conselho da União 
das Ass. e Coop. 

dos Produtores de 
Uvas de Mesa e 

Mangas do Vale do 
Submédio São 

Francisco 
 

 
BR 

 
Uvas de Mesa e Manga 

 

Vale do Sinos 
 

IP Associação das 
Indústrias de 

Cortumes do Rio 
Grande do Sul 

 

BR Couro Acabado 
 

Alta Mogiana 
Specialty Coffees 

 

 
IP 

Associação dos 
Produtores de 

Cafés Especiais da 
Alta Mogiana 

 

 
BR 

 
Café 

 

Região da Serra 
da Mantiqueira do 
Estado de Minas 

Gerais 
Litoral Norte 

Gaucho 
 

 
IP 

Associação dos 
Produtores de Café 

da Mantiqueira 
Associação dos 
Produtores de 

Arroz do Litoral 
Norte Gaúcho 

 

 
BR 

 
Café 

 
 

 
Litoral Norte 

Gaucho 
 

 
DO 

 
Associação dos 
Produtores de 

Arroz do Litoral 
Norte Gaúcho 

 

 
BR 

 
 

arroz 

 
Pinto Bandeira 

 

 
IP 

Associação dos 
Produtores de 

Vinhos Finos de 
Pinto Bandeira 

 

 
BR 

 
Vinhos tinto, brancos e 

espumantes 
 

 
Pelotas 

 

 
IP 

Associação dos 
Produtores de 

Doces de Pelotas 
 

 
BR 

 
Doces tradicionais e 
confeitaria de frutas 

 
 

Região do Jalapão 
do Estado do 

 

 
IP 

Associação dos 
Artesãos em Capim 
Dourado da Região 

do Japalão-TO. 
 

 
BR 

 
Artesanato em Capim 

Dourado 
 

 
Norte Pioneiro do 

Paraná 
 

 
IP 

Associação dos 
Cafés Especiais do 
Norte Pioneiro do 

Paraná 
 

 
BR 

 
Café verde em grão e 

industrializado em grão ou 
moído 

 
 

Paraíba 
 

 
IP 

Cooperativa de 
produção têxtil de 
afins do algodão 

 

 
BR 

 
Têxteis de algodão 

naturalmente colorido 
 

 
Região da Costa 

Negra 
 

 
DO 

Associação dos 
Carcinicultores da 

Costa Negra 
 

 
BR 

 
Camarão 

 

 
Região de Salinas 

 
IP 

Associação dos 
Produtores de 

 
BR 

 
Aguardente de cana tipo 
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 Cachaça de Salinas 
 

Cachaça 
 

 
Floresta do Rio 

Doce 
 

 
IP 

Associação dos 
Cacauicultores de 

Linhares 
 

 
BR 

 
Cacau em amêndoas 

 

 
Serro 

 

 
IP 

Associação do 
Produtores 

Artesanais do 
Queijo do Serro 

 

 
BR 

 
Queijo minas artesanal do 

serro 
 

 
Canastra 

 
IP 

Associação do 
Produtores do 

Queijo Canastra 
 

 
BR 

 
Queijo canastra 

 
Goiabeiras 

 

 
IP 

Associação das 
Paneleiras de 

Goiabeiras – APG 
 

 
BR 

 
Panelas de barro 

 
Região Pedra 

Carijó Paduana 
 

 
DO 

Sindicato de 
Extração e 

Aparelhamento de 
Ganaisses no 
Noroeste do 

Estado do Rio de 
Janeiro - 

SINDGNAISSES 
 

 
BR 

Gnaisse fitado milonítico 
de coloração branca com 
pontos de vermelhos de 

diâmetro geral inferior a 1 
cm. Nas pedreiras é feito o 
desplacamento da rocha 

em lajes brutas de 
50x50x8cm. Nas serrarias 

estas lajes são 
beneficiadas produzindo 

as lajinhas 
comercializadas 

 
 

Região Pedra 
Madeira Paduana 

 

 
DO 

 
Sindicato de 
Extração e 

Aparelhamento de 
Ganaisses no 
Noroeste do 

Estado do Rio de 
Janeiro - 

SINDGNAISSES 
 

 
BR 

Gnaisse fitado milonítico 
de coloração clara com 

quatro variedades de cor: 
branca, rosa, verde e 

amarela. Nas pedreiras é 
feito o desplacamento da 
rocha em lajes brutas de 
50x50x8cm. Nas serrarias 

estas lajes são 
beneficiadas produzindo 

as lajinhas 
comercializadas 

 
 

Região Pedra 
Cinza Paduana 

 

 
DO 

 
Sindicato de 
Extração e 

Aparelhamento de 
Ganaisses no 
Noroeste do 

Estado do Rio de 
Janeiro - 

SINDGNAISSES 
 

 
BR 

Gnaisse fitado 
milonítico de 

coloração cinza 
possuindo 3 
variedades: 

“Olho de 
pombo”, “Pinta 

Rosa” e 
“Granito Fino”. 
Nas pedreiras é 

feito o 
desplacamento 

da rocha em 
lajes brutas de 

50x50x8cm. Nas 
serrarias estas 

lajes são 
beneficiadas 

produzindo as 
lajinhas 

comercializadas 
 

  

 

 
Cachoeiro de 

Itapemirim 
 

 
IP 

Centro 
Tecnológico do 

Mármore e Granito 
– CETEMAG 

 

 
BR 

 
Mármore 

 

  Ass. Produtores de   
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Vale dos Vinhedos 
 

DO Vinhos Finos do 
Vale dos Vinhedos 

- APROVALE 
 

BR Vinhos e espumantes 
 

 
Vale da Uva 

Goethe 
 

 
IP 

Ass. dos 
Produtores da Uva 
e do Vinho Goethe 

– PROGOETHE 
 

 
BR 

 
Vinho de uva Goethe 

 

 
São João Del rei 

 

 
IP 

Associação dos 
Artesãos de Peças 
em Estanho de São 

João Del rei 
 

 
BR 

 
Peças artesanais em 

Estanho 
 

 
Cerrado Mineiro 

 

 
DO 

Federação dos 
Cafeicultores do 

Cerrado 
 

 
BR 

 
Café verde em grão e 

industrializado em grão ou 
moído 

 
 

Calçados de 
Franca 

 

 
IP 

Sindicato das 
Indústrias de 
Calçados de 

Franca 
 

 
BR 

 
Calçados 

 

 
Pedro II 

 

 
IP 

IGO PEDRO II 
 

 
BR 

 
Opala preciosa de Pedro II 

e Joias artesanais de 
opalas de Pedro II 

 
 

Manguezais de 
Alagoas 

 

 
IP 

União dos 
Produtores de 

Própolis Vermelha 
do Estado de 

Alagoas 
 

 
BR 

 
Própolis Vermelha 
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Resumo 

Este artigo aborda questões jurídicas relevantes sobre o uso de softwares não proprietários ou 

denominados “software livre” ou de código aberto, em vista do uso contínuo desses 

intangíveis para a inovação tecnológica. Dessa forma, será conceituado o “software livre” e 

identificados os seus limites e peculiaridades, quanto ao uso e exploração para fins 

comerciais. Algumas dúvidas surgem quando um desenvolvedor de software utiliza um 

“software livre” para alcançar um desenvolvimento a ser colocado no mercado ou mesmo 

utilizar uma biblioteca privada. Assim, alguns questionamentos básicos serão respondidos, 

tais como: Seria possível a comercialização de software desenvolvido, composto por 

“software proprietário” e “software livre”? Seria um procedimento reconhecido pelo direito o 
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desenvolvimento de um software decorrente da transformação criativa e da reelaboração de 

material intelectual anterior? 

Palavras-Chaves: Software Livre. Propriedade Intelectual. Inovação Tecnológica 

Abstract 

This paper analyses relevant legal issues about the use of non-proprietary softwares or those 

named “free software” or with open source, in view of the importance to innovation 

technology. Therefore, “free software” will be defined as well as identified its limits and 

peculiarities, mainly under the possibility of “free software” for commercial purposes. 

Therefore, some basic questions will be answered, as follows: Will be possible the 

commercialization of a developed software comprised by “proprietary software” and “free 

software”? Would be recognized by law the development of a software derived from the 

creative transformation and the use of prior intellectual material? 

Key Words: Free Software. Intellectual Property. Innovation Technology 

 

1. Introdução 

 
O desenvolvimento de softwares e a prestação de serviços na área da tecnologia da 

informação são atividades empresárias crescentes no território brasileiro, tendo sido 
constatado no período de 2003 a 2009 um aumento na criação de sociedades empresárias, na 
média de 4,3% ao ano1. Acredita-se ainda que até o final de 2014 serão cerca de 80 mil 
sociedades empresárias envolvidas no desenvolvimento de software customizáveis, não 
customizáveis e sob encomenda, no licenciamento de softwares, bem como na prestação de 
consultorias na área de TI, no suporte técnico e manutenção em software, dentre outras 
atividades.2 

 
Esse crescimento da indústria de software no Brasil reflete as oportunidades 

vislumbradas nesta área e a atenção dada pelo governo brasileiro para esta atividade 

                                                           
1 Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX). Software e Serviços de TI. A 
Indústria Brasileira em Perspectiva. N. 2. Observatório SOFTEX – Campinas. 2012. Disponível em 
http://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/2012-Observatorio-Softex-Industria-Brasileira-
Software-Servicos-TI-em-perspectiva-Versao-Completa-Portugues.pdf. Último acesso em 8 de setembro 
de 2014. 
2 Id. Ibidem. 

http://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/2012-Observatorio-Softex-Industria-Brasileira-Software-Servicos-TI-em-perspectiva-Versao-Completa-Portugues.pdf
http://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/2012-Observatorio-Softex-Industria-Brasileira-Software-Servicos-TI-em-perspectiva-Versao-Completa-Portugues.pdf
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econômica, que entende ser um dos segmentos prioritários3 para posicionar o Brasil como 
produtor e exportador de tecnologia e serviços de informação tecnológica.4  

 
Deve-se relevar neste cenário a existência de um arcabouço jurídico para a promoção 

de novos desenvolvimentos ou inovação tecnológica, principalmente por meio das alianças 
estratégicas entre centros públicos de pesquisa e iniciativa privada. Para esse aspecto, ressalta-
se a existência da Lei de Inovação Tecnológica (Lei Federal 10.973, de 2 de dezembro de 
2004), bem como da Lei do Bem (Lei Federal 11.196, de 21 de novembro de 2005), esta 
última contempla também incentivos fiscais para as parcerias entre empresários. 

 
Como parte natural do aumento da competitividade na área de software no Brasil e da 

perspectiva de transações comerciais, tem-se observado um questionamento do sistema 
tradicional de proteção de software pelo direito da propriedade intelectual. Acredita-se que 
essa proteção pode criar, por muitas vezes e em um ambiente de inovação tecnológica, 
situações monopolísticas ou restritivas com impacto negativo em novos desenvolvimentos5. 
Esse seria o caso, por exemplo, de empresários de grande porte que se utilizam do poder 
dominante do mercado de software, assegurado pelo sistema de propriedade intelectual, para a 
criação de padrões tecnológicos, o que exige que outros adotem esses padrões e elevem os 
custos de produção6.  

 
Do ponto de vista jurídico, observa-se que o sistema tradicional para a proteção de 

software, que, por sua vez, tutela os denominados “softwares proprietários” determina a 
necessidade de os aprimoramentos e novos desenvolvimentos observarem direitos pré-
existentes, incluindo a autorização prévia que pode não ser outorgada pelo proprietário.7 

 
Com a finalidade de reduzir custos e assegurar uma liberdade maior para a pesquisa e 

desenvolvimento, tem-se procurado alternativas às restrições proprietárias. Dentre as medidas 
está a adoção do regime do “software livre” ou da liberdade de uso extensivo de softwares 
para desenvolvimento e exploração comercial. Tem-se observado que esse tipo de software e 
aqueles de código aberto permitem a parceria de diversos pesquisadores no desenvolvimento 
de produtos mais eficientes, estáveis e versáteis. 

 
Essa alternativa vem sendo considerada viável no Brasil, em vista das vantagens do 

software de código aberto e do “software livre”. A sua relevância justifica-se de maneira 

                                                           
3 DAHER, T.; SALERNO, Mario S. Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior do Governo 
Federal (PITCE): Balanço e Perspectivas. MDIC, 2006. Pág.41 
4 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Programas Mobilizadores em 
Áreas Estratégicas. Tecnologias de Informação e Comunicação. MDIC, 2008. Disponível em: 
http://www.pdp.gov.br/Relatorios%20de%20Programas/Agenda%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%20origi
nal_TICs_com.pdf. Acesso em 8 de setembro de 2014. 
5 LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Ed. FGV, Rio de Janeiro, 2005. Pág.67. 
6 Ibid. Págs. 67-68 
7 HAYNES, Mark A. Commentary: Black Holes of Innovation in the Software Arts. Berkeley Technology 
Law Journal. Vol .14. issue 2. 1999. Págs. 567-575. Disponível em: 
http://scolarship.law.berkeley.edu/btlj/vol14/iss2/3. 

http://www.pdp.gov.br/Relatorios%20de%20Programas/Agenda%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%20original_TICs_com.pdf
http://www.pdp.gov.br/Relatorios%20de%20Programas/Agenda%20de%20a%C3%A7%C3%A3o%20original_TICs_com.pdf
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exemplificativa pela criação do Sistema Nou-Rau8, implementado na biblioteca digital da 
UNICAMP.  

 
Não obstante as vantagens no uso do código aberto e do “software livre”, muitas 

indagações de ordem jurídica surgem, principalmente quanto à exploração comercial, pois o 
“software livre” é comumente entendido como gratuito ou utilizável extensivamente por 
terceiros. Torna-se necessário, assim, esclarecer a natureza jurídica desse tipo de software, 
principalmente no tocante aos atributos da propriedade que podem ser renunciados pelos 
criadores/titulares dos novos desenvolvimentos para permitir o livre acesso de terceiros.  

 
De forma mais aprofundada, muitas dúvidas surgem quando um desenvolvedor de 

software utiliza um “software livre” para alcançar um novo desenvolvimento a ser colocado 
no mercado ou mesmo ao utilizar uma biblioteca privada9. 

 
Seria o “software livre” comercializável, por meio do licenciamento de direitos e 

disponibilização onerosa ao público? Seria considerado “livre” um software conjugado de 
esforços intelectuais de várias pessoas e da compilação de softwares pré-existentes e de 
determinadas bibliotecas, utilizando uma base livre (sejam esses proprietários e/ou 
disponibilizados livremente no mercado)? Pode ele ser comercializado onerosamente? Qual é 
a diferença entre software livre e software de código aberto? 

 
Esse artigo tem por objetivo definir o “software livre”, estabelecer os seus parâmetros, 

bem como abordar as peculiaridades relativas à comercialização de softwares compostos por 
“proprietários” e “software ou biblioteca livre”. Mais especificamente, será oportunamente 
questionada a possibilidade de um “software livre” composto por “softwares proprietários” e 
bibliotecas privadas franquear posteriormente o livre acesso e exploração para terceiros, ou 
mesmo cobrar por isso. Estaria o “software livre” violando os princípios do software 
proprietário, baseados na autorização prévia para exploração comercial ou não comercial? 
Estaria o software proprietário violando as regras do livre acesso aos softwares 
disponibilizados em plataformas livres? Seria um procedimento reconhecido pelo direito o 
desenvolvimento de um software decorrente da transformação criativa e da reelaboração de 
material intelectual anterior?  
                                                           
8 Segundo o pesquisador Rubens Queiroz, o sistema Nou-Rau “consiste em programas em PHP que se 
ligam a diversos outros programas já existentes, como o banco de dados PostgreSQL.” Ainda, “o sistema 
Nou-Rau, em termos percentuais, representa 0,21% do total. Em outras palavras, a criação de um 
sistema que em maio de 2004 abrigava cerca de 7,5 GB de documentos, entre os quais 2.833 teses e 
dissertações defendidas na Unicamp, representando o trabalho árduo de pesquisa de milhares de 
alunos e seus orientadores, integralmente disponível na internet, para qualquer pessoa, 
indistintamente, requereu para sua criação apenas 0,21% de esforço adicional sobre componentes já 
existentes. O impacto de todo esse conhecimento, que a Unicamp e outras universidades estão 
publicando na internet, é difícil de ser mensurado.” QUEIROZ, Rubens. Liberdade para o Software? 
Software Livre e Inovação. Reportagem no site www.comciencia.br. 2004. Disponível em 
http://www.comciencia.br/200406/reportagens/11.shtml. Acesso em 23 de junho de 2014. Para mais 
informações a respeito desse sistema, acesse: 
http://www.comciencia.br/200406/reportagens/11.shtml.  
 
9 Biblioteca na concepção de “desenvolvimento de softwares” pode ser entendido como conjunto de 
funções de software ou dados preparados para ser convenientemente ligados aos programas de 
aplicação para formar executáveis; 
 

http://www.comciencia.br/
http://www.comciencia.br/200406/reportagens/11.shtml
http://www.comciencia.br/200406/reportagens/11.shtml
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Essas serão alguns dos questionamentos a serem abordados pelo presente artigo. Para 

tanto, esse trabalho foi dividido em 5 seções específicas e distintas, mas intimamente 
relacionadas, além desta introdução. Na segunda seção, será apresentado o conceito de 
software e a diferenciação básica com o programa de computador, relevando-se que essa 
diferenciação objetiva explicitar os cuidados em averiguar os direitos proprietários incidentes, 
como o sistema de patente, e a necessidade de buscar as autorizações devidas. No terceiro e 
quarto capítulos, serão identificados os atributos proprietários do software e quais serão os 
direitos que o titular poderá exercer, de forma a facilitar a compreensão do “software livre” 
como flexibilização à propriedade, já que o “software livre” é considerado uma forma de 
exploração peculiar e se contrapõe ao “software proprietário” Ainda, aspectos específicos 
serão abordados quanto à diferenciação entre “software livre” e o código aberto e a 
incidências das legislações pertinentes. 

 
No capítulo quinto, os pactos colaborativos para o desenvolvimento de software serão 

discutidos e no capítulo sexto a Licença GNU GPL (como a licença mais utilizada pela Free 
software Foundation) será analisada sob perspectiva do direito privado brasileiro e das normas 
de ordem pública, como o direito do consumidor. 

 
Enfim, o foco jurídico a ocorrer será quanto à validade do uso de “software livre” para 

fins de desenvolvimento de novo software com caráter essencialmente comercial.  
 
Em vista das discussões identificadas pelo presente artigo, serão utilizadas algumas 

fontes doutrinárias especializadas no assunto, bem como os textos legais competentes, como a 
Lei nº 9.609/98 (Lei de Software), a Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), a Lei nº 
9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e a Constituição Federal e o atual Código Civil. 

 
 

2. Conceito de Software e Diferenças com a Terminologia “Programa de 
Computador” 

 
Cumpre apontar uma imprecisão terminológica comum cometida no mundo 

empresarial ou por aqueles que não trabalham diretamente com assuntos relacionados ao 
software, e até mesmo encontrada na jurisprudência, decorrente da confusão entre os 
conceitos de software e programa de computador. 

 
O software e o programa de computador são utilizados como sinônimos, mas 

apresentam na verdade distinções quando analisados sob a perspectiva jurídica. A 
diferenciação entre eles é importante, pois será possível determinar quais serão as tutelas 
jurídicas para cada bem imaterial e os cuidados que os criadores desses bens intangíveis 
deverão tomar para não violar direitos de outrem. Ainda, a utilização desautorizada de 
software pré-existente para novos desenvolvimentos pode caracterizar infração patentária ou 
mesmo a violação de conhecimentos técnicos confidenciais, mesmo quando inexista 
transgressão ao código fonte e violação às leis autorais.  

 
Ainda, nesta perspectiva, indaga-se se o denominado “software livre” seria 

efetivamente um conjunto de informações composto pelo programa de computador e 
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metodologia de operação e documentação completa de operacionalização ou um programa de 
computador? Não se pode falar sobre um “software livre” sem que sejam verificadas infrações 
aos direitos da propriedade intelectual de terceiros, bem como violações no âmbito contratual 
ou decorrentes das avenças assumidas pelos desenvolvedores. 

 
Pode-se afirmar desde já que o programa de computador em si está inserido no 

conceito de software, mas a recíproca não é verdadeira 
 
A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 cuidou de dispor sobre a proteção da 

propriedade intelectual aos programas de computador, sua comercialização no País e outros 
aspectos relacionados a essas obras. Dessa forma, o art. 1º da Lei nº 9.609/98 trouxe o 
conceito de Programa de Computador, conforme se observa abaixo: 

 
“Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado 
de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico 
de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 
tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar 
de modo e para fins determinados.”10 

 
Neste raciocínio, o programa de computador é um conjunto de instruções ou um 

esquema que permite a leitura de códigos matemáticos em uma linguagem apreciável e 
compreendida pelos seres humano. Por ser expressão de um conjunto organizado de 
instruções ou linguagem, procurou-se aproximar o programa de computador às obras 
intelectuais, principalmente as literárias. Por essa razão, foram apresentados elementos do 
direito autoral às peculiaridades desse bem intangível, bem como adotada uma lei específica 
para tratar da matéria, qual seja a mencionada Lei 9.609/1998.11 Inclusive, em seu artigo 2º., 
fica determinado que o regime de proteção ao programa de computador é o conferido às obras 
literárias, aplicando-se analogicamente a Lei de Direitos Autorais12, naquilo que foi cabível 
em vista da prevalência da Lei de Programa de Computador. 

 
Já o software é, conforme o doutrinador Manoel Joaquim Pereira dos Santos, “o 

conjunto formado não só pelo programa de computador, mas também pela metodologia de 
operação, pela documentação completa e, eventualmente, por outros elementos 
relacionados com o programa de computador”.13 
 

Isso significa que o software compreende a expressão do conjunto organizado de 
instruções (programa de computador) e os manuais e informações técnicas, bem como 
funcionalidades.14 

                                                           
10 Lei de Programa de Computador: Lei nº 9609, de 19 de fevereiro de 1998. 
11 O presente trabalho não abordará as discussões que levaram os legisladores brasileiros a utilizarem o 
direito autoral como base de sustentação para a proteção dos programas de computador. Para esse 
assunto, ver as discussões em ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. Ed. Renovar. 2ª. edição. 
1997. Rio de Janeiro. Págs. 665 a 672. 
12 Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
13 SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. A proteção autoral de programas de computador. Coleção 
Propriedade Intelectual Org. Denis Borges Barbosa. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2008. Pág. 3 
14 Entende-se inclusive que o grau de interação do software com o ambiente externo, bem como o 
processo de interação, por meio do efeito técnico nos hardwares e maquinários, são determinantes 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

O SOFTWARE LIVRE SOB A PERSPECTIVA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

184 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.178 a 210 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

 
Mais ainda, conforme bem apontado por Manoel Joaquim Pereira dos Santos, a 

doutrina diverge sobre o conceito de software, ou seja, enquanto “alguns se referem apenas 
ao programa e à documentação, outros incluem as informações técnicas, a metodologia e 
as funcionalidades e, finalmente, alguns adicionam também a base de dados”15 

 
Nesta perspectiva, os aspectos tecnológicos em si que estão incorporados à instrução 

do programa executável (programa de computador) e que abrange a documentação técnica do 
programa e funcionalidades ultrapassam o conceito de programa de computador, determinado 
pela Lei 9.609/98, e classifica-se como software. 

 
Assim, adotamos o entendimento de Denis Borges Barbosa16 que, de forma objetiva, 

conceitua o Software da seguinte forma: 
 

“Ter-se-ia, assim, o programa de computador propriamente dito (o 
conjunto de instruções para comandar a máquina) e uma série de dados e 
serviços complementares, compreendendo-se o todo na noção de software. 
Tal definição faz evidente a ligação do software com os meios usuais de 
transmissão de tecnologia: além das instruções de máquinas haveria as 
instruções dirigidas ao receptor humano, e o todo seria o software17.” 

 
Mesmo não sendo o objetivo do presente do trabalho analisar ou realizar um processo 

comparativo entre os diferentes conceitos de software adotados pela doutrina especializada, 
releva-se desde já que a conceituação “software livre” adotada pelo presente artigo se 
distingue do programa de computador. Releva-se assim a importância em realizar sempre uma 
pesquisa de viabilidade de patente ou “busca de patente”, quando do processo de 
desenvolvimento de softwares, de forma a constatar a existência ou não de possíveis violações 
de patentes pré-existentes, visto que o software comporta conhecimentos técnicos e 
metodologias de operação.  

 
Conforme já apontado acima, a distinção conceitual entre “programa de computador” 

e “software” é relevante, inclusive, para determinar a forma de proteção dos direitos ali 

                                                                                                                                                                          
para que um software possa ou não ser objeto de patente, respeitando-se sempre o atendimento aos 
requisitos de patentabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial). Vide ADELMAN 
et al. Cases and Materials on Patent Law. West Group. Minnesota. 1998. Pág. 105. “Proponents of 
software patents appreciate that computer engineers necessarily design electronic circuits and the 
software to command them using mathematical models, but urge that the results are more akin to 
functional machines than abstract formulae”. Ver também o caso Diamond v. Dieher (United States 
Supreme Court, 1981. 450 U.S 175) e outras decisões nos Estados Unidos. 
15 Op. Cit. 13. Pág. 4. 
16 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. A proteção do Software. Do sigilo dos 
testes para registro de comercialização. Topografia de circuitos integrados. Editora Lumen Juris. Rio de 
Janeiro. 2010. Pg. 1851. 
17 Segundo o autor: “Uma vez mais o documento da OMPI citado acima: ““La caractéristique 
essentielle de cette définition est que “logiciel” n’est pas identique à “programme d’ordinateur”. 
Un programme d’ordinateur n’est que l’ensemble d’instructions qui permet de commander le 
fonctionnement d’un ordinateur (“machine capable de faire du traitement de l’information”), 
d’une façon déterminée”. Id. Ibidem. 
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dispostos. Cumpre aqui destacar desde logo que um sistema de proteção não necessariamente 
exclui o outro, mas, muitas vezes o complementa. 

 
Valemo-nos aqui da lição de Manoel Joaquim Pereira dos Santos, que divide os tipos 

de proteção pela propriedade imaterial em 2 grupos: perspectiva técnica e a concorrencial18. 
Do ponto de vista técnico, a proteção do software pode ser englobada pelas seguintes 
proteções imateriais decorrentes do direito de propriedade: 

 
i) Patente: Protege os conhecimentos tecnológicos e metodologias técnicas 

implementadas, total ou parcial, pelo “software”, desde que tal invenção cumpra com os 
requisitos de patentabilidade, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial19; 

ii) Direito Autoral: Protege a forma como foi escrita e a expressão do conjunto 
organizado de instrução. Consequentemente, essa forma de tutela alcança o código fonte e o 
código objeto (“código executável”), ou seja os elementos expressivos criativos do software, 
objeto, desde que tal expressão seja original e não puramente funcional20 ou que não esteja 
sujeita a outras limitações do Direito Autoral; 

iii) Segredo de Negócio (“trade secrets”): Protege qualquer aspecto do software, 
desde que não seja divulgada e que a informação confidencial traga para o empresário uma 
vantagem comercial21; 
 

Sob o ponto de vista concorrencial e consumerista, a proteção do software ocorrerá por 
meio do direito marcário com a identificação comercial do software desenvolvido22. 
Vislumbra-se também a proteção concorrencial, por meio do uso das leis e regras de combate 
à concorrência desleal (proteção contra a imitação, principalmente quanto à aparência e no 
modo de funcionamento) e o direito antitruste23. 

 
Isso quer dizer que o software pode ser protegido por mais de um instituto jurídico, 

sendo que os aspectos visuais, funcionais, técnicos ou econômicos podem se enquadrar às 
regras do sistema de patente, o segredo de negócio e até mesmo pelo sistema marcário. Ao 
mesmo tempo, o código fonte ou o conjunto de instruções para comandar as máquinas estão 
relacionadas à tutela da lei de programa de computador. Ainda, os manuais escritos e 
embalagem dos programas podem ser protegidos pelo Direito autoral, desde que cumpram 
com os requisitos mínimos de criatividade e novidade para garantir tal proteção. 

 
Não obstante as diversas formas de proteção listadas acima, observa-se uma maior 

concentração nos estudos e debates sobre as proteções exclusivas garantidas pelo Direito do 
Autor e pelo sistema de patentes. 

 
Segundo Denis Borges Barbosa24, o sistema trazido pela Lei nº 9.609/98 se refere à 

proteção especial assegurada ao programa de computador, que se complementa pelas normas 
autorais gerais. Já o sistema de patentes de invenção protege “soluções técnicas construídas 
                                                           
18 Op. Cit. 13. Pág. 65-66 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21Ibid.. 
22 Ibid. Pág. 66 
23 Ibid. Pág. 67 
24 Op. Cit. 16. Pág. 1849. 
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através de programas de computador, soluções essas que se voltam a problemas técnicos; 
ou seja, a inventos de software.”25 

 
Mais uma vez, cabe destacar que ambas proteções não se excluem necessariamente, 

havendo a possibilidade de se complementarem, em muitas das vezes, pelo fato da proteção 
de diferentes aspectos do software. 

 
 

3. Proteção Jurídica do Software e os Atributos da Propriedade 
 
A Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 foi promulgada para proteger os programas de 

computador pelo direito da propriedade intelectual, baseada na expressão de instruções em 
linguagem natural ou codificada, em um meio físico de qualquer natureza. 

 
Conforme observado no Item 2 do presente artigo, existe uma equiparação do 

programa de computador às obras protegidas pelo direito autoral, incluindo principalmente a 
perspectiva de a proteção nascer com a sua criação. Assim, a tutela conferida para os 
programas de computador e também ao software independem de registro, na medida em que 
faz prevalecer o Princípio Declaratório, não constituindo o eventual registro no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI)26 como criador da propriedade. 

 
Não obstante os efeitos limitados do registro, os titulares de programas de computador 

vêm buscando o registro como um meio de prova da autoria/titularidade dos direitos ou para 
conferir uma segurança jurídica aos negócios, seja por meio da publicação ou de prova de 
criação do programa. 

 
Desse modo, a criação ou desenvolvimento do programa e software é caracterizado 

pela legislação brasileira como o início da proteção, nascendo assim os atributos patrimoniais 
e políticos decorrentes dos direitos da propriedade intelectual ou da proteção específica. Os 
atributos da propriedade compõem-se de faculdades asseguradas aos titulares que recaem 
direta e imediatamente sobre os bens jurídicos envolvidos, sujeitando-os de modo ao poder de 
sua vontade. Isso significa que o titular do direito pode usar e dispor do bem jurídico como 
entender, sem que haja dependência da prestação de ações por parte de outras pessoas.27 

 
Essas faculdades inerentes à propriedade podem ser explicitadas sob a perspectiva 

estrutural e a funcional. A estrutura dos atributos pode ser dividida em econômica e jurídica, 
sendo que a econômica 28reflete na possibilidade de o titular explorar o bem jurídico e 
perceber remuneração por essa exploração. 

 
A possibilidade de o titular usufruir, gozar e dispor do bem envolvido pode ser 

claramente observada no direito da propriedade intelectual, quando o seu inventor/autor 
                                                           
25 Ibid. 
26 Instrução Normativa no. 11/2013, emitida pelo INPI em 18 de março de 2013, que “estabelece normas 
e procedimentos relativos ao registro de programas de computador”. 
27 TEPEDINO, Gustavo. A nova propriedade (o seu conteúdo mínimo, entre o Código Civil, a legislação 
ordinária e a Constituição). Revista Forense. Vol. 306. Págs. 73 a 75. 
28 Idem. Ibidem. 
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utiliza e explora diretamente a criação intelectual e os frutos que essa gera, ou mesmo quando 
ocorre o licenciamento desses direitos a terceiros, relevando sempre a normalidade lógica do 
emprego da coisa.29 

 
Já a perspectiva funcional atrela-se à necessidade de qualquer bem de propriedade 

atender a função social, que pode ser entendida como a disponibilização adequada do bem 
jurídico para a população. 30 

 
Os atributos no direito da propriedade intelectual são idênticos àqueles exercidos pela 

exploração corpórea (concepção material), sendo que a única diferença essencial está em 
relação à natureza do seu objeto, que é imaterial. A imaterialidade sofre naturalmente as 
limitações inerentes ao seu conteúdo, pela impossibilidade da percepção pelo tato, tal como a 
temporalidade da propriedade, que obedece aos períodos de validade estipulados em lei. 

 
A perspectiva jurídica traduz-se na possibilidade de o titular do bem jurídico reaver a 

coisa (rei vindicatio) do terceiro que o utiliza indevidamente, garantindo a exclusividade 
sobre o seu uso, ou seja, a exclusão total de terceiros desautorizados em utilizar a obra 
intelectual. Neste ponto, ressalta-se a disponibilidade dos instrumentos processuais aos 
titulares de direito da propriedade intelectual, sejam por meio das ações possessórias e 
reivindicatórias constantes no Código de Processo Civil.  

 
Nesta perspectiva, é observado que os elementos e a estrutura delimitadora do direito 

sobre as criações intelectuais se inserem adequadamente nos contornos elementares da 
propriedade privada, pois estabelecem a existência e o exercício do bem jurídico envolvido 
em uma relação direta com o titular do direito. Além disso, asseguram ao seu titular o direito 
de buscar a tutela do direito para fazer com que terceiros indesejáveis cessem de utilizar 
aquela determina obra, seja por meio de procedimentos extrajudiciais (mediação ou 
negociações) ou por medidas judiciais. 

 

4. SOFTWARE LIVRE E A EXCEÇÃO PROPRIETÁRIA 

 
Ao contrário do software proprietário, o “software livre”31 tem como característica a 

flexibilização dos atributos patrimoniais e políticos da propriedade, por meio da autorização 
expressa dos criadores/titulares para o uso por terceiros, por quaisquer meios, incluindo a 
exploração comercial, a distribuição e o desenvolvimento, sem a necessidade de pagamento 
de qualquer remuneração aos criadores do programa ou software primário  

 

                                                           
29 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. Ed. Forense. 2004. Págs. 89 a 97. 
30 A perspectiva funcional foge ao escopo do presente artigo, mas traduz-se brevemente na necessidade 
de o exercício do bem jurídico atender o bem estar social. No direito da propriedade intelectual, por 
exemplo no caso da patente, entende-se que a função social encontra-se atendida quando o produto 
patenteado é colocado no mercado de maneira a preencher a demanda da população ou quando 
explorado e colocado no mercado, ou seja, quando as reivindicações da patente sejam exploradas 
eficazmente. 
31 O “Software Livre” será equiparado para o presente trabalho como programa de computador livre, 
para facilitar a compreensão do conteúdo jurídico abordado. 
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Segundo a Free Software Foundation32, “software livre” é todo o software que garante 
ao usuário a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. 
Portanto, o “software livre” não é necessariamente o gratuito, não é o software de código 
aberto e, acima de tudo, não é um software desprovido de tutela pelo direito autoral. 

 
Todas as negativas acima expostas serão explicadas no decorrer do presente trabalho, 

por se tratarem de enganos comumente cometidos por aqueles que não tiveram contato com a 
filosofia proposta por Richard Stallman. Para o presente momento, cumpre elencar as quatro 
liberdades trazidas pela Free Software Foundation quando da identificação a respeito do 
caráter livre de um software. Assim, um programa é software livre se os usuários possuem, 
conjuntamente, as quatro liberdades essenciais33: 

 
“A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade 
0). 
A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas 
necessidades (liberdade 1). Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-
requisito. 
A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao 
próximo (liberdade 2). 
A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros 
(liberdade 3). Desta forma, você pode dar a toda comunidade a chance de 
beneficiar de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-
requisito.” 

 
Qualquer programa que não atenda alguma das características acima não pode ser 

considerado software livre. 
 
O desenvolvimento comercial de “software livre” passou a ser uma importante forma 

de negócio. Inclusive, o Programa Livre pode ser comercializado juntamente com manuais, 
apostilas e materiais acessórios para o melhor uso e aproveitamento desse software. 

 
Ainda, uma prática adotada por empresários que tem focado no desenvolvimento de 

softwares livres é o desenvolvimento de programas e sistemas operacionais adequados às 
necessidades específicas dos seus clientes. Com isso, são adicionados softwares proprietários 
e de outra natureza, o que não é impedido por lei. No entanto, caso uma determinada licença 
ou software venha a impedir o usuário de exercer alguma das liberdades acima ou a 
condicionar a algum período temporal ou condição, o software não será considerado “livre”34, 
mesmo que gratuito.35 

 

                                                           
32 Free Software Foundation. O que é Software Livre? Disponível em 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html. Acesso em10 de julho de 2014. 
33 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html 
34 Ibid. 
35 Essa hipótese não quer dizer que, caso não seja considerado livre o software será essencialmente 
proprietários, pois poderá ser classificado como “Software de Código Aberto”. 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
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Outros empresários disponibilizam também um software livre sem a cláusula de 
inexistência de garantia sobre o funcionamento do software, prestando suporte e assistência 
técnica como uma forma de utilizar o “software livre” de maneira comercial. 

 
Independentemente de ter pago pela cópia de um software livre ou não, o usuário deve 

ter sempre a liberdade para copiar, alterar e até mesmo comercializar cópias deste software.36 
 
Regras sobre como empacotar uma versão modificada são aceitáveis, se elas não 

limitarem substantivamente a liberdade de liberar versões modificadas, ou a liberdade de criar 
e usar modificações.37  

 
Será considerado ainda “software livre” aquele em que a licença solicite a alteração do 

nome do programa na versão modificada, seja removida uma logomarca ou até mesmo 
identifique as modificações realizadas.  

 
Dessa forma, a essência do “software livre” é ter as 4 (quatro) liberdades essenciais 

garantidas ou que, do ponto de vista jurídico, seria a flexibilização dos atributos assegurados 
pela propriedade intelectual que decorre da criação do software. 

 
O que certamente não pode ocorrer é a restrição de qualquer das liberdades essenciais 

ao ponto de impedir ou constituir um empecilho à distribuição das alterações realizadas no 
software,38 o que certamente retiraria o software da caracterização como livre. 

 
Para um melhor entendimento do que vem a ser “software livre”, entendemos ser 

relevante o esclarecimento de três questões, que são essenciais para o entendimento do 
conceito de “Software Livre”: 

 
• Software Livre não significa “não comercial”; 
• Software Livre não é Software de código aberto; 
• Software Livre está sujeito à proteção pelo Direito Autoral. 

 
(a) “Software livre” não significa “não comercial” - Um equívoco comum cometido é 
associar o conceito de “software livre” à ideia de gratuidade e de uso não comercial. Em 
inglês o termo para “software livre” é “Free Software”, mas o termo “Free” equipara-se ao 
conceito de “liberdade” e não de “gratuidade”.39 
 

Deve-se reconhecer a existência de inúmeros interesses de caráter não-econômico 
associados à atividade colaborativa relativa ao “software livre”, bem como a outras 
plataformas colaborativas como o Wikipedia, tais como:40 o interesse de contribuir para a 
promoção da cultura e da sociedade ou de participar de iniciativas de impacto mundial, o 
propósito de promover o entretenimento, além de aspectos de natureza política, científica, 
dentre outros. 

                                                           
36 Op. Cit. 33.  
37 Id. Ibid. 
38 Id. Ibid. 
39 Free Software Foundation. Vender Software Livre. Disponível em 
http://www.gnu.org/philosophy/selling.html. Acesso em 11 de junho de 2014. 
40. Op. Cit. 5. Págs. 80-82 

http://www.gnu.org/philosophy/selling.html
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No entanto, a confusão do “software livre” com a noção de gratuidade ou de software 

com inexistência de fins comerciais existe, mas é incorreta. Na verdade, a exploração 
comercial do “software livre” é incentivada e é entendida até como uma ferramenta ou 
negócio comercial eficaz que permite ao titular a percepção pecuniária pelo trabalho 
desenvolvido.41  

 
Ou seja, muitas das vezes um software poderá ser obtido de graça, mas não ser livre, 

pois o usuário não possui as liberdades essenciais para que o software seja caracterizado como 
livre. Por outro lado, um software livre pode ser comercializado e gerar lucros para aquele que 
o comercializa. 

 
Independentemente de ter pago ou não pela cópia de um “software livre”, o usuário 

deve ter sempre a liberdade para copiar, alterar e até mesmo comercializar cópias deste 
software.42 

 
(b) Software Livre não é Software de código aberto – A segunda assertiva que deve ser 
analisada é aquela que afirma que o “Software Livre” é a mesma coisa que o software de 
código aberto. Sob o ponto de vista filosófico e teórico, tal assertiva é incorreta, não obstante 
o fato de que, na prática, os “software livres” são necessariamente de código aberto. 
 
Ressalta-se que, do ponto de vista técnico e mais uma vez, um programa é software livre se 
os usuários possuem as quatro liberdades essenciais43. Qualquer programa que não atenda as 
características acima não pode ser considerado “livre”, mas poderia ser um “software de 
código aberto”. 

 
O movimento do “código aberto” se iniciou a partir de usuários e desenvolvedores de 

“software livre” que não concordaram integralmente com os objetivos do movimento 
Software Livre44. Ambas as filosofias não se diferem apenas no nome, mas também em suas 
visões, consideradas distintas. 

 
Para melhor explicitar as diferenças conceituais entre “software livre” e “código 

aberto”, citamos Richard Stallman da seguinte forma:45 
 

                                                           
41 Ronaldo Lemos destaca quatro modelos de negócio envolvendo o software livre: “(i) Distribuição do 
software livre, acompanhado da posterior venda de suporte a ele (como usualmente mencionado nos 
Estados Unidos, “distribua a receita e depois abra um restaurante”), ou ainda adaptação do software 
livre conforme a necessidade do cliente; (ii) Conquista de mercado, pela qual determinado software é 
distribuído na forma “livre”, para posterior venda de outros produtos vinculados a ele; (iii) Incorporação 
do software livre junto com a venda de hardware, barateando custos de licença e o preço final do 
equipamento como um todo; (iv) Oferecimento de produtos acessórios ao software livre, como cursos, 
livros, treinamento, desenvolvimento etc.” Idem. Pág. 76. 
42 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html 
43 Id. Ibid. 
44 STALLMAN, Richard. Por que o Código Aberto não compartilha dos objetivos do Software Livre. 
Disponível em: http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html. Acesso em 28 de 
junho de 2014. 
45 Id. Ibid. 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
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“Quase todo software de código aberto é software livre. Os dois termos 
descrevem quase a mesma categoria de software, porém eles apoiam visões 
baseadas em valores fundamentalmente diferentes. O código aberto é uma 
metodologia de desenvolvimento; o software livre é um movimento social. 
Para o movimento do software livre, o software livre é um imperativo ético, 
pois apenas o software livre respeita a liberdade dos usuários. Em 
contrapartida, a filosofia do código aberto considera os problemas em 
termos de como tornar o software “melhor” — e apenas num sentido 
prático. Ela diz que o software não-livre é uma solução inferior para o 
problema prático em questão. Para o movimento do software livre, contudo, 
o software não-livre é um problema social e a solução é parar de usá-lo e 
migrar para o software livre.” 
 

O Conceito de “software livre” se difere do conceito de software de código aberto, 
que, como definido no website da Open Source Initiative46, “Open Source” (ou Código 
Aberto) não quer dizer apenas acesso ao código fonte mas sim a distribuição de software de 
código aberto que cumpra com os seguintes critérios: (i) Redistribuição Gratuita; (ii) 
Disponibilização do código fonte ou de meios para se acessar o Código Fonte; (iii) 
Permissibilidade do desenvolvimento de Obras Derivadas e modificações no software; (iv) 
Integridade do Código Fonte do Autor; (v) Não discriminação a quaisquer pessoas ou grupos; 
(vi) Não discriminação contra qualquer campo de atuação; (vii) os Direitos relativos ao 
programa deverão se aplicar a todos que forem beneficiados com a distribuição do mesmo; 
(viii) A Licença não pode ser específica a um determinado Produto; (ix) a Licença não poderá 
restringir outros softwares distribuídos juntamente com o software licenciado; (x) a Licença 
deverá ser tecnologicamente neutra47. 

 
 
Ainda, diferem-se ambas as filosofias no que concerne aos seus objetivos: os objetivos 

da Free Software Foundation são, primariamente, sociais e políticos e não técnicos e 
econômicos, pois os seus criadores entendem que o “software livre” é a única forma adequada 
para desenvolver softwares.48 Por outro lado, a Open Source Initiative está focada no 
desenvolvimento de softwares mais confiáveis, de melhor desempenho e compatíveis com os 
interesses do mercado.49.A ideia por trás do movimento Open Source seria que, a partir do 
momento que os programadores pudessem ter acesso, alterar e redistribuir o código fonte, o 
software evoluiria por meio da contribuição de terceiros para a sua adaptação e 
melhoramento, incluindo correção de bugs e outros.50 

 
Em suma, enquanto a Free Software Foundation mantém uma aderência quase que 

religiosa aos princípios éticos da doutrina do software livre, a Open Source Initiative (OSI) 

                                                           
46  Veja mais em: http://opensource.org/osd. 
47 Os critérios aqui mencionados foram descritos de maneira sintética, para mais informações a respeito 
de cada critério, visite: http://opensource.org/osd 
48 MOGLEN, Eben; STALLMAN, Richard. GPL Version 3; Background to Adoption. Publicado em 09 de 
junho de 2005. Disponível em: http://www.fsf.org/news/gpl3.html. Acesso em 02 de julho de 2014 
49 SAYO, Phet; WONG, Kenneth. Free/Open Source Software: A General Introduction. Published by the 
United Nations Development Programme’s Asia-Pacific Development Information Programme (UNDP-
APDIP). Kuala Lumpur, Malaysia. 2004. Pág. 7 
50Ibid.. Pág. 6 
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prega uma abordagem mais pragmática do desenvolvimento de Software 51. Ainda de acordo 
com Asay,52  a Licença GPLv3 – que será alvo de comentários específicos no presente 
trabalho – ressalta algumas das diferenças filosóficas de ambos os grupos, principalmente em 
suas cláusulas Anti-DRM. 

 
Asay,53 seguindo o entendimento de Richard Stallman, aponta que, enquanto todos os 

Softwares Livres podem ser classificados como Softwares de Código Aberto, nem todos os 
Softwares de Código Aberto podem ser classificados como Softwares Livres. Isso porque nem 
todos os Softwares de Código Aberto concedem as liberdades essenciais pregadas pelo 
Movimento Software Livre aos seus usuários. 

 
Entretanto, a partir de uma perspectiva prática, Asay54 demonstra que, no momento de 

sua pesquisa, foram identificadas apenas três das licenças de Código Aberto com a aprovação 
da OSI que não se qualificam como Softwares Livres. Enquanto isso, ressalta o autor que 
licenças mais importantes são aprovadas por ambos os grupos – FSF e OSI – como é o caso 
da Berkeley Software Distribution License (BSD), Mozilla Public License (MPL) e a licença 
GPLv255. 

 
A discussão a respeito das similitudes e diferenças dos movimentos FSF e OSI, 

segundo Moglen,56 não devem ser encaradas como uma ameaça ao software livre no futuro, 
haja vista que a ideia do software livre está imbrincada na Sociedade da Internet57. Moglen 
(2000) destaca que, não obstante as suas diferenças, ambas FSF e OSI defendem e encorajam 
o software que pode ser livremente modificado e redistribuído pelos seus usuários.  

 
Outra valiosa lição trazida por Richard Stallman58 na distinção conceitual entre 

software livre e software de código aberto é que o software de código aberto não 
necessariamente afasta o uso da licença GNU GPL e que o Software Livre não pode ser 
descrito por ser aquele coberto pela licença GNU GPL.59 

 
Nesse ponto, ressalta-se, mais uma vez, o entendimento de Richard Stallman ao 

entender que: “Ambos são equívocos, visto que a GNU GPL qualifica-se como uma licença 
código aberto e a maioria das licenças de código aberto qualificam-se como licenças de 
software livre.”60 

 
                                                           
51 ASAY, Clark D. The General Public License Version 3.0: Making or breaking the Foss Movement? 
Michigan Telecommunications and Technology Law Review. Vol. 14. N. 2. 2008. Pág. 267 
52 Ibid. Pág. 267 
53 Ibid. Págs. 272-273 
54 Ibid. Pág. 273 
55 Ibid. Pag. 273 
56 MOGLEN, Eben. Free Software Matters: Free Software or Open Source. 2000. Disponível em 
http://emoglen.law.columbia.edu/my_pubs/lu-07.html. Acesso em 02 de julho de 2014. 
57 Tradução livre do termo “Internet Society” utilizado por Moglen (2000). 
58 STALLMAN, Richard. Por que o Código Aberto não compartilha dos objetivos do Software Livre. 
Disponível em: http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html. Acesso em 28 de 
junho de 2014. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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Não obstante, ambos movimentos decorrem da necessidade de rompimento do 
paradigma dos softwares proprietários ou restrições exacerbadas e vem sendo utilizado 
inclusive por grandes corporações, como a IBM, HP e DELL para dar seguimentos aos seus 
desenvolvimentos.61 

 
(c) Software Livre está sujeito à proteção pelo Direito Autoral – O que se busca 
explicitar neste item é que o “software livre”, ao contrário do que a sua nomenclatura possa 
vir a sugerir, não está livre da regulação legal. O “software livre” está diretamente relacionado 
a preceitos constitucionais, bem como se manifestação como um fenômeno passível de 
regulação também pelo direito privado. Isso significa que as Licenças não substituem o 
Direito Autoral. 

 
Isso ocorre pelo fato de a propriedade sobre os softwares ou programas de 

computadores surgirem e serem asseguradas quando da criação da obra intelectual, conforme 
disposto pelo §3º. do art. 2º. da Lei 9.609/98, por exemplo. Assim, cabem aos 
criadores/titulares, por livre arbítrio, determinarem posteriormente se o software desenvolvido 
será proprietário ou livre, permitindo o uso extensivo por usuários e desenvolvedores. 

 
A prática de um empresário em desenvolver e manter um software proprietário, 

essencialmente a partir de um software livre (resguardado, por exemplo, pela Licença GNU 
GPL) é caracterizado como uma violação de ordem contratual, podendo inclusive gerar perdas 
e danos. Portanto, a partir do momento que o “software livre” passa a ser objeto de tutela pelo 
direito autoral, é plenamente possível que a violação dos direitos inerentes a esse software 
seja considerada violação autoral.  

 
Conforme bem aponta Ronaldo Lemos, a violação aos direitos autorais, no caso de 

“software livre”, ocorre com a violação da disposição do ‘copyleft” de uma licença. Isto é, 
quando algum indivíduo tenta transformar um software em regime de “copyleft” para o 
regime de direito autoral.62 

 
A violação, nesse caso específico, ocorreria em vista do desrespeito aos termos da 

Licença que define que todo o software desenvolvido a partir de um software com a Licença 
GNU GPL deverá conter as mesmas liberdades que o software sobre o qual foi desenvolvido 
o novo software.  

 
Mas o que seria o Copyleft? Segundo a Free Software Foundation,63 sob o “Copyleft”, 

qualquer um que venha a distribuir um software, com ou sem modificações, deve passar 
adiante a liberdade de copiar e modificar novamente o programa. O “copyleft” garante, assim, 
que todos os usuários da cadeia de distribuição de um software livre tenham as liberdades. 

 
A concepção de que o “software livre” é protegido pelo Direito Autoral já foi 

internalizada no Brasil, conforme se pode observar do estudo comissionado pelo Instituto 
Nacional da Tecnologia da Informação64 sobre “software livre“, que destacou que o 
                                                           
61 KAPCZYNSKI, Amy. The access to knowledge mobilization and the new politics of intellectual 
property. 117 Yale Law Journal. 804. 2007/2008. Págs. 829-831. 
62 Op. Cit. 5. Pág. 72. 
63 Para mais informações a respeito do Copyleft: https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html.  
64 FALCÃO, J.; JUNIOR, T. S. F.; LEMOS, R; MARANHÃO, J.; SOUSA, C. A. P.; SENNA, E. Estudo Sobre o 
Software Livre. Comissionado pelo Instituto Nacional da Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro, 18 

https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html
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licenciamento em “software livre” é “uma modalidade de exercício dos direitos do autor do 
software através de uma licença jurídica”.  

 
Dessa forma, no momento que um titular de direitos autorais licencia seu software sob 

uma perspectiva livre, também denominada licença livre, ele está usufruindo dos seus direitos 
de autor através do condicionamento da fruição desses direitos por terceiros, de forma a 
perpetuar as quatro liberdades fundamentais do “software livre”. 

 
Inclusive, pode-se afirmar que a atuação do Direito Autoral no “software livre” se dá 

através de um duplo exercício: da liberdade de criar e usar um determinado software e o 
compromisso de permitir este uso e criação para terceiros.65 Ainda, ao tratar da relação entre 
“software livre”, a Lei deve-se atentar também para a relação do “software livre” com 
princípios constitucionalmente previstos, tais como: (i) princípio democrático66; (ii) princípio 
da publicidade67; (iii) princípio da função social da propriedade68 e (iv) princípio da 
soberania69. Além desses princípios, outros Direitos Fundamentais são utilizados como 
fundamento para uma maior abertura do código e, consequentemente, do acesso, como é o 
caso do Direito à Cultura70. 

 
 

5. Os Pactos Colaborativos e a Perspectiva do Software Livre 
 
Aspecto de grande interesse relaciona-se aos pactos de colaboração para a pesquisa, 

desenvolvimento e inovação na área de software, visto que o “software livre” é compreendido 
pela colaboração de diversos desenvolvedores para alcançar um produto final. Deve-se assim 

                                                                                                                                                                          
de março de 2005. Disponível em http://www.softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/estudo-sobre-
o-software-livre. Pág. 64 
65Ibid. Pág. 14 
66 “O compromisso democrático expresso no artigo 1º da Constituição – O Estado Democrático de 
Direito – é um princípio fundamental de nosso ordenamento jurídico e, como tal, fornece uma pauta 
válida para avaliarmos toda iniciativa estatal ou particular. Por ser princípio fundamental, sua 
abrangência é a maior possível. Alcança potencialmente todo ato, toda política pública, toda 
instituição”. Op. Cit. 64. Pág. 64. 
67 “São dois os momentos em que a publicidade do código fonte se coloca para a administração pública. 
Primeiro, no momento em que a administração pública toma conhecimento ou não do código fonte dos 
softwares que está contratando para utilização própria. Segundo, no momento de divulgar ou não para 
o público o código fonte deste software por ela contratado ou de outros por ela criados. São momentos 
distintos.” Idem. Pág. 33. Ainda, “Neste sentido, se o suporte tecnológico que viabiliza o processo de 
tomada de decisão – ou seja, o software – for capaz de interferir e mesmo alterar o conteúdo da própria 
decisão, deverá estar também submetido ao princípio da publicidade”. Idem Pág. 36. 
68 “A função social do software, seja livre ou proprietário é, pois uma função vinculada ao interesse geral 
de se estimular a inovação tecnológica sem a qual desenvolvimento nacional não há” Idem. Pág. 43. 
69 “No mundo globalizado de hoje, desenvolvimento nacional implica no desenvolvimento político 
democrático e no desenvolvimento econômico também, que por sua vez implica no desenvolvimento 
científico e tecnológico.” Idem Pág. 52 
70 O Direito à Cultura será abordado no item relativo aos DRMs, baseando-se no estudo de Allan Rocha 
de Souza. SOUZA, Allan Rocha de; Os direitos culturais e as obras audiovisuais cinematográficas: entre 
a proteção e o acesso. 2010. 266fl. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para obtenção do Título de Doutor em 
Direito. Rio de Janeiro, 2010. 

http://www.softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/estudo-sobre-o-software-livre
http://www.softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/estudo-sobre-o-software-livre
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ser identificadas restrições para o uso e exploração em vista da presença de diversos 
coautores, bem como pelas características do “software livre”. 

 
O processo de desenvolvimento de softwares e obras digitais está cada vez mais 

complexo e envolve uma extensa equipe que compreende programadores, designers, 
profissionais de marketing, dentre outros. 

 
Essa concepção criativa peculiar aproxima a obra intelectual a uma obra coletiva, em 

que várias pessoas ingressam no ambiente colaborativo intelectual sob a coordenação de uma 
pessoa, e que no final essas criações se fundem em um resultado esperado. O exemplo 
clássico das obras coletivas é um filme, em que são compilados diversos elementos para a 
composição da obra. 

 
Além disso, o envolvimento de diversos partícipes na confecção de um programa de 

computador ou de um software torna essa concepção criativa uma obra coletiva de maneira 
bastante clara.  

 
Entretanto, para tal caracterização, é necessário que sejam atendidos determinados 

requisitos para que se configure a existência de uma obra coletiva, seguindo os preceitos 
disponibilizados pela Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/98) em seu art. 5º, inciso VIII, 
alínea h): 

 
“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
(...) 
VIII - obra: 
(...) 
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma 
pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é 
constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se 
fundem numa criação autônoma.” 

 
Acompanhamos o Prof. Denis Borges Barbosa quando entendemos que tal conceito 

deverá ser analisado de maneira mais cuidadosa nas relações envolvendo softwares. Tal 
preocupação se faz presente na hipótese sugerida por esse autor71 onde muitos trabalhadores 
atuam no desenvolvimento de softwares executando tarefas repetitivas e em estrito 
cumprimento a normas técnicas de qualidade e produtividade, o que não caracteriza o 
surgimento de uma obra coletiva. Traz ainda a concepção de que “a simples recoleta de 
códigos, sem uma integração visceral com um fim específico, não constituirá obra 
coletiva.” 72  

 
Será necessária a conjunção de esforços intelectuais dos partícipes da obra coletiva e a 

incindibilidade das diferentes elaborações na obra desenvolvida, decorrente do trabalho 
criativo do organizador, para que possa classifica-la como coletiva. 

 
No “software livre” a obra produzida é classificada genericamente como “obras em 

coautoria” e, especificamente, “obra em colaboração”, em que existe um esforço intelectual 

                                                           
71 Op. Cit. 16. Pág. 1915. 
72 Idem. Pág. 1916. 
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de cada autor ou ingresso de diversas obras sem existir necessariamente uma pessoa 
física/jurídica singular organizando-a. Na maioria das vezes, ocorre o envolvimento de 
diversos colaboradores e a participação de uma pessoa ou algumas pessoas que atuam como 
árbitros (se posicionando na esfera virtual). O software resultante desse desenvolvimento 
conjunto terá que ser imputável às várias contribuições. 

 
Sobre o tema, tomamos a liberdade de transcrever um texto de autoria do Prof. José 

Oliveira Ascensão: 
 

“A outra caracterização (...) está na noção de colaboração: examinamos 
“modelos colaborativos”. A idéia básica é a da criação dum espaço 
comum, que permita desenvolvimentos múltiplos duma idéia cuja expressão 
é autoralmente protegi- da. O que quer dizer que o próprio autor abre à 
cooperação aquilo que lhe é atribuído por lei a título de exclusivo.”73 

 
Nesta perspectiva da “obra em colaboração”, pode-se afirmar que o desenvolvimento 

de obras literárias, bem como programas de computador e softwares apresentam os seguintes 
resultados: 

 
1. A colaboração não afasta a proteção autoral da obra; 
2. A colaboração não afasta a autoria da obra; 
3. A colaboração consiste em múltiplos desenvolvimentos de diversas fontes 

sobre uma única obra. 
 
Sendo assim, concordamos com o entendimento doutrinário de que o modelo 

colaborativo transcende o modelo coletivo na medida em que não permite apenas a 
colaboração de múltiplos autores individuais, mas também que tais colaborações não sejam 
estruturadas por uma única pessoa e sim sob um “pacto de colaboração aberto”74. 

 
Podemos destacar como ferramentas colaborativas o Wikipédia e o Software Livre. 

Essa classificação do “software livre” como obra colaborativa possui efeito prático relevante, 
na medida em que correções de ‘bugs’, aprimoramentos e atualizações podem ser efetuadas 
constantemente e diretamente por qualquer colaborador. Esse fato promove o 
desenvolvimento de obras mais seguras e a inserção mais rápida de desenvolvimentos. 

 
Além disso, a obra colaborativa reforça a necessidade de uma maior obediência aos 

pactos de colaboração, o que concede uma maior segurança jurídica aos colaboradores quanto 
à utilização livre do software e afasta, em um primeiro momento, violações aos direitos da 
propriedade intelectual. Na maioria dos pactos de colaboração, exige-se a confirmação de 
autoria e originalidade dos trechos ou softwares inseridos.  

 
Por outro lado, no universo do “software livre”, exige-se um melhor entendimento 

sobre os termos e condições dos pactos colaborativos, na medida em que deverão ser 
                                                           
73 Citação retirada da obra acima mencionada e originalmente disponibilizada em: ASCENSÃO, José 
Oliveira, Modelos Colaborativos em Direitos Autorais, in GRAU-KUNTZ, Karin e BARBOSA, Denis Borges, 
Ensaios de Direito Imaterial, Lumen Juris, 2009 
74 Op. Cit. 16. Pág. 1918. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS, LUCA SCHIRRU 

197 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.178 a 210 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

identificadas restrições para o uso e exploração. Isso será necessário para a verificação a 
respeito da viabilidade da conversão de um “software livre” em um software proprietário.  

 
A matéria ficará ainda na esfera contratual, se um software proprietário for inserido 

em uma plataforma para a produção de um novo software para oferecimento livre, pois essa 
disponibilização do software originário para inserções de coautores inominados dependerá do 
consentimento do proprietário. 

 
Nesta perspectiva, pode-se afirmar desde já a inexistência de proibições legais para 

modificações e conversões de software proprietário em software livre. 
 
Aspecto importante refere-se ao fato de novas adições e aprimoramentos no conceito 

de “software livre” preservarem, na maioria das vezes, a obra originária. Mesmo sendo 
regulada pelas convenções e contratos comerciais, essa possibilidade de transformar 
elementos preexistentes por terceiro, que não é o proprietário originário, decorre do instituto 
jurídico denominado “Specificatio” inicialmente disposto pelo Direito Romano. 

 
A Especificação remonta de discussões e disputas frequente entre a escola dos 

Sabinianos e Proculeianos, quando indaga-se se a transformação de matéria prima em uma 
nova espécie acarretava aquisição da nova matéria para o proprietário da matéria-prima 
originária ou para o desenvolvedor.75 Essa questão foi pacificada por Justiniano e a regra 
pacificadora foi perpetuada e encontrada atualmente no art. 1.270 do Código Civil: 

 
“Art. 1.270, Se toda a matéria for alheia, e não se puder reduzir à forma 
precedente será do especificador de boa-fé a espécie nova. 

 
§1º. Sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie 
nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dano da matéria-prima” 

 
Essa regra foi crucial para reconhecer o trabalho intelectual daquele que introduz 

processo técnico sobre matéria preexistente, seja como aperfeiçoamento ou desenvolvimento 
de novos softwares. Além disso, assegurou a propriedade e o direito do proprietário inicial 
sobre a sua coisa, mesmo que viesse a ser modificada posteriormente por outrem. Para o 
“software livre”, a Especificação assegura a apropriação sobre o desenvolvimento ou 
software inserido para aquele que o realiza, podendo inclusive utilizar o software inserido 
para o desenvolvimento de softwares proprietários ou de código fechado. Não obstante, este 
desenvolvedor não poderá utilizar a plataforma livre, que foi criada pela inserção de outros 
colaboradores. 

 
A regra da Especificação encontra-se presente, também, no art. 5º. da Lei 9.609/98, ao 

determinar que os direitos sobre as derivações realizadas por terceiros sobre programa de 
computador pré-existente pertencerão aquele que as fizer, saldo estipulação contratual.76  

 

                                                           
75 Velázquez, Victor Hugo Tejerina e Araújo, Fábio Caldas de. Comentários ao Código Civil Brasileiro. Dos 
Direitos das Coisas (Arts. 1.225 a 1.276)”. Vol. XI. Tomo III. Pág. 365. 
76 Regramento semelhante encontra-se no art. Art. 63 da Lei da Propriedade Industrial (Lei no. 9.279, de 
14 de maio de 1996. “Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem 
o fizer, sendo assegurado á outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.” 
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Pode-se afirmar, desde já, que os desenvolvimentos realizados sobre um software, 
incluindo aqueles de natureza “livre”, serão de propriedade de quem realizar. No entanto, o 
uso da base livre para a propagação desse novo desenvolvimento necessitará do cumprimento 
das regras estabelecidas na licença. 

 
 

6. A Licença GNU GPLv3 e o Direito Brasileiro 
 

Valendo-se da abordagem legal trazida no item supra, cumpre, inicialmente, localizar 
a Licença GNU GPLv3 no âmbito do direito privado brasileiro Privado Brasileiro.  

 
A Licença GNU GPL é a licença mais utilizada pela Free Software Foundation em 

seus softwares e tem como objetivo principal garantir a liberdade do usuário em compartilhar 
e alterar todas as versões de um determinado programa e garantir que tal programa permaneça 
livre para todos os demais usuários. 

 
Segundo Falcão et al (2005, p.69)77, a Licença GNU GPL é um contrato benéfico, 

atípico, consensual e unilateral. A sua característica de unilateralidade decorre do fato de as 
obrigações serem exigidas para apenas uma das partes, para que contrato seja válido e eficaz 
entre as partes.78 No que tange ao “software livre”, a unilateralidade se relaciona ao 
‘copyleft’79, que envolve a permissão ou o acesso de terceiros ao código fonte sem a 
contrapartida pecuniária pela utilização da obra. As “liberdades” exigidas para que haja o 
enquadramento em “software livre” são consideradas obrigações genéricas e peculiares ao seu 
exercício, não sendo classificadas como obrigação recíproca e específica ao negócio. 

 
Em vista do seu aspecto “benéfico”, a Licença GNU GPL poderia ser entendida como 

um contrato onde, segundo Caio Mário da Silva Pereira (apud FALCÃO et al, 2005, Págs. 70 
e 71), somente uma das partes envolvidas aufere a vantagem.80 Nesse ponto, cumpre ressaltar 
o entendimento trazido por FALCÃO et al (2005, p. 77) ao entender que a Licença GNU GPL 
é sim um contrato benéfico, mas também contém estipulações em favor de terceiros, como 
segue81: 

 
“O contrato em favor de terceiro é um contrato sui generis, pois, 
como visto, relativiza o princípio segundo o qual o contrato só pode 
surtir efeito entre as partes. No caso do software livre, percebe-se 
claramente que a disposição afeta e interessa a toda a sociedade.” 

 

                                                           
77 Op. Cit. 64. Pág. 69 
78 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. Vol. III: Contratos e atos unilaterais. 6ª. Ed. Ver. 
São Paulo. Saraiva. 2009. Pág. 69 
79 Op. Cit. 64 Págs. 79 e 80 
80PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil, v. III, 11a ed., 2002 Editora Forense, p. 65.ap
ud FALCÃO, J.; JUNIOR, T. S. F.; LEMOS, R; MARANHÃO, J.; SOUSA, C. A. P.; SENNA, E. Estudo Sobre o 
Software Livre. Comissionado pelo Instituto Nacional da Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro, 18 de 
março de 2005. Disponível em http://www.softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/estudo-sobre-o-
software-livre. Págs 70 e 71.  
81 Op. Cit. 64.  Pág. 77 

http://www.softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/estudo-sobre-o-software-livre
http://www.softwarelivre.gov.br/documentos-oficiais/estudo-sobre-o-software-livre
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Por ser caracterizado como um contrato benéfico com estipulações em favor de 
terceiros, onde o terceiro é a coletividade, qualquer membro dessa coletividade deve ser parte 
legítima para requerer a interrupção de qualquer descumprimento dos termos de uma Licença 
GNU GPL.82 

 
Por fim, a Licença GNU GPL é um contrato consensual pois a sua formação está 

condicionada pelo acordo de vontades83 e, atípico pois não apresenta características e 
requisitos determinados pela legislação local84. 

 
6.1 Peculiaridades Sobre a Licença GNU GPLv3 

 
 
Mesmo tendo como principal filosofia a liberdade do usuário, a Licença GNU GPL 

também prevê algumas responsabilidades, que deverão ser cumpridas por aqueles que fizerem 
uso do “software livre” protegido sob tal licença.  

 
A Licença GNU GPL v3 destaca que se o objetivo for distribuir um “software livre” 

sob tal licença, seja na forma gratuita ou onerosa, deve-se transmitir aos receptores de tal 
software as mesmas liberdades que foram recebidas85 . Além disso, deve-se certificar que os 
receptores também receberão o código fonte e os termos da correspondente licença de forma 
que eles saibam os seus direitos e obrigações na exploração do referido “software livre”.86 

 
A Licença GNU GPL não oferece contratualmente qualquer garantia para o software 

desenvolvido, afastando responsabilidade por danos de seus autores, colaboradores e pelo 
titular dos direitos autorais e intelectuais. Além disso, para uma maior segurança dos usuários 
e autores, a licença GNU GPL requer que todas as versões modificadas sejam identificadas 
como tal. 

 
Neste ponto, indaga-se se essa Licença GNU GPL e, logicamente, os contratos de 

exploração de “software livre”, estariam sujeitas à incidência das regras do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8078, de 11 de setembro de 1990). 

 
Existem debates sobre a possível incidência do código do consumidor nesta relação 

contratual entre licenciante/licenciado. Argumenta-se que a rejeição pela incidência da lei 
consumerista decorre do fato de a relação entre licenciante/licenciado ser essencialmente 
contratual e da própria natureza do “software livre”, que é organizado por meio de contínuas 
inserções técnicas ao código fonte, o que determinaria a participações de diferentes pessoas. 

 
Além disso, a decisão do licenciado em utilizar um determinado “software livre” 

decorre do conhecimento de suas peculiaridades técnicas, que o levou a tomar a decisão. O 
licenciado poderia ter tido e teve total informação, incluindo a realização de testes para 
contratar o software. 

 
                                                           
82 Ibid. Págs. 77 até 80 
83 Op.Cit. 78. Pág. 87 
84 Ibid. Pág. 92 
85 FREE SOFTWARE FOUNDATION. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE. Version 3, 29 June 2007. Disponível 
em: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
86 Ibid.  
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Outros argumentos relativos à não incidência da lei consumerista foram também 
compilados, como seguem:87 

 
“(i) ausência das figuras de consumidor e/ou fornecedor; (ii) a 
natureza benéfica do contrato; (iii) alcance erga omnes dos efeitos da 
licença, fugindo à característica bipolar dos contratos consumeristas; 
(iv) interesse difuso originado do contrato de licenciamento, que 
inclusive legitima terceiros para demandar o cumprimento dos termos 
da GPL e (v) caráter transindividual das relações constituídas pela 
licença.” 

 
Não obstante, relevamos que essa afirmação deve ser analisada com muita cautela, 

visto que o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e incide sobre todas e 
quaisquer relações que possuem aspecto principal a entrega/fornecimento de produto ou 
serviço como destinatário final, mesmo que não haja pagamento pela aquisição88 e mesmo 
que seja para o propósito de realizar novos desenvolvimentos. 

 
Pelas regras do CDC, qualquer pessoa pode ser indenizada por danos que os 

produtos/serviços adquiridos/contratados causaram ao adquirente. Essa lei não comporta 
exceções expressas. 

 
Não obstante, não podemos deixar de relevar que as características do “software livre” 

são peculiares e devem ser analisadas em conjunto com as peculiaridades da reclamação. 
 
Esses argumentos sobre o direito do consumidor referem-se ao relacionamento 

licenciante/licenciado do “software livre”. Se apresentada a perspectiva da relação com os 
serviços inerentes à customização, desenvolvimento, consultoria, manutenção, assistência 
técnica, dentre outros, essas atividades poderão ser remuneradas. Assim, fica evidente a 
identificação da figura do fornecedor e do consumidor, caracterizando uma relação de 
consumo.89 

 
Portanto, os aspectos a serem analisados são a forma de relacionamento decorrente da 

utilização do “software livre” para as suas diferentes finalidades, o desenvolvimento, o uso, a 
exploração, a comercialização etc. 

 
Conforme já mencionado, um “software livre” não quer dizer um software sem direito 

autoral. Tal disposição é ratificado pela licença GNU GPL v.3 que concede determinados 
direitos sob o prazo dos Direitos Autorais do Programa protegido.  

 
Outro aspecto que merece ser relevado sobre tal licença é que, por ser restritiva, possui 

uma característica muito peculiar, que pode ser verificada na alínea d) do seu item 5: 
 

                                                           
87 Op.cit. 64. Págs. 83 e 84 
88 Estabelecem relação de consumo a distribuição e entrega de amostras grátis de produtos por 
estabelecimentos comerciais ou diretamente do fabricante para o público como em praias, parques, 
eventos desportivos e sociais. 
89 Op. Cit. 64. Pág. 83  
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5. Conveying Modified Source Versions. 
You may convey a work based on the Program, or the modifications to 
produce it from the Program, in the form of source code under the terms of 
section 4, provided that you also meet all of these conditions: 
(...) 
c) You must license the entire work, as a whole, under this License to 
anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore 
apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of 
the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This 
License gives no permission to license the work in any other way, but it does 
not invalidate such permission if you have separately received it. 
 

Isso quer dizer que caso o programa protegido sob a licença GNU GPL seja alterado e 
posteriormente distribuído, tal obra também deverá estar licenciada sob a Licença GNU GPL. 

 
Portanto, as informações acimas deverão ser avaliadas pelo pesquisador ou 

desenvolvedor para saber se o software a ser criado deverá ser obrigatoriamente licenciado 
sob a Licença GNU GPL ou não. 
 

6.2 Aspectos Relevantes Sobre a Licença GNU GPLV3 
 
Conforme apontado por Tsai,90 não obstante a licença GPLv2 ser uma licença 

amplamente adotada por desenvolvedores de Software Livre e de Código Aberto, alguns 
problemas foram identificados por acadêmicos, integrantes das comunidades de Software 
Livre e Open Source e pelo próprio Richard Stallman. 

 
Esses problemas serão abordados aqui de maneira sintética, pois o que se pretende é 

fornecer um substrato para a análise da Licença GPLv3 sob a ótica da sua contribuição para a 
inovação tecnológica, com enfoque nas obrigações Anti-DRM. 

 
Em Moglen; Stallman91 (2005) são apontados alguns dos aspectos que levaram à 

criação da Licença GPLv3, dentre eles está a necessidade de adequação internacional dos 
termos da licença. 

 
Considerando que o desenvolvimento da licença GPLv2 baseou em alguns princípios 

de direito de autor que os signatários da Convenção de Berna deverão seguir, essa licença 
obteve um alcance global92. No entanto, ela apresenta peculiaridades decorrentes 
essencialmente de legislações norte-americanas, pois foi confeccionado por advogados e 
profissionais.93 

 
É reconhecido assim que a licença GPLv3 modifica a linguagem da licença GPLv2 

com a inclusão de novos termos com o objetivo de esclarecer algumas ambiguidades 
existentes.94 Não obstante a inclusão de determinados termos e a alteração da linguagem de 
                                                           
90 TSAI, John. For Better or Worse: Introducing the GNU General Public License Version 3. Berkeley 
Technology Law Journal. Volume 23. Issue 1. 2008. Pág. 553 
91 Op. cit. 48. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Op. Cit. 90. Págs. 564 e 581 
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parte da licença GPLv2 terem como objetivo eliminar ambiguidades, tais alterações acabaram 
por criar novas contradições quando da interpretação do escopo da nova licença GPLv3.95 

 
Importante notar que, mesmo após o lançamento da Licença GPLv3, a licença GPLv2 

continuará em vigor.96 Entretanto ambas as licenças não são compatíveis, em vista do fato de 
que ambas as licenças compreendem cláusulas de copyleft, o que, em efeitos práticos só seria 
verificado quando da combinação, inter-relação ou fusão de códigos de dois programas 
diferentes em apenas um programa, não havendo qualquer problema em ter programas 
licenciados sob as licenças GPLv3 e GPLv2 funcionando em um mesmo sistema 
operacional.97 

 
Outras questões polemicas que foram abordadas pela licença GPLv3 foram: (i) A 

“Tivoização”98; (ii) os DRMs; e (iii) acordos envolvendo Patentes. Em vista do escopo do 
presente trabalho, serão aprofundadas as questões referentes aos DRMs, haja vista o seu 
impacto econômico e a importância do estudo dessa ferramenta tecnológica para a 
concorrência e a inovação no mercado de softwares. 

 
(i) O DRM (Digital Rights Management) – Os DRMs (Digital Rights 

Management), segundo a Fundação Software Livre América Latina99 podem ser conceituados 
como: “mecanismos técnicos de restrição ao acesso e cópia de obras publicadas em formatos 
digitais. ” 

Conforme bem apontado pela FSFLA100, a implementação dos DRMs não se limita ao 
âmbito técnico, tendo sido, inclusive, objeto de disposição legal em algumas legislações ao 
redor do mundo.  

 
No Brasil, a questão dos DRMs pode ser regulada pelo artigo 107 da Lei de Direitos 

Autorais (Lei nº 9.609/98), ao definir a prática de inutilização, alteração, supressão ou 
modificação desses dispositivos tecnológicos, como segue: 

 
Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, 
responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que 
resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, 
quem: 
 
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, 
dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e 
produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia; 

                                                           
95 Ibid. Pág. 581. 
96 STALLMAN, Richard. Why Upgrade to GPL Version 3. Publicado em 31 de maio de 2007. Disponível 
em: http://gplv3.fsf.org/rms-why.html . Acesso em 02 de julho de 2014. 
97 Ibid. 
98 Segundo Stallman a “Tivoização” significa a existência de computadores que possuem software 
protegido por uma licença GPL e que não são passíveis de alteração pois, caso alterado e detectado pelo 
sistema, o mesmo irá desligar. Stallman aponta que determinados empresários se aproveitam da 
liberdade do software livre para realizar customizações, aperfeiçoamentos e novos desenvolvimento, 
mas não franqueiam aos consumidores ou outros os mesmos direitos. Ibid. 
99 http://www.fsfla.org/ikiwiki/texto/drm-deliberdefect.pt.html 
100 Id. 
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II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais 
codificados destinados a restringir a comunicação ao público de 
obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; 
III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre 
a gestão de direitos; 
IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser 
à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou 
execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e 
emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais 
codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem 
autorização. 
 

A FSFLA101 destaca que a imposição dos DRMs constitui muitas das vezes uma 
violação aos direitos que, no Brasil, são garantidos pela própria Constituição Federal, dentre 
eles, destacamos o Direito de Acesso à Cultura102, o Direito à Privacidade103, o Direito à cópia 
privada104, a realização de obras derivadas, a Liberdade de Expressão105, as Limitações 
garantidas pela Lei de Direito Autoral e o Domínio Público. 

                                                           
101 Veja mais em: http://www.fsfla.org/ikiwiki/texto/drm-deliberdefect.pt.html 
102 O Direito de livre acesso à cultura está previsto no Artigo 215 da Constituição Federal, pois 
determina que o Estado deve assegurar a todos o acesso à cultura em sua concepção abrangente. 
Segundo Allan Rocha: “Dentre os dispositivos constitucionais, os que se referem diretamente à cultura 
são os artigos 23, 24 e 30, dispondo sobre competências; 5º, inc. IX e 220, ao tratar da liberdade de 
expressão e de sua comunicação; 5º, inc. XXVII e XXVIII, ao constituir direitos autorais patrimoniais, 
conceder titularidade originária ao autor, atribuir exclusividade temporária na exploração econômica e 
assegurar a fiscalização das obras artísticas; 206, inc. II, apontando para a sua relação com o ensino; 5º, 
inc. LXXIII, ao assegurar a legitimidade para propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio 
histórico; 215 e 216, circunscrevendo o objeto dos direitos culturais; 221 e, em certa medida, 222, 
refletindo sua importância na comunicação de massa; 227, como um direito fundamental da criança e 
do adolescente; 231, na proteção das expressões culturais dos grupos indígenas e do espaço onde se 
realizam.” Op. Cit. 70. Págs. 51-52. 
103 O Direito à privacidade também recebe proteção constitucional e está previsto no inciso X do artigo 
5º: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 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;” Para poder limitar um determinado acesso por parte do usuário, é 
necessário que esses sistemas colham determinadas informações a respeito da forma de uso e do 
suporte onde um determinado bem informático está sendo utilizado. 
104 Tal direito é garantido pela Lei de Software (Lei nº 9.609/98) em seu artigo 6º, inciso I: “Art. 6º Não 
constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:  I - a reprodução, em um só 
exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou 
armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda”, bem como 
pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) em seu artigo 46, II: “Art. 46. Não constitui ofensa aos 
direitos autorais: (...)II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do 
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;” 
105 A Liberdade de Expressão e a Livre Manifestação de Pensamento são princípios constitucionais 
previstos no art. 5, IV, IX e no Art. 220 e seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Federal 
Brasileira de 1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Art. 220. A manifestação do 
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(ii) Breves Comentários sobre a relação dos DRMs com a Licença GPLv3 e o 

Software Livre: 
 
Na visão de Stallman106 (2006) o sistema operacional GNU foi desenvolvido para 

assegurar aos usuários o controle de seus próprios computadores, bem como a utilização de 
maneira livre. O DRM limita as liberdades do usuário e procura elevar a lucratividade 
daqueles que apresentam travas tecnológicas. No entanto, a lucratividade é considerada 
secundária quando comparada com a liberdade de uso e acesso por usuários.107 

 
Some-se aos comentários acima a incompatibilidade dos DRMs com o “software 

livre”, em vista do fato de que, para a viabilidade da implementação de um DRM, 
determinadas informações de um software deverão ser mantidas em segredo e imutáveis, 
conforme bem aponta a Free Software Foundation, através da campanha Defective by 
Design108. 

 
A licença GPLv3 não proíbe o DRM nem limita a funcionalidade que pode ser 

adicionado ou retirado de um programa, mas permite que tais dispositivos sejam 
removidos.109 Ao analisar os termos Anti-DRM da Licença GNU GPLv3, Asay110 ressalta que 
as disposições da Licença GPLv3 a respeito do DRM fazem com que seja praticamente 
impossível a utilização legal do DRM, a menos que o usuário tenha a possibilidade que 
superar essa trava tecnológica. 

 
Na Licença GNU GPLv3, a disposição Anti-DRM está contida em sua Seção 3, que 

prevê o seguinte: 
 

“Nenhuma Obra Coberta [pela Licença GNU GPLv3] será 
considerada parte de uma medida tecnológica efetiva sob qualquer lei 
aplicável cumprindo com as obrigações nos termos do artigo 11 do 
tratado de Copyright da OMPI adotado em 20 de Dezembro de 1996, 
ou leis similares proibindo ou restringindo a supressão/inutilização 
de tais medidas.  
Quando você oferecer uma Obra Coberta [pela Licença GNU 
GPLv3], você renuncia a qualquer poder legal de proibir a 
inutilização/supressão de medidas tecnológicas, na medida em tais 

                                                                                                                                                                          
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o - Nenhuma lei conterá 
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 
veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”  
106 STALLMAN, Richard. Keeping Free Software Free. BloombergBusinessweek. Disponível em 
http://www.businessweek.com/stories/2006-03-27/keeping-free-software-free. Publicado em 27 de 
março de 2006. Acesso em 02 de julho de 2014. 
107 Ibid. 
108 Para mais informações sobre essa campanha, acesse: http://www.defectivebydesign.org/ 
109 STALLMAN, Richard. Keeping Free Software Free. BloombergBusinessweek. Disponível em 
http://www.businessweek.com/stories/2006-03-27/keeping-free-software-free. Publicado em 27 de 
março de 2006. Acesso em 02 de julho de 2014. 
110 Op.Cit. 51. Pág. 267 
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práticas são efetuadas pelo exercício de direitos sob esta Licença com 
relação à Obra Coberta [pela Licença GNU GPLv3], você renuncia 
qualquer intenção de limitar a operação ou modificação da obra  
como um meio de impor, contra usuários do obra, direitos legais seus 
ou de terceiros de proibir a supressão/inutilização da medidas 
tecnológicas.”111 

 
O trecho acima é inserido com o objetivo de compatibilizar a licença com a legislação 

atual sobre medidas tecnológicas, que, como já foi oportunamente trazido ao presente 
trabalho, é uma realidade na Legislação Autoral Brasileira.112 

 
(iii)Impacto das cláusulas Anti-DRM: Efeitos positivos ou negativos?  

 
Em seu trabalho, Asay113 aborda a discussão a respeito dos possíveis efeitos das 

cláusulas Anti-DRM. O autor demonstra que, sob uma perspectiva negativa a respeito dessas 
cláusulas, a adoção dos Softwares Livres por empresários poderia ser prejudicada e, por conta 
da diminuta aderência de empresários a esse tipo de software, o movimento “software livre” e 
de Código Aberto poderia ser afetado, bem como a inovação tecnológica baseadas em 
modelos colaborativos114. 

 
Por outro lado, o referido autor aponta para o fato de que o patrocínio corporativo não 

é sempre necessário para a vitalidade de um projeto de “software livre” ou de Código Aberto, 
em vista do fato de que os desenvolvedores de “software livre” ou de código aberto são 
movidos por diversos interesses que ultrapassam aqueles de caráter patrimonial115. Mesmo 
com esse comentário, é reconhecida a importância empresarial para a criação e propagação do 
“software livre” e de códigos abertos, como foi o caso da IBM116. 

 
Ainda segundo Asay (2008, p. 280), embora diversos projetos de “software livre” e de 

código aberto possam sobreviver sem o patrocínio empresarial, tais projetos não seriam tão 
robustos quanto são hoje sem o apoio de empresários.117 Se por um lado, as medidas Anti-
DRM podem prejudicar determinados modelos de negócio, em um primeiro momento, 

                                                           
111 Tradução livre do trecho: “No covered work shall be deemed part of an effective technological 
measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty 
adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such 
measures. When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of 
technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this 
License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or 
modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal 
rights to forbid circumvention of technological measures.”, que é parte integrante da Licença GNU 
GPLv3, disponível em: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.  
112 Em adição à seção 3 da Licença, Asay (2008) aponta que outras cláusulas possuem disposições 
referentes à questão Anti-DRM na Licença GPLv3, como é o caso da definição do termo “Corresponding 
Source” na Seção 1 e da Seção 6 que, segundo o autor, garante que os usuários possam fazer uso de 
versões modificadas e Softwares licenciados sob a Licença GPLv3 em dispositivos dotados de tecnologias 
capazes de impedir o uso dessas obras modificadas, como é o caso do TiVo. 
113 Op. cit.  51. Págs 279 a 286 
114 Ibid. Pág. 279 
115 Ibid. 
116 Ibid. Págs. 279 e 280 
117 Ibid. Pág. 280. 

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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destaca que a Licença GPLv3 poderá, eventualmente, incentivar determinadas indústrias a 
buscar melhores soluções do que o DRM para atender aos seus interesses e às necessidades 
dos consumidores de maneira eficaz.118 

 
Por outro lado, Stallman119 aponta que não existe a obrigatoriedade de adotar a licença 

GPLv3. A adoção dessa licença é uma opção que pode ser adotada ou não pelos 
desenvolvedores de software, de acordo com o seu interesse em esclarecer as questões 
abordadas pela GPLv3, como a Tivoização, a questão do DRM e das Patentes.  

 
 
 

7.  Pontos Conclusivos 
 
As motivações para a adoção do “software livre” obedecem ao interesse de 

desenvolvedores e empresários em utilizarem softwares que permitam uma maior 
flexibilidade na utilização para pesquisa e desenvolvimento. Além disso, reconhece-se que 
esse tipo de software traz benefícios técnicos, pois garante uma maior segurança, estabilidade, 
independência de eventual licenciante, e menores custos de aquisição, implementação e 
manutenção. 

 
Não obstante, ainda persistem diversos questionamentos jurídicos relacionados ao 

“software livre” pois ele flexibiliza as regras proprietárias incidentes sobre os direitos da 
propriedade intelectual, que regulamentam o software e o programa de computador, bem 
como transfere o regramento para os termos e condições presentes na licença para a 
exploração do software. 

 
Conforme pode ser examinado nos capítulos segundo e terceiro, a violação aos termos 

e condições da licença do “software livre” é entendida como uma transgressão aos direitos 
autorais, nos termos da Lei 9.610/98, na medida em que são desrespeitados direitos do titular 
ou de co-titulares que elaboraram o referido software. 

 
Questão relevante abordada por este artigo foi a inexistência de vedações para que 

softwares proprietários sejam modificados e convertidos pelo seu titular para uma plataforma 
de “software livre”. Ainda, foi examinada inexistência de restrições à constituição de um 
novo software por meio da compilação de softwares/bibliotecas pré-existentes, desde que o 
novo software criado apresente características peculiares, distintas e que não afrontem as 
licenças dos softwares que o compõem. 

 
Mais ainda, verificou-se a possibilidade de desenvolvimentos ocorrerem de uma base 

livre e, mesmo assim, serem passíveis de cobrança e de comercialização no mercado, desde 
que os termos da licença sejam devidamente atendidos. Não obstante, torna-se indispensável 
um exame criterioso em cada software ou biblioteca considerado “livre” para identificar as 
possíveis incompatibilidades com o caráter proprietário e comercialização. 

 
                                                           
118 Ibid. Pág. 282. 
119 STALLMAN, Richard. Why Upgrade to GPL Version 3. Publicado em 31 de maio de 2007. Disponível 
em: http://gplv3.fsf.org/rms-why.html . Acesso em 02 de julho de 2014. 
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Sendo assim, recomenda-se que os desenvolvedores sejam sempre cautelosos na 
escolha da licença que regulará as relações e uso de um “software livre”, incluindo a 
necessidade de buscar a autorização da Free Software Foundation ou de organizadores 
virtuais dos “softwares livres” nas hipóteses em que for verificada a incompatibilidade entre 
licenças ou com a filosofia de “Software Livre”.  

 
 
 
Outrossim, devemos afirmar que não está claro nas licenças analisadas as penalidades 

aplicáveis caso haja o descumprimento dessas licenças, sendo necessário verificar em detalhes 
as licenças envolvidas, o estudo de casos estrangeiros e análise desses usos sob a legislações 
de responsabilidade civil relativa aos direitos da propriedade intelectual. 

 
Com a adoção desses cuidados, será possível utilizar os novos paradigmas 

proprietários, como o “software livre” e o software de código aberto como instrumentos 
eficazes para a promoção da inovação tecnológica. 
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GADAMER E OS LIMITES DA HERMENÊUTICA 

GADAMER AND THE LIMITS OF HERMENEUTICS 

Estanislau Fausto. 

(UFS- NEPHEM) 

RESUMO: 

Este artigo será dedicado ao estudo da terceira parte do livro Verdade e Método, do 

filósofo alemão Hans-Georg Gadamer. Nosso objetivo é realizar um esboço, a partir das 

observações de Gadamer, sobre limites da hermenêutica filosófica. 

Palavras-chave: Gadamer, Linguagem, hermenêutica filosófica.  

ABSTRACT: 

This article will be based in the third part of the book Truth and Method, of the german 

philosopher Hans-George Gadamer. Our purpose is expose a study, at the observation 

of Gadamer, about the limits of philosophical hermeneutics. 

Keywords: Gadamer, language, philosophical hermeneutics. 

Gadamer foi, e é, uma das importantes figuras do século XX para a filosofia, ou 

melhor, do século XX e XXI. A obra do filósofo oriundo de Marburgo é extensa, assim 

como a sua vida, foram 102 anos – grande parte deles dedicados aos estudos filosóficos. 

É inegável, ou pouco discutível, que a grande contribuição filosófica de Gadamer surgiu 

com o famoso: Verdade e Método. Após o livro o filósofo escreveu inúmeros artigos 

sobre o tema, além de se envolver com extensos debates (alguns com filósofos 

renomados, entre eles: Emilio Betti, Habermas e Derrida). O texto que se segue será 

dedicado ao estudo da terceira parte do livro Verdade e Método. E a nossa proposta é 

expor, quais seriam, nas observações de Gadamer, os limites da hermenêutica filosófica.   

A linguagem como caminho interpretativo entre interlocução e verdade é um 

problema antigo da filosofia. Talvez possamos nos remeter a Platão como pai de uma 

tradição que busca compreender a possibilidade de conhecimento da verdade a partir da 

linguagem, ou melhor, a partir do discurso; ou seja, enquanto possibilidade de 
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estabelecimento de uma relação direta entre o pensamento constituído pela linguagem e 

a coisa mesma. Talvez, até possamos atribuir a Platão a ideia de busca do ser das coisas 

utilizando a linguagem como o caminho entre a ideia mesma e o que denominamos de 

mundo. A experiência humana, no mundo, necessita, especificamente, da linguagem 

como meio para compreensão da realidade. Ao iniciarmos a leitura de Verdade e 

Método, do Gadamer, percebemos que o problema hermenêutico fundamental é o da 

relação entre pensar e falar, mas, além disso, deparamo-nos com a conhecida celeuma 

da necessidade interpretativa geral, que irá, não só tomar a relação fala-pensamento 

como base, mas também as relações de conversações estabelecidas. Ao partirmos da 

afirmação fundamental que Heidegger torna axiomática, a saber, ontologicamente, ser é 

linguagem, a experiência de caráter hermenêutico exposta por Gadamer nos servirá para 

uma melhora na nossa tentativa de compreensão do mundo – na nossa tentativa de 

compreensão do ser que permeia a linguagem.  

Logo no início da parte 3 do livro Verdade e Método, Gadamer realizará um 

pequeno indicativo de como observamos a linguagem. Ele afirma que costumamos dizer 

que “levamos uma conversa”. A consideração realizada pelo autor é que, quando 

estamos envolvidos realmente com o que está sendo debatido, nós é que somos levados 

pela conversa. Assim, há na conversação um espírito próprio que nos fará, de algum 

modo, tentar desvelar o que está sendo atribuído em meio aos termos empregados por 

nossa linguagem. Afinal, todo o processo estabelecido é um processo de pura função 

hermenêutica; de certa forma, é a ordem de uma tentativa constante de interpretação 

(visto que: compreender é interpretar) do que nos é falado. Ou seja, Gadamer elevou a 

norma da conversação, que inusitadamente nos parece simples a primeira vista, a um 

seguimento filosoficamente mais complicado. E, enquanto meio de acordos, a 

conversação implica a tentativa de compreensão do que nos é dito, e mais: ele também é 

a tentativa constante de nos colocarmos no lugar do outro, não para entendermos suas 

idiossincrasias, mas para termos consciência da objetividade do que pode ser expresso 

em termos linguísticos.  

Tal exemplo, o da conversação, é útil para o estabelecimento de uma analogia 

quanto à compreensão de um texto - ou de textos. O texto é para o seu intérprete um 
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companheiro de conversação hermenêutica, que se torna um fardo maior para o 

conhecimento específico produzido pelo interprete. Afinal, ele, o texto, só ganha voz a 

partir dos movimentos intelectivos de um leitor. Por isso, o fenômeno hermenêutico é 

caracteriza pela conversação, tanto na fala, como na leitura de uma tradição. 

Ao que parece, o fato essencial de uma conversação hermenêutica é dado em sua 

tradição, sendo ela oral (como as lendas e mitos) ou escrita (ensaios, cartas, etc).  Dessa 

forma, a tradição é apresentada não enquanto aquilo que restou dos textos, não aquilo 

que permaneceu vivo, ou não foi destruído, mas sim enquanto aquilo que conseguiu se 

elevar na estância do que ela enuncia e anuncia. Como podemos constatar, a tradição 

supera a efemeridade da escrita e da fala humana, dando-se como uma continua 

memória recente – lembrança que está sempre prestes a ser pensada. E é essa a 

verdadeira tarefa hermenêutica frente aos textos escritos. A “escrita é uma forma de 

autoalienação. Sua superação, a leitura do texto, é, portanto, a mais elevada tarefa da 

compreensão.” (GADAMER, 2013, P. 506).  

A linguagem, considerada por Gadamer, torna-se uma espécie de alcance 

compreensivo de uma consciência plena do que é falado ou textualizado. Portanto, a 

leitura que é realizada em um determinado texto é a forma de compreensão proposta por 

alguém pela busca de certa pureza interpretativa. Ou seja, só conseguimos realizar uma 

analise quando percebemos a entonação de uma linguagem histórica que, deixando a 

sua temporalidade, apresenta-se como possibilidade de compreensão. A forma 

interpretativa é um perpetuo recordar; e é, além disso, a constante necessidade da 

conversação hermenêutica. Ao percebermos isso, devemos dizer que Gadamer nos 

entregou a solução de um antigo problema hermenêutico: é realmente possível a 

interpretação estrita do que nos é dito pela escrita? Vejamos:  

O escrito é idealidade abstrata da linguagem. Por isso, o sentido de 
uma notação escrita é perfeitamente passível de ser identificado e 
repetido. É só o que é idêntico na repetição que realmente foi anotado 
na escrita. Com isso fica claro também que “repetir” não pode ser 
tomado aqui em sentido estrito. Não se refere à recondução a um 
termo primário e originário, no qual algo teria sido dito ou escrito 
enquanto tal. Compreender pela leitura não é repetição de algo 
passado, mas participação num sentido presente. (GADAMER, 2013, 
P. 508).  
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Obviamente, o texto deve encontrar a compreensão correta para que ele seja 

realize enquanto objeto de busca pela verdade. No entanto, o próprio Gadamer expressa 

que uma interpretação correta em si é algo inexistente; desta forma, compreendemos 

que uma interpretação será correta em seu horizonte hermenêutico, por conseguinte, as 

interpretações pertencem à situação hermenêutica estabelecida pela forma que ela 

consegue acomodar-se ao leitor. Isso não relativiza a pretensão de verdade de uma 

interpretação. “Torna-se claro que a toda interpretação é essencialmente inerente seu 

caráter de linguagem.” (GADAMER, 2013, P. 515). Esse caráter é existente devido à 

compreensão do texto. Mas o que poderíamos denominar como compreensão? A 

compreensão é, justamente, uma “apropriação do que foi dito” (GADAMER, 2013, P. 

515). Apenas quando conseguimos reproduzir uma tese de forma clara, como se fosse 

escrita por nós mesmos, é que podemos expressar a verdadeira compreensão de um 

texto. Compreender é, então, possuir intelectivamente um texto (ou uma conversação). 

Com efeito, o ato de apreensão intelectiva de um conteúdo só se realiza na própria 

interpretação, o que nos faz afirmar que compreender ou interpretar são atos inerentes 

ao leitor, ao auscultador. Nisso, encontramos uma concepção dialética fundamental na 

relação intérprete-texto, pois enquanto interprete temos a necessidade explícita de não 

podermos ir além do caráter que é exposto no texto. Ou seja, temos a obrigação 

interpretativa de não ultrapassarmos a obra. Obviamente, essa não realização se deve ao 

fato de não queremos superinterpretar o ser existente no texto. No entanto, e este é outro 

ponto da dialética, enquanto interpretes, necessitamos deste “ir além” do que nos é 

falado pelo texto, para que possamos compreendê-lo, para que possamos nos apropriar 

dele. A compreensão é, portanto, um jogo dialético. 

Partindo do que obtivemos na interpretação do texto de Gadamer, uma pergunta é 

necessária para o prosseguimento deste estudo: sabendo da relação direta entre 

interprete e texto, interprete e ouvinte, seria possível, inseridos em uma tradição 

linguística, compreender de forma direta outra tradição?  

Das ciências linguísticas, obtivemos a noção de que cada língua está em 

condições de dizer tudo o que quer dizer sobre o mundo. Ou seja, em meio à 

multiplicidade linguística, qualquer uma das línguas tem a potencialidade de expressar 
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tudo o que se quer expressar em todas as áreas da vida humana. Desta forma, o 

questionamento realizado seria mais bem fundamentado, como indica Gadamer, da 

seguinte forma:  

Dentro da multiplicidade das maneiras de falar, pode se estabelecer a 
mesma unidade de pensar e falar, de tal modo que, a princípio, 
qualquer tradição escrita possa ser compreendida? (GADAMER, 
2013, P. 521).   

No fundo, a explanação ocorre na tentativa de descobrir se, inseridos em outra 

tradição linguística, a nossa percepção das palavras é dada apenas como signo. E assim 

se, nesta inserção, nós perdemos o nexo entre pensamento e fala. Afinal, possuir outro 

idioma apenas como signo é tê-lo como mero instrumento - é não utilizar todas as suas 

potencialidades. Para o ser humano a linguagem não é um mero atributo que se realiza 

no mundo. Como expusemos inicialmente, a linguagem é a própria representação do 

mundo. Desta forma, o verdadeiro caráter hermenêutico encontra-se na interligação 

mundo-linguagem (linguagem-mundo), por esse caráter fundamentar não apenas a 

linguagem como realizada no mundo, mas também por inferir o mundo humano como 

essencialmente linguístico. O ser humano, então, por excelência, não é apenas um ser 

que se faz no mundo, mas sim em sua própria linguagem.  

É na tentativa de compreensão do mundo, na relação direta entre mundo-

linguagem (linguagem-mundo), que o homem pode torna-se apto a:  

Elevar-se acima do seu mundo circundante contingente, e 
porque sua fala traz o mundo à fala, o homem está livre, desde o 
princípio, para exercer as variáveis de sua capacidade de 
linguagem. (GADAMER, 2013, P. 574).  

O parágrafo acima possibilita melhor entendimento do problema anteriormente 

exposto, o da inserção em outra tradição. Em nossa própria língua o ato de nomeação 

não é apenas um ato variável, pois a linguagem nos permite a elevação do que é 

contingencial em busca de uma primazia para essência do que é dito. Assim, dispomos 

de meios para expressar, das mais diversas maneiras, a mesma coisa (vide, por exemplo, 

a grande utilização de sinônimos). E é nesse continuo expressar do mesmo objeto que 

encontramos o que há de essencial, linguisticamente, nele - permitindo uma melhor 

ligação entre pensamento e fala. Dito isso, Gadamer nos faz crer que a questão 

anteriormente exposta, sobre a tradição linguística, tem uma resposta não muito 
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complexa. É claro que pessoas que são criadas em tradições linguísticas diferentes vêm 

o mundo de formas diferenciadas. Mas, aparte a esse ponto, aquilo que é representado é 

sempre um mundo humano que se faz na linguagem; e, enquanto estabelecido na 

linguagem:  

Cada um desses mundos está aberto, a partir de si, a toda 
concepção (Einsicht) possível e, assim, a toda espécie de 
ampliação do mundo e, nesse sentido, acessível a outros. 
(GADAMER, 2013, P. 577).   

  Observamos, ainda, que a linguagem é a grande desveladora do nosso 

comportamento perante o mundo. Com isso queremos dizer que a linguagem é a 

reveladora não da nossa imediatez sensível do mundo, mas da limitação da extensão do 

nosso ser perante a história. Assim, enquanto humanos, somos finitos, mas há sempre a 

possibilidade da nossa linguagem nos elevar além dessa limitação. É esse o motivo para 

podermos conceber que a linguagem é o esteio para uma tentativa de superação da 

própria finitude. Obviamente, o tom de nossa finitude parece ter sido superado por 

alguns poucos homens, tomemos Platão e Aristóteles, Dante ou Goethe, e perceberemos 

que a palavra concebida por eles – e aqui, palavra e texto são uma e só coisa – não 

parece ter sido extraviada nas veredas bifurcadas do tempo. Afinal, poucas pessoas 

conseguiram superar a imediatez da percepção interpretativa humana, fazendo-nos 

acreditar que viver em uma comunidade linguística não é estar preso a ela, mas sim ter 

como potencialidade a sua superação, não só espacial – e aqui recordamos o axioma de 

Gadamer: “aquele que tem linguagem ‘tem’ o mundo” (GADAMER, 2013, P. 585) - 

mas, até mesmo, temporal. Talvez esta seja a maior possibilidade que a linguagem nos 

dá –superação da finitude individual pela inserção do sujeito no desdobramento 

histórico de uma tradição. Ora, mesmo que a experiência hermenêutica fundamental 

seja a de termos como base “a finitude de nossa experiência histórica” (GADAMER, 

2013, P.590), a realização especulativa que se tem na linguagem possibilita que as 

palavras, que são de natureza finita – enquanto pronunciadas – submetam-se “ao sentido 

que se tem em mente como a uma orientação rumo ao infinito”. (GADAMER, 2013, P. 

605).  
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     É claro que há uma relação especulativa da linguagem (e devemos 

compreender o termo especulativa na forma definida por Gadamer, ou seja, como a 

relação com o espelho. Essa relação é aquela que não se encontra em uma estabilidade 

fenomênica, mas que é caracterizada por não definir de forma dogmática a coisa que é 

enunciada. Isso seria o contrário de um pensamento unilateral (GADAMER, 2013, P. 

601.) análogo à  dialética, porque ambos são realizados enquanto superação das 

contradições e das suposições parciais sobre as coisas. Também o esforço da 

hermenêutica filosófica visa superar, de forma dialética, neste contínuo ir além, a 

unilateralidade linguística. Gadamer diz: “Ser uma e mesma coisa, e, ao mesmo tempo, 

ser outra.” (GADAMER, 2013, P. 610).  Esbarramos aqui no grande paradoxo da 

interpretação hermenêutica. A interpretação original, que é uma das grandes razões de 

ser da hermenêutica clássica, tem, aos olhos de Gadamer, natureza dúbia. Inclusive, é 

possível supor que essa interpretação original não se encontre nem no momento de 

concepção da obra pelo seu próprio autor, dado que a linguagem interpretativa é um 

fenômeno secundário. Isso nos leva a crer que a hermenêutica filosófica deve trazer em 

si a própria linguagem especulativa, e não tentar nos mostrar um sentido originário, mas 

sim, superar dialeticamente a necessidade desse sentido – em um contínuo ir além do 

texto, sendo uma e mesma coisa, e, ao mesmo tempo, sendo outra em seu extrapolar da 

linguagem interpretativa.   

Já percebemos que a linguagem é um meio que liga o “eu”, partícula originária do 

individuo, com o mundo. Toda a compreensão do eu perante o mundo é compreensão a 

partir da linguagem – ao menos, é oque  Gadamer acredita. Ou seja, o ser que temos 

como compreensível é o ser que se realiza na linguagem, mas que, além disso, é o ser da 

própria linguagem. Ora, se tomarmos a premissa de Gadamer como base, a saber, de 

que  o “eu” tem uma  compreensão do mundo que é linguística, o passo conclusivo que 

deve ser dado é o de que a hermenêutica tem aspecto universal , é  compreensão 

humana do mundo.  

De certo modo, o fenômeno hermenêutico devolve aqui a sua própria 
universalidade à constituição ontológica do compreendido, na medida 
em que a determina, num sentido universal, como linguagem, e 
determina sua própria referência ao ente como interpretação. Por isso, 
não falamos somente de uma linguagem da arte, mas também de uma 
linguagem da natureza, e inclusive de uma linguagem que as coisas 
exercem. (GADAMER, 2013, P. 612) 
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  Para nós a característica fundamental da hermenêutica de Gadamer é tentativa de 

universalização, por parte do autor, da mesma. Como já foi formulado, a estrutura da 

hermenêutica gadameriana não será unilateral, mas se fará em um aspecto dialético, 

logo,  interpretativo. E devemos ter isto sempre a vista, afinal, o limite da hermenêutica 

filosófica é a universalização da mesma.  

Para realização desta universalização, o significado de um evento, ou de um texto, 

não é tido com um objeto fixo. Tão pouco a nossa ideia de consciência histórica o é – já 

que exigimos desta uma constante ligação entre o passado e o presente – mas deve 

ocorrer na percepção da linguagem como meio universal. Afinal, a nossa relação como 

o mundo tem o “caráter de linguagem de modo absoluto, sendo portanto compreensível 

igualmente de modo absoluto.” (GADAMER, 2013, P. 613). Tornando a hermenêutica 

o meio absoluto de interpretação da realidade, seu limite se faz em si mesma.    

A compreensão hermenêutica da linguagem não deixa de ser um jogo legítimo,  a 

ser interpretado. Jogo em que os jogadores recebem regras bem delimitadas, e no qual 

não pode haver modificação ao bel-prazer. Somos, enquanto jogadores, apenas mais 

uma parte desse jogo, uma estrutura a mais do seu funcionamento.  

 E o que ganhamos, por fim?  

 Sem dúvida, essa é uma pergunta extremamente válida. Talvez, como o próprio 

Gadamer (GADAMER, 2013, P. 651) afirmou, se houver uma disciplina ao perguntar e 

ao investigar – talvez, como falávamos – possamos garantir a verdade.   
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Os outros do futuro e a ética da responsabilidade ambiental. 

The other of the future and the ethics of environmental responsibility. 

 

Telma Maria Santos Machado1 

 

RESUMO 

Somos responsáveis, na lição do filósofo alemão Hans Jonas pelos que ainda não 

existem, pelas formas de vidas que ainda virão, pela evolução que estas formas 

adquirirão, pela existência futura, mas também pela impossibilidade dela em face das 

transformações a que submetermos o planeta.  

Palavras Chaves: Ética. Responsabilidade Ambiental. Hans Jonas. 

ABSTRACT 

We are responsible, the lesson of the German philosopher Hans Jonas those who do not 

yet exist, the forms of life yet to come, by the evolution that these forms will acquire, 

the future existence, but also by her inability to face the changes they submit the planet. 

Key Words: Ethics. Environmental Responsibility. Hans Jonas. 

Hans Jonas traduz este momento delicado pelo qual temos passado já há várias 

décadas quando, partindo do imperativo categórico de Kant “aja de tal modo que tu 

também possas querer que tua máxima se torne lei geral”, ensina que um “imperativo 

adequado ao novo agir humano e voltado para o novo tipo de sujeito atuante deveria ser  

assim expressado: ‘Aja de tal modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a 

permanência de uma autêntica vida humana na Terra’; ou, exposto negativamente: ‘aja 

                                                           
1 Mestre em Filosofia | UFS, Graduada em Ciências Biológicas e em Direito, pós-graduada em Direito 
Processual Público, ex-Auditora de tributos estaduais, ex-Promotora de Justiça, ex-Procuradora da 
República, Juíza Federal desde 1999. 
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de modo a que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura 

de tal vida’.”2 

Amplia-se, portanto, o foco da ética para tempos distantes, lá no futuro, e isso 

demanda uma mudança de comportamento, que, inicialmente, deve buscar o 

conhecimento necessário a fim de que se possa assimilar o fato de sermos partes 

integrantes de um sistema vivo impressionantemente rico e belo e que, sendo os maiores 

responsáveis por uma eventual futura inexistência do mesmo, somos, por outro lado e 

felizmente, também habilitados para dizer sim à vida e à existência dos que ainda virão.  

 

DESENVOLVIMENTO. 

 

A ética da responsabilidade proposta por Hans Jonas sem dúvida clama para a 

necessidade de se lançar novo, profundo e respeitoso olhar sobre a natureza, o que  não 

significa o esquecimento ou a indiferença às necessidades humanas, mas sim 

traduzindo-se como um grito preventivo, um apelo à ponderação de interesses. Como 

enfatiza Jacqueline Russ, “Este levar em conta ecológico das mutações do agir humano 

e da realidade natural é legítimo, como a vontade de inscrever os problemas do meio 

ambiente no coração das preocupações éticas”3. Um sim à vida equivale – a menos que 

o planeta seja sacudido por desastres sobre os quais não tenhamos qualquer interferência 

ou poder de prevenção – a um sim à futura existência do gênero humano; e sempre que 

existam humanos, nós, de certa forma, existiremos também, porque compartilhamos a 

humanidade que nos é cogente. 

Sendo induvidoso que parte da humanidade tergiversa em assumir 

responsabilidades, bastas vezes atribuindo-as a governos (que também as tem), a entes 

encarregados de fiscalização e de punição, há de se refletir com mais vigor que 

pequenas ações individuais, geralmente invisíveis para que sejam repreendidas ou 
                                                           
2 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Tradução de Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio 
de Janeiro: PUC, 2006, p. 47/48.  
 
3 RUSS, Jacqueline. Pensamento ético contemporâneo. Tradução de Constança Marcondes Cesar. São 
Paulo: Paulus, 1994, p. 156. 
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penalizadas, quando somadas adquirem uma capacidade deletéria que sequer se pode 

aquilatar, por não se deter ainda conhecimento suficiente das consequências em nível de 

ciclo biológico. Daí porque a advertência de Jonas é irreprochável: “Tanto o 

conhecimento quanto o poder eram por demais limitados para incluir o futuro mais 

distante em suas previsões e o globo terrestre na consciência da própria causalidade”4. 

Os não nascidos não têm como se defender das ações que podem inviabilizar a 

existência deles, daí porque precisamos nos revestir da ética da responsabilidade a fim 

de lhes garantir a oportunidade que nos foi dada: de ser, de existir. 

Neste momento grave, a Filosofia necessita ouvir outras ciências, 

especialmente a Biologia, a fim de se possibilitar uma discussão sem abstração da 

situação biológica que se apresenta independentemente do querer filosófico, eis que as 

condições planetárias e os seres vivos, com exceção do homem, não se comportam 

pautados por agir ético: refletem a causalidade do que lhe fizerem e somente 

indiretamente, por sofrer as consequências das ações humanas, terá relação com a ética.  

Jonas se refere eloquentemente a esta premente necessidade de os vários ramos 

do conhecimento, além da filosofia, dialogarem na questão ambiental, justamente 

porque são eles que podem responder, ainda que sem total segurança, como a natureza 

reagirá a agressões cada vez mais intensificadas5, ou seja:  

Essa questão situa-se no domínio de saber da jovem ciência ecológica e, em 
particular, nas áreas de conhecimento de biólogos, agrônomos, químicos, 
geólogos, climatologistas e outros, além de economistas e engenheiros, de 
urbanistas e especialistas em transportes, cuja colaboração interdisciplinar 
conduz à ciência ecológica de que hoje necessitamos. Aqui o filósofo nada 
tem a dizer, apenas a ouvir6. Lamentavelmente, a ciência atual não é capaz 
de lhe oferecer resultados seguros. Todas as predições quantitativas nos 
diversos campos do saber ainda são incertas, para não falar da sua integração 
em um todo ecológico, na suposição de que elas possam ser passíveis de 
cálculo matemático. De toda forma, é possível indicar em vários casos o tipo 
de limites existentes (...)7. 

                                                           
4 JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Tradução de Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio 
de Janeiro: PUC, 2006, p. 22. 
 
5 JONAS, Hans. Op. cit, p. 300. 
 
6 Original sem negrito. 
 
7 JONAS, Hans. Op. cit, p. 301. 
 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
TELMA MARIA SANTOS MACHADO 
 

223 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.220 A 226 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

 
 

Evidentemente quando Hans Jonas diz que o filósofo “nada tem a dizer”, há de 

se entender que ele se refere ao aspecto técnico de cada ciência, cujo conhecimento 

requer formação específica. Mas não está e nem poderia excluir a Filosofia da 

discussão, da reflexão acerca da contribuição e das consequências éticas das descobertas 

destas ciências. 

Tal aspecto não passou despercebido por Jaqueline Russ, que o comenta em 

sua obra já mencionada, na parte referente às éticas aplicadas. Logo na introdução a 

autora lança a instigante indagação “Grandeza ou miséria das éticas aplicadas?”, sobre a 

qual ela trará importantes apontamentos, a exemplo dos seguintes: 

Onipresentes, reivindicadas tanto no seio da empresa quanto nos comitês 
médicos, as éticas aplicadas aos diferentes campos sociais e científicos nem 
sempre têm boa circulação junto aos pensadores. Contudo, a ideia de partir de 
princípios e retornar às diversas esferas – ciências biológicas8, mídias, 
mundo dos negócios etc. – parece, a priori, perfeitamente legítima. Toda 
prática exige o recurso a normas ou princípios destinados a esclarecer a ação. 
A descida outra vez “à caverna”, no nosso universo empírico, de modo a 
guiar os comportamentos, não parece aqui um procedimento gratuito. Por 
que, pois, esta crítica frequente às éticas aplicada?9   
 
 

E na conclusão da parte referente a tais éticas, Russ assim verbera: 

Contrariamente a certas idéias em voga, não se pode ver nas éticas aplicadas 
deontologias axiológicas, pondo em jogo princípios de responsabilidade e de 
comunicação? Irredutíveis às metamorais teóricas, as éticas aplicadas não 
são, contudo, novidades. Exprimem, de maneira frequentemente confusa, a 
desordem de uma tempo que, na ausência de referências fixas, esforça-se sem 
tomar o futuro a seu encargo. Às vezes submetidas às modas do momento, 
supõem, contudo, um certo “retorno da moral”, numa época nutrida por 
inquietudes difusas e por angústias, concernentes ao ad-vir distante do 
homem10. 
 

De fato, nem a Filosofia pode menosprezar o que é fato comprovado ou 

dedutível em face da causalidade, nas diversas áreas das ciências, nem as ciências 

prescindem da reflexão filosófica sobre tais fatos, especialmente quando eles se referem 

ou se relacionam, ainda que indiretamente, com o ser humano. Daí a pertinência da 

                                                           
8 Original sem negrito. 
 
9 RUSS, Jacqueline. Op. cit., p. 135. 
10 Id., ibid., p. 168. 
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observação de Jacqueline Russ quanto aos perigos de se criar um “cientismo”, irmão 

gêmeo do positivismo, que “oculta a especificidade humana ou o núcleo axiológico dos 

problemas”11. Eis que, assevera a autora, constituir um estudo do homem sem esse 

último, negando sua especificidade, ou seja, o projeto humano que informa o corpo e a 

vida, fazendo a economia da reflexão sobre a pessoa, cientismo e positivismo ocultam o 

essencial, as normas éticas, os princípios fundadores, a axiologia que deve esclarecer a 

bioética,  como retomada reflexiva e não como deontologia, isto é, o cientismo longe de 

ser ciência, designa a ciência entregue a si mesma e querendo legislar em tudo12. 

Essas observações são relevantes especialmente para que se possa analisar até 

que ponto haveria no apelo ético de Hans Jonas uma heurística do temor decorrente 

apenas de um mal imaginado ou de um mal provável, à luz do que já se tem como fato 

científico ou como perspectiva decorrente de causalidade biológica respaldada pelos 

conhecimentos atuais. Isto parece ter sido bem compreendido na ponderação a seguir 

transcrita. 

Ao operar com essa crítica às éticas da tradição, ao contrário do que pode 
parecer, Jonas não visa a substituí-la ou mesmo a eliminá-las. Nesse sentido, 
o princípio responsabilidade poderia ser visto como um complemento ou, até 
mesmo, como atualização da ética, na medida em que os problemas de nosso 
tempo exigem mais elementos e considerações do que a tradição tem para 
oferecer. 

Por isso mesmo é que se apresenta a exigência de um trabalho científico 
interdisciplinar que extrapole o próprio âmbito restrito da ética filosófica, 
conclamando todas as ciências à colaboração para o estabelecimento de um 
novo patamar de relações, de uma nova posição sobre os problemas técnico-
científicos. Se Jonas tem razão, então a filosofia contemporânea não pode 
mais se esquivar dessa tarefa, pois não está em condições de resolvê-la 
sozinha13. 

 
 

E em resposta a alguns críticos que veem na fala de Jonas uma admoestação 

terrificante, desarrazoada, Santos alinhava da seguinte forma: 

 

                                                           
11 RUSS, Jacqueline. Op. cit, p. 150. 
 
12 Id., ibid., p. 151. 
 
13 SANTOS, Robinson dos. Ética para a civilização tecnológica: em diálogo com Hans Jonas. 
Coordenadores Robinson dos Santos, Jelson Oliveria, Lourenço Zancanaro. 1. Ed. São Paulo: Centro 
Universitário São Camilo, 2011, p. 37.  
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Cumpre assinalar, por fim, que Jonas não calca suas admoestações em uma 
postura alarmista ou caprichosamente pessimista, apesar de dar margem para 
essa forma de interpretação de sua ética, sobretudo se sua heurística do temor 
for entendida enquanto uma apologia do medo, isto é, de que o sentimento 
patológico seria suficiente para mobilizar os seres agentes. Jonas não ser 
refere a esse tipo de comportamento, mas faz um apelo à razão técnica (ou 
instrumentalizada) para que, como na época de Kant, compareça ao tribunal e 
submeta-se ao julgamento14. 
 
 
 

CONCLUSÃO. 
 
 

A ética da responsabilidade voltada para um futuro até longínquo é uma 

ampliação da ética clássica, e parte de uma análise crítica das ações atuais em face das 

condições também atuais, cuja projeção para o futuro, por uma causalidade perceptível a 

partir do conhecimento específico já apropriado, impõe um dever de agir em prol do Ser 

e do Existir no futuro.  

Um projeto ético de tal envergadura exige um amplo e profundo diálogo entre 

os diversos ramos do saber científico e não prescinde, nem poderia (porque está a se 

falar do agir ético da humanidade atual em prol da vida, aí incluída a humana), da 

participação da Filosofia neste debate de valores, de escolhas, de atitudes. 
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Resumo 

De um lado, os consumidores cada vez mais exigentes requerem produtos e serviços 
diferenciados e de boa qualidade, de outro lado, os empresários se reúnem em associações, 
investem e desenvolvem tais produtos e serviços, os quais passam a serem identificados por 
seus sinais distintivos coletivos. O propósito deste estudo é apresentar alternativas de proteção 
dos sinais distintivos coletivos, dentre eles a marca coletiva e de certificação. Com objetivo de 
ilustrar e esclarecer de forma prática os requisitos, o procedimento, as vantagens e 
desvantagens, bem como a efetividade do instituto da marca coletiva e de certificação, 
analisa-se o caso prático da marca “Vinhos do Brasil”. Para tanto, foi adotado o método de 
pesquisa de abordagem qualitativa com objetivo exploratório através do procedimento técnico 
da pesquisa bibliográfica. O resultado aponta que a proteção do sinal coletivo, através do 
instituto da marca, quer seja coletiva ou de certificação, confere credibilidade ao produto e 
serviço, bem como permite que o titular agregue valor aos mesmos.  

 
Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marca Coletiva. Marca de Certificação. Marca 
Coletiva “Vinhos do Brasil”. Signo Coletivo. 

 

 
Abstract  

On one hand, the increasingly demanding consumers require differentiated products and 
services and with good quality, on the other hand, businessmen come together in associations, 
invest and develop such products and services, which are to be identified by their distinctive  
collective signs . The purpose of this study is to present alternatives to protect the distinctive 
collective signs, including collective and certification marks. In order to illustrate and clarify 
in a practical way the requirements, procedure, advantages and disadvantages as well as the 
effectiveness of the institution of collective and certification mark, analyzes the practical case 
of the brand "Vinhos do Brasil." Therefore, the method used was the qualitative research, with 
exploratory objective through the technical procedure of bibliographic research. The result 
shows that the protection of the collective signal, through the institute of the mark, whether 
collective or certification gives credibility to the product and service as well as allows the 
holder adds value to them.  
 
Keywords: Industrial Property. Brand Collective. Certification Mark. Brand Collective 
"Wines of Brazil." Collective sign. 
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1. Introdução 

 

Atualmente o consumidor está cada vez mais exigente, requerendo produtos e serviços 

diferenciados e de boa qualidade, os quais normalmente são identificados ou relacionados há 

um sinal distintivo, o que se traduz em uma marca. Diante deste panorama, o provedor destes 

produtos e serviços busca maneiras de proporcionar proteção legal e efetiva à marca que os 

identifique. 

Uma das alternativas adotadas pelos empresários, produtores e a própria comunidade é 

reunir-se em associações ou sindicatos, a fim de investir e desenvolver os produtos e serviços 

de seus interesses, os quais passam a ser identificados por sinais distintivos coletivos, 

tornando-se passíveis de proteção pelo instituto das marcas coletivas e de certificação. 

Neste contexto, este artigo tem por objetivo identificar dentro do instituto de marcas, a 

forma mais adequada para proteger tais sinais coletivos, a fim de auxiliar o consumidor a 

identificar o produto/serviço, além de garantir aos agentes criadores de tais sinais a 

viabilidade de agregar valor a sua marca. 

Para tanto, este artigo dividi-se em quatro partes; a primeira apresenta os conceitos e 

características gerais das marcas. Logo após, na segunda parte, demonstram-se as diferenças 

entre os sinais distintivos particulares e os coletivos, bem como se averigua que a legislação 

estabelece modalidades e procedimentos que objetivam salvaguardar os sinais distintivos 

coletivos, através das marcas coletivas e de certificação, os quais se analisam.  

Em um terceiro momento, demonstra-se que é necessário avaliar os sinais distintivos, 

quer seja quanto a sua função, ao seu objetivo e sua efetividade, a fim de enquadrá-lo como 

marca coletiva ou marca de certificação. Para tanto se apresenta as características semelhantes 

e distintivas entre ambos os institutos. 

Na última parte, estuda-se o caso da marca coletiva “Vinhos do Brasil”, identificando 

os agentes envolvidos no processo, analisando seu regulamento de uso, suas características, 

seus benefícios, conflitos e dificuldades. Por fim, analisa-se a viabilidade desta marca ser 

cumulativamente uma marca coletiva e uma marca de certificação. Na sequência apresentam-

se as conclusões e finaliza-se com as referencias bibliográficas.  

 
2. Conceitos de Marcas 
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Diferentes definições estão presentes na literatura. O conceito jurídico e clássico 

proposto por Cerqueira (1946, p. 365-366) entende marca como todo sinal distintivo aposto 

facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e 

diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa. Ainda para Cerqueira 

(1946), a marca é um bem imaterial que possui proteção por seu caráter patrimonial, 

traduzindo-se tal proteção em um privilégio de uso ou exploração. 

Com base no entendimento da doutrina mais moderna proposta por Silveira (1998, p. 

16 apud MORO, 2009)1 e Barbosa (2003, p. 799 apud MORO, 2009)2, a autora Moro (2009)3 

tenta resumi-las e apresenta a definição como sendo a marca de produto e serviço registrável 

como sinal distintivo visualmente perceptível identificador de um produto ou serviço, 

podendo apresentar-se na forma nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Este não 

pode se confundir com sinal distintivo previamente adotado por terceiros para produtos e 

serviços iguais, semelhantes ou afins, nem pode constituir-se em sinal que seja contra a ordem 

pública, a moral e os bons costumes. 

Pela lei brasileira, segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a 

marca é definida como sinal visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e 

serviços de outros análogos de procedência diversa, bem como certifica a qualidade dos 

mesmos com determinadas normais e especificações técnicas (INPI, 2012).  

A definição legal é mais singela, posto que define serem “suscetíveis de registro como 

marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições 

legais”, conforme dispõe o art. 122 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996-LPI. As proibições 

legais, previstas no art. 124 da mesma norma, agrupam-se em oito categorias e determinam a 

impossibilidade de proteção a: sinais de cunho oficial; sinais que carecem de distintividade, 

sinais com falsa indicação, sinais que gerem ofensa a terceiro ou a moral e aos bons costumes, 

sinais que contenham com se constituam em nome empresarial já protegido, sinal ou 

expressão de propaganda, sinais que contenham com se constituam em direitos de 

                                                           
1 [...] refere que todo sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou indicar determinada prestação 
de serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário a mercadoria, produto ou serviço uma identificação, 
constitui marca.  
2 [...] as marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços 
prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um 
direito de clientela.  
3 Esta definição não trata das exceções, tais como as marcas de alto renome e as marcas notoriamente 
conhecidas.  
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personalidade ou direitos autorais, marca ou desenho industrial já registrado (COPETTI, 

2010). 

Em uma definição com abordagem mais comercial, de acordo com Aaker (1998) uma 

marca pode ser definida pelo nome diferenciado e/ou símbolo destinado a identificar os bens e 

serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e, consequentemente, diferenciá-los dos 

concorrentes. Kotler (2000) acrescenta ao nome e ao símbolo, o termo, o desenho ou a 

combinação destes na identificação da empresa ou grupos de empresa. 

Assim, segundo Kotler (2000) a marca identifica a empresa ou o fabricante, sendo 

uma promessa da empresa em fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços 

aos compradores. Neste sentido, as melhores marcas trazem garantia de qualidade, podendo 

ter significados mais complexos, como atrelar valores, cultura, personalidade ou ainda, sugerir 

o tipo de usuário a que o produto é destinado. 

Pelo exposto, a marca deve ser um sinal visível, perceptível ao consumidor, imbuído 

de distinção e confiabilidade, para diferenciar os produtos das empresas dos demais produtos 

e serviços. Entretanto, sobre a marca não pode incidir qualquer proibição legal, seja em 

função da própria constituição, do seu caráter lícito ou da sua condição de disponibilidade 

(RIBEIRO, 2008). 

 

3. Marcas Coletivas e Marcas de Certificação 

 

As marcas são classificadas quanto a sua utilização. Neste sentido, segundo menciona 

Coelho (1998, p. 135) “as marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou 

indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no 

produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, 

nos uniformes dos empregados, nos veículos e etc.”. 

Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto 

ou serviço. A identificação indireta se realiza através de duas outras categorias de marca, 

quais sejam: marca coletiva e marca de certificação. 

Por marca coletiva entende-se ser um sinal distintivo que indica que um produto ou 

serviço provém de ou é prestado por uma pessoa membro da Associação titular da marca, o 

que o distingue de outros produtos ou serviços da mesma classe (UZCÁTEGUI, 2006).  

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 2003, p. 15): 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

MARCA DE CERTIFICAÇÃO E MARCA COLETIVA: ESTUDO DE CASO DA MARCA COLETIVA VINHOS DO 

BRASIL 

231 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.227 a 248 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

Uma marca coletiva geralmente pertence a uma associação ou cooperativa cujos 
membros possam utilizar esta marca coletiva para comercializar os seus produtos. A 
associação geralmente estabelece uma série de critérios para o uso da marca coletiva 
(por exemplo, padrões de qualidade) e autoriza cada empresa associada a utilizar a 
marca desde que respeite tais critérios. As marcas coletivas podem ser um meio 
eficaz para a comercialização conjunta dos produtos de um grupo de empresas para 
as quais seria mais difícil levar os consumidores a reconhecer as suas próprias 
marcas e/ou levar os principais distribuidores a aceitar a distribuição dos seus 
produtos.  

Já a marca de certificação, por sua vez, é definida por Uzcátegui (2006, p. 5) como:  

Um signo distintivo destinado a atestar, assegurar e informar sobre a presença ou 
ausência de determinados atributos comuns nos produtos ou serviços que a portam, 
diferenciando-os em relação a aqueles que não a apresentam, de acordo às normas 
ou especificações técnicas voluntárias e determinadas ao efeito, pelo titular da 
marca, de conformidade com as exigências da lei, no interesse geral dos diferentes 
agentes econômicos e consumidores que se vinculam em relação com este tipo de 
signo distintivo no mercado. 

Historicamente o surgimento da marca coletiva remete ao estabelecimento das 

corporações de ofício, na Idade Média, onde seus membros adotavam a marca relativa à 

corporação a qual faziam parte. A marca coletiva permitia aos seus usuários a defesa de seus 

direitos e interesses, garantindo a execução da sua finalidade precípua, qual seja: assinalar e 

distinguir os produtos de uma coletividade, indicando a origem, a excelência, a qualidade e a 

autenticidade dos seus produtos. Além disso, a marca desta natureza servia para atestar o 

modo de produção e fabricação dos produtos, vinculando-os a uma determinada localidade 

(SOARES, 1996 apud FARIA, 2009). 

Mesmo quando as marcas corporativas guardavam uma relação entre o que então se 

entendia por “marca” e a garantia de qualidade dos produtos, não se tratavam de verdadeiras 

marcas de garantia. Era uma espécie de marca de responsabilidade que permitiam relacionar o 

produto a seu fabricante para aplicar as correspondentes sanções, caso os produtos não 

estivessem em conformidade com as regras estabelecidas para sua elaboração. 

Obviamente, tal conotação mostra a distância que existe entre o sentido dado aos 

conceitos de Marca de Garantia de Qualidade usada pelas corporações e o sentido que possui 

a Marca de certificação em sua concepção atual (UZCÁTEGUI, 2006). 

Durante o período medieval, os sinais distintivos foram importantes nas transações 

comerciais ao distinguir produtos de determinados fabricantes na Europa, uma vez que 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
MELISSA ALVES WINKELMANN 

232 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.227 a 248 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

permitiam aos consumidores identificar a procedência das mercadorias e serviam aos 

produtores como proteção contra falsificações (PINHO, 1996; RAMELLO, 2006).  

Entre o período de extinção das marcas corporativas e as primeiras legislações de 

Marcas do final do século XIX e começo do século XX, ocorreu a Convenção da União de 

Paris (CUP), em 1883, na qual não se reconheceu a obrigação dos Estados membros em 

proteger as marcas coletivas e de certificação. Em função do princípio unionista de tratamento 

nacional, as marcas coletivas registradas em países que protegiam esse tipo de marca estavam 

privadas de qualquer proteção legal nos demais países que não reconheciam este direito a seus 

próprios nacionais. A Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial 

(doravante AIPPI) iniciou então, um movimento para a proteção das marcas coletivas por 

ocasião da conferência realizada em Madrid para a revisão da CUP, mas a proposta não foi 

aprovada. Somente em 1911, no marco da conferência de revisão de Washington, foi adotado 

o artigo 7bis que reconhece proteção às marcas coletivas (UZCÁTEGUI, 2006).  

O artigo 7bis possui os seguintes termos (BRASIL, 1975, p. 4): 

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. (1) Os países da União se 
comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a 
coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que 
essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial. (2) Cada 
país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida e 
poderá recusar a proteção se essa marca for contrária ao interesse público. (3) 
Entretanto a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a qualquer coletividade 
cuja existência não contraria a lei do país de origem em virtude de não se achar 
estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos 
termos da legislação desse país4.  

Segundo Gonçalves (1999), existem três sistemas para definir legalmente a marca. O 

primeiro é onde a lei prevê um conceito geral que permite inclusões. O segundo sistema é 

onde a lei é mais restritiva e apresenta taxativamente o que pode ser considerado como marca. 

Já o terceiro sistema é onde se tem um meio termo dos dois anteriores, onde existe a 

formulação do conceito somada a exemplos não exaustivos. Este terceiro sistema é o mais 

utilizado em nível mundial, sendo inclusive o praticado no Brasil.  

Neste contexto, o Brasil internalizou a CUP de forma mais restritiva e a legislação 

brasileira protege as Marcas Coletivas destacadas das Marcas de Certificação, mencionando-

as explicitamente na LPI. 

                                                           
4 Vale ressaltar que esta versão da CUP foi internalizada no Brasil por meio do Decreto Presidencial  nº 11.385, 
de 16 de dezembro de 1914. 
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Previstas no artigo 123, inciso III da LPI, as Marcas Coletivas são: “aquelas usadas 

para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”. O 

Parágrafo 2º do artigo 128 determina: “O registro de marca coletiva só poderá ser requerido 

por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da 

de seus membros.” (BRASIL, 1996). 

No termos das diretrizes de marca instituídas em 11 de dezembro de 2012, a definição 

de marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir, no mercado, produto ou serviço 

proveniente de membros de uma pessoa jurídica representativa de uma coletividade, de outros 

produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (INPI, 2012). A 

marca coletiva possui finalidade distinta das marcas de produto e de serviço. O objetivo 

precípuo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de 

membros de uma determinada entidade. 

Desta forma, de acordo com os artigos citados, apenas pessoa jurídica, de caráter 

privado ou público, e que represente uma coletividade, está legitimada para requerer o registro 

de uma Marca Coletiva. Portanto, esta não pode ser de titularidade de pessoa física, já que a 

marca coletiva, por definição é um sinal distintivo que indica que um produto ou serviço 

provém de ou é prestado por uma pessoa membro da Associação titular da marca 

(UZCÁTEGUI, 2006).  

Além desta restrição com relação à titularidade, o pedido de registro de Marca 

Coletiva difere dos demais pedidos de registro de marca por ter a obrigatoriedade de 

apresentar no ato de pedido de registro junto ao INPI, um regulamento de utilização da marca, 

no qual devem constar as condições e as proibições de uso desta, conforme determinado pelo 

artigo 147 da LPI. E existe ainda a obrigatoriedade de depósito no INPI inclusive de eventuais 

alterações do regulamento, conforme o artigo 149.  

No mês de dezembro de 2010 a diretoria de Marcas do INPI publicou as Diretrizes de 

Análise de Marcas, porém nesta não foi especificado nenhum critério mais rígido sobre como 

deveria ser redigido o regulamento de uso. As Diretrizes dispõem apenas que o regulamento 

de uso deverá conter:  

a) as pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal objeto do registro;  

b) as condições de utilização do sinal;  

c) as sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal. 
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Portanto o INPI optou por deixar a cargo dos requerentes os detalhes da elaboração do 

regulamento e desta forma cada requerente pode descrevê-lo adaptando-o às suas 

características e necessidades específicas (BARBOSA, 2011). 

Somente em 27 de novembro de 2012, o INPI publicou a Resolução nº 296 e o seu 

anexo na Revista da Propriedade Industrial-RPI nº 2186 (INPI, 2012a). Esta visa instruir o 

usuário sobre o conteúdo do regulamento de utilização da marca coletiva. Ela possui, no 

anexo, um modelo, no qual é possível dizer quem está autorizado a utilizar a marca, as 

condições de utilização, bem como sanções, no caso do sinal ser utilizado de modo indevido. 

Assim, o requerente que solicitar uma marca coletiva deve anexar ao formulário o 

regulamento de utilização da marca (INPI, 2012). 

Porém, dúvidas quanto ao procedimento ainda restavam, assim com objetivo de 

padronizar as orientações ao usuário quanto à forma e análise do regulamento de uso, em 18 

de março de 2013, foi publicada pelo INPI, junto a RPI 2202, a Instrução Normativa nº 

19/2013; a qual dispõe sobre a apresentação e o exame do regulamento de utilização referente 

à marca coletiva, além de sugerir um novo modelo a ser adotado pelo usuário (INPI, 2013).  

Todos os membros da entidade titular da Marca Coletiva possuem o direito de utilizá-

la, desde que esses membros cumpram as determinações do seu regulamento de uso. Ao 

mesmo tempo a Marca Coletiva não exclui a utilização de uma marca própria e esta cumpre a 

função de diferenciar um produtor de outro dentro da coletividade (FARIA, 2011).  

No entanto, as marcas coletivas não constituem direito coletivo. Tal afirmação fica 

esclarecida quando algumas hipóteses são testadas. Por exemplo: no caso de empresas que 

não sejam associadas ao ente detentor da titularidade da marca coletiva, estas não poderão 

utilizar-se do sinal, mesmo que apresentem as condições de uso contidas no regulamento. Isso 

por que, “como sucede em qualquer marca individual, na marca coletiva o registro confere a 

propriedade e os direitos exclusivos ao seu titular” (CARVALHO, 2004, p. 226). Por outro 

lado, as marcas coletivas não apresentam limitações geográficas, o que permite que empresas 

associadas com sedes em localidades diferentes utilizem o mesmo sinal. 

Outra hipótese, que confirma tal afirmação é a vedação de uso da marca coletiva por 

empresa que era associada e que, por algum motivo, deixou de ser. Assim, após desvincular-

se da associação esta não mais deverá continuar a fazer uso do sinal coletivo. Falta de controle 

sobre o ex-associado, falta de boa-fé e abuso de direitos do ex-associado, são alguns dos 

motivos apresentados por Barbosa (2012, p. 7), que justificaria tal vedação. Em suas palavras:  
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Ao visar excluir-se do uso associativo, e do controle comum, para exercer 
discricionariedade sobre o emprego de signo distintivo desconsidera-se que continua 
o signo sendo empregado por uma coletividade. Não é só em face do titular, mero 
gestor de interesse coletivos, que o associado ou ex-associado pretende singularizar 
seu estatuto jurídico. Ele quer omitir-se às regras comuns de coletividade e cuja 
uniformidade é necessária tanto para os utentes do signo como para o público que 
associa a marca a determina origem e controle. Essa tentativa de singularização do 
que é – lógica e juridicamente – coletivo e tratado como tal é contrário a direito. Há 
muito do que se arguir a falta de boa-fé em quem pretende se excluir das regras do 
uso comum, sem resguardo pelos interesse legítimos de toda coletividade. 
Independente, porém, de qualquer elemento volitivo, a pretensão de uso singular e 
desviante de objeto de uso necessariamente comum seria abuso de direito, se a 
autora da ação estivesse afiliada à associação.  

A marca de certificação, por sua vez, apresenta determinadas características 

particulares. De acordo com o artigo 123 da LPI 9.279/1996, a marca de certificação é 

“aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas 

normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material 

utilizado e metodologia empregada.” (BRASIL, 1996). 

“As marcas de certificação, como o próprio nome indica, atestam (certificam) que o 

produto ou serviço marcado respeitam as normas impostas ou foram objeto de controle por 

parte do titular da marca (CARVALHO, 2004, p. 222).” Estas marcas, mais do que identificar 

e distinguir o produto ou serviço marcado de outros do mesmo gênero de diferente 

proveniência empresarial, visam certificar a qualidade, a composição e a origem geográfica 

(do produto ou serviço; da matéria-prima), o processo ou método de fabrico, ou qualquer 

outra característica dos produtos ou serviços em questão (CARVALHO, 2004). 

 Segundo Uzcátegui (2006), quando o legislador expressou que este tipo de marca 

pode ser usada tanto em produtos quanto em serviços, e em vista da função certificadora que 

cumpre e os interesses que ela protege no mercado, implicitamente incorporou que o âmbito 

de proteção para o registro deve englobar uma pluralidade de classes, de produtos e serviços, 

sendo este caráter pluri ou multiclasse um dos elementos que caracteriza a marca de 

certificação nacional. 

Quanto às exigências do procedimento a ser adotado para o registro da marca de 

certificação, o art. 148 da LPI estabelece que o pedido deva conter as características do 

produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo 

titular.  
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Disso se traduz que, assim como a marca coletiva, a marca de certificação deve 

apresentar quando de seu depósito um regulamento de uso, no qual estejam estabelecidas as 

regras relativas a possibilidade de uso desta por terceiros. 

Por fim, deve restar claro que uma marca de certificação apenas poderá pertencer a 

uma pessoa que não tenha interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser 

certificado, conforme estabelece o art. 128, parágrafo terceiro.5  

Fora as disposições legais, ainda não consta, no âmbito do INPI diretrizes específicas 

que regulamentem e orientem o registro de marcas de certificação no Brasil. Diante dos 

conceitos e considerações apresentados permite-se extrair um comparativo entre as diversas 

afinidades e distinções entre os institutos ora analisados.  

 

4. Diferenças e semelhanças entre Marca Coletiva e Marca de Certificação 

 

Em comum entre elas, há o fato de que ambas fazem parte do seleto grupo de sinais de 

uso coletivo, isto é, são sinais que não são utilizados pelo titular da marca. Este pode ser 

utilizado pelos associados ao titular no caso da marca coletiva ou por terceiros, no caso da 

marca de certificação. Desta forma toca-se num ponto importante: o caráter de coletividade 

destas marcas é devido ao seu uso e não a sua titularidade (CARVALHO, 2004). 

Outra característica comum a ambas é que tanto a Marca Coletiva quanto a Marca de 

Certificação podem ser utilizadas em conjunto com a marca específica do produto ou serviço 

a ser identificado (BARBOSA, 2011, p. 20). 

Ainda que tanto as marcas coletivas quanto as de certificação sejam protegidas pelo 

instituto das marcas e utilizadas por coletividades, ambas guardam diferenças significativas a 

seu respeito. 

Além das características já expostas pela lei 9.279/96, em seu artigo 123, II e III, outra 

importante especialidade determinante de diferenciação entre os sinais é que a empresa titular 

da marca de Certificação obrigatoriamente não deve guardar relação direta com os 

produtos/serviços que visa a certificar. Isto é, a empresa certificadora não pode ter interesse 

comercial ou industrial direto no produto ou serviço que visa certificar (artigo 128, § 3°). O 

mesmo não acontece com a Marca Coletiva. 

                                                           
5 Art. 128 - Podem requerer registro de marca às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito 
privado. § 3° - O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou 
industrial direto no produto ou serviço atestado. 
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Conforme Porto (2011, p. 120), essa exigência é essencial para garantir a 

imparcialidade e a idoneidade do titular para a elaboração do regulamento de uso da marca e 

na hora da avaliação do cumprimento dos requisitos do regulamento. Outra exigência para a 

requisição da marca é que o seu titular seja capaz de geri-la e ainda conte com uma estrutura 

que seja capaz de monitorar e controlar as características certificadas. 

Tanto a Marca Coletiva quanto a Marca de Certificação possuem a obrigatoriedade de 

depósito do regulamento de utilização da marca, conforme o disposto nos artigos 147 e 148, 

inciso I, respectivamente. Só poderão utilizar as marcas os que seguirem as restrições 

constantes deste regulamento de utilização, conforme registrado no INPI. 

Uma coletividade – interessada em alinhar-se aos interesses do nicho de mercado de 

consumidores cada vez mais exigentes e conscientes com relação aos impactos 

socioambientais dos produtos ou serviços escolhidos – pode indicar ao consumidor uma 

ampla gama de informações através da sua marca coletiva e da disponibilização do seu 

regulamento de utilização. Este, por assim dizer, pode figurar como um instrumento de gestão 

do grupo e do próprio negócio (BARBOSA; REGALADO, 2013). 

No entanto, para tornar-se usuário de uma Marca Coletiva, é necessário ser membro 

ou associado à entidade titular da marca, condição diversa do usuário de Marca de 

Certificação, que não pode ter relação com o titular da marca (BARBOSA, 2011). 

Contribuindo com a abordagem apresentada, Aragon (2013) lembra que as marcas de 

certificação diferem das marcas coletivas principalmente porque estas últimas têm o uso 

concedido apenas para os integrantes de uma associação, formando uma espécie de clube; 

enquanto as marcas de certificação funcionam segundo o princípio de portas abertas, o que 

significa dizer que qualquer empresa em conformidade com os padrões definidos poderia ter o 

direito de pedir o uso da marca. 

No Brasil a marca de certificação adota o referido princípio de portas abertas:  

A escolha dos autorizados a utilizar a marca de certificação será objetiva, com base 
nos requisitos constantes do regulamento de uso da marca, e não baseada na 
discricionariedade do titular da marca. Uma vez cumpridos pelos produtos e serviços 
dos usuários os requisitos no regulamento de utilização, a autorização deverá ser 
dada (PORTO, 2011, p. 133). 
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É esta possibilidade de ser usada por uma pluralidade de empresas que confere o 

caráter coletivo da marca de certificação. Ou seja, uma mesma marca pode certificar e 

assinalar padrões de qualidade comuns a diversas empresas de classes de produtos e serviços. 

No caso da marca coletiva (de associação) isso não ocorre, pois somente empresas associadas 

ao ente titular da marca podem utilizá-la, mantendo o caráter distintivo da marca que 

representa uma coletividade de empresas ou de pessoas físicas (de mesma classe de produtos 

ou serviços) de outros de mesma classe no mercado (ARAGON, 2013, p. 66). 

Quanto ao enquadramento junto à classificação de NICE das marcas coletivas e de 

certificação estas guardam uma certa diferenciação para sua definição. No caso da marca 

coletiva, deve-se indicar a classe relacionada à atividade exercida pelos membros da 

associação, seja para as classes de produto ou de serviço. Enquanto que a marca de 

certificação, devido a sua atividade de serviço de certificação, terá seu enquadramento sempre 

na classe 42, constando especificado o objeto a ser certificado. Segundo o INPI novas 

instruções serão publicadas, a fim de esclarecer sobre o procedimento formal a ser adotado.  

Neste sentido se manifesta Mallmann (2014, p. 31): 

Marcas Coletivas são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos 
de membros de uma determinada entidade. Assim, a classificação das atividades por 
classes, conforme preconiza o Código para a concessão do Registro, torna possível 
que idêntica marca seja registrada em classes diferentes. O registro em uma classe 
não impede, de fato, se registre marca idêntica para o produto, mercadoria ou 
serviço de outra classe.  

Para ilustrar basta ver alguns exemplos de pedidos e registros junto ao INPI, para 

marcas coletivas como a AMORANGO6, a AGETRON ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE 

ELETRÔNICAS7, a ACAVITIS ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DOS PRODUTORES DE 

                                                           
6 Processo nº 902115766, classe 31, especificação: Frutas frescas. 
7 Processo nº 903103788, classe 37, especificação: Instalação e reparo de aparelhos elétricos; Instalação, 
manutenção e reparo de máquinas; Instalação e conserto de telefone; Instalação e reparo de alarme antifurto; 
Instalação e conserto de rádio-comunicação; Instalação e reparação de alarme para veículo; Manutenção de 
equipamentos elétricos; Automação industrial [instalação e manutenção de máquinas]; Instalação, manutenção e 
reparo de máquinas e equipamentos de escritório; Conserto de aparelho fotográfico; Telefones (Instalação e 
reparo-); Aperfeiçoamento de equipamento automotivo; Recarga de cartuchos de toner; Instalação, manutenção e 
reparo de estrutura de letreiro e de painel elétrico e eletrônico, inclusive de veículo; Conserto de aparelho de som 
de veículo; Instalação e reparo de fornos; Instalação e reparo de alarmes de incêndio; Computadores (Instalação, 
manutenção e reparo); Supressão de interferência em aparelhos elétricos; Assessoria, consultoria e informação 
em reparo e manutenção de utensílios domésticos; Assistência técnica e manutenção de computador [hardware]; 
Recarga para cartucho de impressora (serviço de); Conserto de auto-rádio; Relógios (Reparos de -); Instalação, 
manutenção e conserto de computador [hardware]; Manutenção de aparelhos fotográficos; Instalação e reparo de 
equipamentos de aquecimento; Instalação de aparelho de som para veículo. Concedida em 28 de janeiro de 2014. 
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VINHOS FINOS DE ALTITUDE8 e para marcas de certificação como RBC RASTRO DO 

BOI DE CERTIFICAÇÃO9 e INMETRO10 (INPI, 2009; 2013a; 2013b; 2014; 2014a). 

Desse modo, é necessário compreender as particularidades destes institutos, no que 

tange as suas afinidades e diferenças, a fim de determinar qual o mais adequado para atender 

as necessidades do titular da marca e as exigências do consumidor da mesma. 

 

5. Método de pesquisa  

 

A estratégia adotada neste trabalho é o método de pesquisa de abordagem qualitativa 

com objetivo exploratório, vez que utiliza fundamentalmente de revisão bibliográfica sobre o 

tema proposto, objetivando auxiliar no conhecimento das maneiras de identificar alternativas 

de proteção dos sinais coletivos distintivos, do ponto de vista do empresário reunido em 

associação.  

Neste escopo, primordial é o conhecimento do direito material sobre a matéria de 

marcas de certificação e coletivas vigentes no Brasil, bem como sobre os tratados e acordos 

internacionais referentes ao tema. 

Com o foco teórico e prático, a finalidade é apresentar os conceitos, seguido dos 

critérios que são exigidos pelos institutos analisados, a fim de fazer um comparativo. 

Para demonstrar tais conteúdos buscou-se estudar a legislação brasileira atual e 

anterior, os tratados e acordos internacionais em vigor que abordam este tema, bem como em 

livros, artigos, teses, revistas específicas, textos publicados na internet, conteúdos de 

seminários publicados sobre a matéria e consulta ao banco de dados do Instituto Nacional da 

Propriedade Intelectual-INPI. 

Por fim, com objetivo de ilustrar e esclarecer de forma prática como se dá a proteção 

de um dos sinais coletivos, estudou-se o caso da marca coletiva Vinhos do Brasil. 

 

6. Estudo de caso da marca coletiva Vinhos do Brasil 
                                                           
8 Processo nº 901385166, classe 43, especificação: Assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e suas 
características. 
9 Processo nº 826330568, classe 42, especificação: Serviços de certificação e identificação de origem bovina e 
bubalinos. 
10 Processo nº 821105124, classe 42, especificação: Regulamentação metrológica, verificação e fiscalização de 
instrumentos de medição e mercadorias pré-medidas. manutenção e disseminação dos padrões das unidades de 
medida, referenciando-os, direta ou indiretamente aos padrões internacionais. 
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Porto (2010), Barbosa (2011) e Faria (2011) em suas respectivas obras destacam 

algumas das vantagens advindas da adoção da marca coletiva por uma entidade coletiva, quais 

sejam: divisão de custos com a criação e gerenciamento da marca, tais como com propaganda 

e marketing; possibilidade de se utilizar o regulamento de utilização como instrumento de 

gestão, influenciando nas características desejadas e na qualidade dos produtos/serviços; 

maior facilidade de ingresso em novos mercados; ganho de notoriedade, prestígio e confiança 

pelo público consumidor ao reconhecer a marca como identificadora da origem de uma 

entidade coletiva específica; maior eficiência no combate à usurpação e contrafação da marca. 

Além destas vantagens citadas, a necessidade de aglutinar as ações desenvolvidas por 

produtores, cooperativas, associações que desenvolvem atividade de cultivo de uvas, vinhos e 

derivados, até então dispersas e isoladas deu origem ao Instituto Brasileiro do Vinho-

IBRAVIN em janeiro de 1998, a fim coordenar e reivindicar interesses, bem como 

desenvolver a cadeia vitivinícola brasileira. Vale ressaltar que o IBRAVIN é uma associação 

composta por associações, as quais, por sua vez, são compostas por produtores de uva, 

produtores de vinhos e cooperativas. Trata-se, portanto de uma Associação de associações. 

A entidade é reconhecida pela Organização Internacional do Vinho (OIV) como 

responsável por conduzir as demandas das vinícolas brasileiras no ambiente internacional. O 

próprio estatuto do instituto é claro e objetivo ao apresentar sua finalidade em seu artigo 4º:  

O IBRAVIN tem por finalidade promover e ordenar institucionalmente o setor 
vitivinícola, notadamente nas questões concernentes à produção de uvas, de vinhos, 
de suco de uva e de qualquer outro produto derivado da uva e do vinho, em todos os 
seus âmbitos: agrícola, produtivo, de elaboração, técnico, comercial, de promoção, 
de consumo, estrutural, organizacional, cultural, ambiental, jurídico, legal e 
institucional (IBRAVIN, 2014, p. 14). 

Dentre as ações que o IBRAVIN poderá desenvolver para alcançar seus fins, destaca-

se a possibilidade de estabelecer sinais distintivos, dentre os quais selos, etiquetas e 

marcas de qualidade, genuinidade, controle, origem e procedência, a serem 

concedidos pelo IBRAVIN, que objetivem promover, proteger e certificar a origem, a 

identidade e a qualidade dos produtos vitivinícolas, dentre outros atributos, e 

assegurem sua compreensão pelo consumidor. 

Neste contexto o instituto uniu esforços e encaminhou três pedidos de registro de 

marca coletiva envolvendo a expressão “Vinhos do Brasil” e seus logotipos, todos a serem 

protegidos na classe 33, com suas respectivas especificações. O primeiro pedido realizado 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

MARCA DE CERTIFICAÇÃO E MARCA COLETIVA: ESTUDO DE CASO DA MARCA COLETIVA VINHOS DO 

BRASIL 

241 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.227 a 248 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

ainda em maio de 2008, tratou-se de um pedido de marca mista para a expressão “Vinhos do 

Brasil” com um logotipo que evidenciava parte de uma bandeira e parte de um cálice de vinho 

estilizados, para a classe 33 com a especificação sucinta de “vinho tranquilo e vinho 

espumante” (INPI, 2013c). 

O segundo pedido de registro apresentava a marca mista composta pela expressão 

“Vinhos do Brasil” e um novo logotipo, o qual representava um saca rolhas estilizado, 

logotipo este que foi o objeto de proteção do terceiro pedido de marca, neste caso marca 

figurativa, ambos requerendo proteção para classe 33 com a especificação mais ampla de 

“Alcoólicas (Bebidas) [exceto cerveja]; Extratos de fruta [alcoólicos]; Destiladas (Bebidas); 

Sidra; Bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; Bebidas alcoólicas contendo frutas; Vinho; 

Aperitivos; Bebidas destiladas; Frutas (Bebidas alcoólicas contendo); Mosto de pêra [vinho 

de pêra]; Vinho de fruta; Aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas; Coquetéis; 

Destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; Cidra bebida alcoólica [cf. sidra]; Bebida 

fermentada alcoólica”, sendo que todos são de titularidade do instituto IBRAVIN (INPI, 

2013c; 2014b).  
 

O instituto atendeu a um dos principais requisitos formais para análise dos pedidos 

de marcas coletivas pelo INPI, qual seja, a apresentação do regulamento de uso, nos termos da 

instrução normativa 19/2013, artigo 3º11, que exige indicação do objetivo, pessoas autorizadas 

ao uso, requisitos para filiação à associação, bem como condições de utilização e sanções para 

o descumprimento, mediante a apresentação de um regulamento de uso.  

 O regulamento de uso das marcas referidas indica que o mesmo tem por objetivo 

fixar as condições de uso da marca coletiva “Vinhos do Brasil”, com distintivo gráfico do tipo 

misto, na classe 33, com o fim de regular as condições de uso desta marca pelas pessoas 

jurídicas que diretamente ou indiretamente – por meio de suas instituições, seja associada ao 

Instituto Brasileiro do Vinho – IBRAVIN, titular desta marca.12 

                                                           
11 Instrução Normativa 19/2013: Art. 3º O regulamento de utilização, cujo modelo, de uso facultativo, está 
contido no Anexo I desta Instrução Normativa, deverá conter: a) descrição da pessoa jurídica requerente, 
indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la; b) 
condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca; c) 
requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas 
ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame; d) condições de 
utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser 
assinalado; e) eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.  
12 Regulamento de Uso da Marca Coletiva Vinhos do Brasil. 
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Vale destacar ainda, quais são as condições e requisitos apontadas no regulamento 

para autorização do uso da referida marca coletiva: primeiramente em relação aos produtos, 

estabelece que devem: I – utilizar a marca exclusivamente para os seguintes produtos, de 

acordo com a definição da Lei do Vinho: a) vinho de mesa, b) vinho fino, c) vinho espumante, 

d) vinho frisante, e) vinho licoroso. II – comercializar os produtos engarrafados ou 

acondicionados em recipientes de até 5 litros; III – comprovar que as uvas que deram origem 

ao produto são provenientes exclusivamente do território brasileiro; IV – comprovar que os 

vinhos foram elaborados e engarrafados exclusivamente no Brasil; V – comprovar que o 

produto está devidamente registrado no MAPA; VI – utilizar somente o rótulo previamente 

aprovado ou cadastrado no MAPA; VII – apresentar uma amostra do produto que irá utilizar a 

marca coletiva. 

Também há indicação no regulamento apresentado sobre as Pessoas Jurídicas 

autorizadas a utilizar a marca que seriam: a) o IBRAVIN, como representante do setor 

vitivinícola a nível estadual, nacional e internacional, segundo seu estatuto. B) as pessoas 

jurídicas que atuem na vitivinicultura. C) Entidades Associadas ao IBRAVIN. A pessoa 

jurídica precisa, ainda, comprovar que seu registro junto ao MAPA encontra-se válido; estar 

cadastrada no Cadastro Vinícola e comprovar que se encontra com os dados atualizados; 

apresentar declaração de que conhece e cumpre integralmente a legislação brasileira 

vitivinícola; pagar taxa anual por produto que utilizar a marca coletiva, a ser definida em 

regimento interno. 

Outros itens pertinentes são abordados e explorados por ocasião do regulamento ora 

analisado, tais como: condições para o uso do sinal “Vinhos do Brasil”, Responsabilidade por 

defeitos ou infração no uso da marca coletiva, Proibições de uso e sanções.13 O regulamento é 

um documento obrigatório e, caso não seja apresentado no processo de registro da marca, ele 

é definitivamente arquivado.14  

Embora o regulamento de uso da marca ora analisada tenha atendido as exigências da 

instrução normativa, tanto aderindo ao modelo sugerido, quanto esclarecendo a cada uma de 

suas citações; o INPI entendeu por publicar exigência, a fim de que a requerente dos pedidos 

prestasse esclarecimentos quanto ao art. 6º15 do regulamento de utilização no que se refere a 

                                                           
13 Regulamento de Uso da Marca Coletiva Vinhos do Brasil. 
14 Artigo 147, parágrafo único da Lei 9.2079/96. 
15 Artigo 6 - Pessoas jurídicas autorizadas a usar a marca coletiva. Estão autorizados ao uso da marca coletiva: 
A) o IBRAVIN, como representante do setor vitivinícola a nível estadual, nacional e internacional, segundo seu 
estatuto. B) as pessoas jurídicas que atuem na vitivinicultura. C) Entidades Associadas ao IBRAVIN. 
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quem está autorizado a usar a pretensa marca coletiva. Alertando ainda sobre o inc. III do art. 

123 da Lei nº 9.279/96. 

Em resposta a esta exigência o requerente da marca esmiuçou o referido art. 6º, a fim 

de elucidar que tanto o IBRAVIN quanto as entidades associadas, bem como as empresas e 

cooperativas do setor vitivinícola brasileiro, podem utilizar a marca, desde que cumpram o 

regulamento. O INPI entendeu que o requerente é constituído como uma associação das 

associações de vitivinicultores brasileiros, portanto, tem legitimidade para requerer marca de 

natureza coletiva. 

Ainda que o entendimento do INPI seja o referido, ressalta-se que o simples fato de 

uma associação ser constituída de outras associações de determinado seguimento por si só, 

não autoriza esta a ser titular de marca coletiva, bem como não é somente as associações 

constituídas de associações que podem ser titulares de tal direito, mas também associações 

formadas por empresas, ou ainda, pessoas físicas, atendendo outros requisitos.  

Enfim, acatada a resposta, bem como os demais termos do regulamento e 

documentos obrigatórios, o INPI decidiu por deferir os pedidos de registros da referida marca, 

e após as formalidades legais, estão em vigor os registros da marca “Vinhos do Brasil” e suas 

várias formas de apresentação.  

Por conseguinte, hoje empresas vinculadas ao IBRAVIN que atendam as exigências 

do regulamento de uso, estão autorizadas a utilizar em seus produtos a marca “Vinhos do 

Brasil”, juntamente ou não com suas respectivas marcas individuais, desta forma estarão 

beneficiando-se, pois agregam valor ao seu produto, e ainda, favorecendo o consumidor que 

ao adquirir aquele produto estará usufruindo da boa qualidade e excelência do produto. 

Inclusive tal marca já vem sendo citada como exemplo de marca coletiva setorial, na 
opinião de Vieira et al. (2014, p. 6): 

O Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN), nas atribuições que lhe compete, a fim 
de representar as vitivinícolas brasileiras, contribui para a promoção da marca 
coletiva Vinhos do Brasil, (registro 902819470) cujas vitivinícolas estão situadas no 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Nordeste do país. Este pode ser considerado um 
bom exemplo de marca coletiva setorial, onde um segmento de mercado se une para 
utilizar um sinal em comum, sob determinadas regras. 

Considerando o estudo até o presente momento apresentado, no que tange a 

conceitos, fundamentações, exemplos de marcas de certificação e coletivas, bem como 
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especificamente o estudo de caso da marca “Vinhos do Brasil” poder-se-ia questionar sobre a 

viabilidade de considerar uma marca como coletiva e de certificação concomitantemente. Tal 

resposta encontra-se mencionada neste próprio estudo, quando é apresentada uma das 

principais diferenças entre os institutos, qual seja a empresa titular da marca de certificação 

obrigatoriamente não deve guardar relação direta com os produtos/serviços que visa certificar, 

nos termos do art. 128, parágrafo 3º, o que permite ao titular ser imparcial e idôneo ao 

formular o regulamento de uso e avaliação dos seus requisitos, diferente da marca coletiva, a 

qual representa os interesses de seus associados. 

Neste ínterim, assim como as demais marcas coletivas, a marca “Vinhos do Brasil”, 

de titularidade da IBRAVIN, não poderia ser ou tornar-se marca de certificação concomitante, 

ao menos no que se refere a certificar produtos ou serviços que guardem relação com aqueles 

que produz ou desempenha, seja o próprio instituto, seja seus associados, pois estaria direta 

ou indiretamente interessada no produto, e isso poderia macular a imparcialidade, idoneidade 

e independência necessárias a sua atuação. 

 

7. Conclusão 

  

A proteção legal da marca de certificação e da marca coletiva conferida pelo 

legislador em 1996 representa uma novidade no sistema de direito de marcas no Brasil.  

Contudo, devido à atualidade do tema, a precariedade com que a matéria é tratada 

tanto na legislação brasileira quanto na internacional, a escassa produção científica que aborde 

o assunto, percebe-se que há inúmeras incertezas quanto à eficácia da proteção dos sinais 

coletivos, uma vez que recentes e discutíveis as verdadeiras vantagens e desvantagens desta 

proteção, além da dificuldade de compreensão sobre o procedimento prático a ser adotado, 

motivos pelos quais optou-se por abordar este tema. 

Evidencia-se que tais institutos buscam atender as necessidades e exigências tanto 

dos consumidores atuais que buscam produtos e serviços diferenciados com grau de 

excelência cada vez maior, como garantir ao empresário a possibilidade de agregar valor aos 

seus produtos e/ou serviços através do uso de uma marca diferenciada, além da sua própria 

marca individual. 

Percebe-se que, uma vez analisado o sinal que se deseja proteger, bem como o seu 

titular, no que tange ao seguimento que pretende atuar, a sua função, o seu objetivo, é 
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perfeitamente possível identificar se a proteção deverá se dar por marca coletiva ou marca de 

certificação. 

Verifica-se, ainda, que analisar os requisitos e exigências do procedimento para 

proteção do sinal coletivo, principalmente o regulamento de uso, colabora significativamente 

para a identificação referida. 

Constata-se que, de fato, a proteção de sinais coletivos consegue cumprir o seu papel, 

uma vez que o consumidor pode, ao identificá-lo, encontrar qualidade e segurança nos 

produtos diferenciados por um sinal coletivo, já que são produzidos atendendo um 

regulamento de utilização, bem como o titular do sinal consegue destacar-se junto ao 

mercado, pois passa a ter uma vantagem competitiva. 

No que se refere à hipótese de cumular os institutos de marca coletiva e de 

certificação para o mesmo sinal, concluiu-se pela inviabilidade, tendo em vista as 

características de cada instituto, principalmente no que se refere à proibição legal do titular da 

marca de certificação ter relação direta com os produtos e serviços que visa certificar, pois 

uma coletividade produtora não pode, em tese, ser sua própria auto certificadora. Isso é 

diferente para a marca coletiva que representa os interesses dos associados e tem o dever de 

representar esta coletividade. 

O estudo de caso da marca “Vinhos do Brasil” serviu para ilustrar e esclarecer de 

forma prática os requisitos, o procedimento, as vantagens e desvantagens, bem como a 

efetividade do instituto da marca coletiva, demonstrando o porquê desta não poder, 

concomitantemente, também ser protegida ou considerada como uma marca de certificação. 
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Resumo 

Este artigo aborda a prática empresarial de manipulação de preço de produtos e serviços sob a 

concepção do direito antitruste, de forma a apontar se essa prática desestimula a entrada de 

novos competidores e visa eliminar a concorrência. Atenção especial será concedida à 

infração à ordem econômica identificada pelo inciso XV do §3º. do art. 36 da Lei 12.529, de 

30 de novembro de 2012, também denominada “preço predatório”. O “preço predatório” será 

examinado sob a concepção constitucional da livre concorrência e da proteção da justiça 

social e dignidade humana. Assim, será necessário identificar quais são os elementos 

normativos do “preço predatório” e o desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial neste tipo 

de prática empresarial. A relevância nesta abordagem decorre da necessidade de buscar e 

apontar critérios mais objetivos para a definição da legalidade da prática de preço de 

produto/serviço abaixo do custo produção e relevar a liberdade da prática de preço, em vista 

do ambiente de competição no mercado brasileiro, principalmente de produtos de informática.  

Palavras chaves: Preço Predatório. Livre Concorrência. Justiça Social.  

Abstract 
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This paper analyses the business practice of manipulating price of products and services under 

the antitrust view and aims to point out if this practice eliminates competition and discourages 

the entry of new competitors in a specific market. Special attention will be granted to the 

violation of the economic order, as identified by Item XV of art. 36 of the Federal law 12, 529 

of November 30, 2012, so-called “predatory price”. The “predatory price” will be examined 

under the free competition, social justice and human dignity, as provided by the Federal 

Constitution. Therefore, it will be examined the legal elements of the “predatory price” and 

the development of the case law and doctrine. The importance of this paper comes from the 

need to search and point out more objective criteria for the legality of the price of 

products/services below the product costs and highlight the freedom to exercise the prices that 

businessmen want, in view of existing competition in the Brazilian market, mainly those 

informatics products. 

Key words: Predatory Price. Free Competition. Social Justice. 

 
1. Introdução 

 
 
Os preços de produtos e serviços praticados em um determinado mercado são 
considerados elementos de competitividade empresarial, na medida em que possuem 
função atrativa junto aos consumidores e discriminatória quanto à decisão em atuar em 
segmentos peculiares do mercado. 
 
O empresário pode manipular assim o preço de seus produtos e serviços, colocando-os 
em valores compatíveis com aqueles esperados pelos consumidores e mercados que 
desejam conquistar. O raciocínio empresarial comum é a prática de preços mais 
elevados e diferenciados, se existe um interesse em atuar em setores que atendem 
consumidores exigentes e de alto poder aquisitivo, pois o preço praticado, a qualidade 
de produtos e a força da marca são elementos de atração. 
 
Neste mesmo raciocínio, a redução substancial de preços de produtos e serviços é um 
mecanismo compatível com o lançamento de novas marcas, o que atrai a atenção de 
consumidores, ou que visa atender consumidores com menor poder aquisitivo. 
 
Neste sentido, o preço é classificado como elemento formador da “mais valia do 
estabelecimento empresarial”, entendido na concepção mais moderna da Teoria da 
Empresa, como o conjunto de bens que são explorados pelo empresário para o exercício 
da empresa. 
 
Se o aumento e/ou redução de preços de produtos são instrumentos livremente 
exercitados pelos empresários, em uma economia de mercado, existe uma preocupação 
concorrencial, por outro lado, com a redução exacerbada de preços abaixo do custo 
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médio dos consumidores. Em vários casos, ela objetiva eliminar a concorrência presente 
e a potencial (desestimula a entrada de novos competidores). 
 
Por essa razão, a prática de preços abaixo do custo é analisada ou praticada com cautela, 
havendo nos dias atuais uma preocupação crescente das autoridades de repressão às 
práticas comerciais violadoras à concorrência com a forma de exercício da liberdade de 
precificação de produtos e serviços. 
 
Mais ainda, a prática de preços abaixo do custo de produção, quando realizada de 
maneira injustificada, vem sendo considerada possível infração à ordem econômica nos 
termos do inc. XV do §3º. do art. 36 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. Essa 
conduta é conhecida como “preço predatório”. 
 
A conceituação de “preço predatório” e a qualificação de seus requisitos básicos estão 
sendo, nos últimos 20 anos, objeto de extensa discussão pela doutrina ou pela 
jurisprudência brasileira. Isso tudo em vista da liberalização do mercado e a redução 
significativa da interferência estatal na economia brasileira, em que não existe mais o 
controle generalizado de preços como ocorreu consistentemente durante as décadas de 
70 e 80. 
 
Não obstante, o Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 
em Resolução no. 20, de 9 de junho de 1999, determinou ser indispensável uma análise 
extensiva da estrutura de mercado, dos fatores determinantes da produção e dos efeitos 
da prática de preço abaixo do custo de produção. Esta análise deve ser orientada para a 
determinação de critérios que auxiliem o enquadramento de políticas de preço em 
prática restritiva horizontal1 e que vise a reduzir ou eliminar a concorrência no mercado. 
 
O presente artigo objetiva determinar os requisitos normativos para a prática de “preço 
predatório” e os desenvolvimentos doutrinários. Como este decorreu de Parecer 
elaborado para uma sociedade empresária na área de produção de 
computadores/informática, a análise jurídica do “underselling” ou preço abaixo do custo 
e do “preço predatório” foram realizadas visando a verificação do enquadramento da 
conduta do Consulente na tipificação do inc. XV do art. 36 da Lei 12.529/2011.  
 
A estruturação proposta para este artigo segue, de alguma forma, a racionalidade dos 
procedimentos administrativos instaurados junto aos órgãos da concorrência, que 
exigem uma análise jurídica e econômica, na apreciação de qualquer conduta 
empresarial. 
 
A análise econômica será realizada de forma muito breve, em que se apontam algumas 
peculiaridades da estrutura de mercado do setor de produção de computadores. Isso será 
suficiente para verificar o impacto do “underselling” na estrutura da concorrência da 
Consulente. A pergunta a ser realizada é: Seria a prática da redução de preço abaixo do 
                                                           
1 As práticas restritivas horizontais são entendidas como acordos entre concorrentes do mesmo mercado 
relevante ou condutas comerciais que afetam esses concorrentes. Elas objetivam o aumento ou a 
conquista do poder de mercado. 
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mercado, em materiais de computação e/ou informática, classificada como preço 
predatório? 
 
 Com isso, o quadro jurídico existente para o tratamento do “underselling” será melhor 
vislumbrado bem como as peculiaridades da prática de precificação e seus efeitos 
concorrenciais.  
 
 

2. Generalidades sobre a Preservação da Livre Concorrência e Repressão às 
Infrações da Ordem Econômica 

 
 
A inclusão da liberdade econômica a partir da Carta Magna de 1934 e sua manutenção 
nas constituições posteriores demonstram o papel primordial atribuído à atividade 
privada e ao empreendedorismo produtivo para o desenvolvimento econômico 
brasileiro. 
 
A atividade comercial e industrial no Brasil que era exercida pelos comerciantes, num 
primeiro momento de desenvolvimento brasileiro, sob um forte contexto ideológico do 
liberalismo político2, passou a ser influenciada por normas programáticas para a 
organização e planejamento econômico. Assim, a atividade produtiva submete-se ao 
norteamento constitucional e passa a ser explicitamente um instrumento eficaz para a 
satisfação das necessidades básicas dos seres humanos. Consequentemente, por meio da 
disponibilização e troca dos bens produzidos, ela revigora o mercado, permite a 
extensão dos benefícios individuais à coletividade e exercita a justiça social3. 
 
A liberdade econômica como uma forma de satisfação das liberdades individuais e da 
justiça social foi mantida em todas as constituições brasileiras pós-1934, mas somente 
com a atual Magna Carta de 1988 tornou-se um fundamento e, consequentemente, 
elemento central da ordem econômica constitucional.4 
. 

                                                           
2 Durante a vigência das Constituições de 1824 e 1891, acreditava-se que a força natural do mercado sem 
injunções estatais seria suficiente para assegurar as necessidade básicas e sociais exigidas pela sociedade 
brasileira. Dessa maneira, reservava-se ao Estado a prerrogativa de guarda da ordem e do funcionamento 
do livre mercado. Conforme ressaltado por Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins in “Comentários 
à Constituição do Brasil” (Vol. 7. 1990. Ed. Saraiva. Págs. 3-4), as limitações das funções do Estado 
durante o liberalismo político e econômico foram melhor apresentadas por Adam Smith, que em 1776 
listou exaustivamente os deveres do Estado, quais sejam: 
 
• A proteção da sociedade contra a violência e a invasão privada; 
• A proteção dos indivíduos contra opressão de outrem; e 
• A criação de infraestrutura para o desenvolvimento econômico. 
3 Constituição Federal 1988 (Atual Carta Magna): 
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: ...” 
4 O legislador constituinte elegeu a “livre iniciativa” e a “valorização do trabalho” como fundamentos da 
ordem econômica, que sustentam a pretensão de garantir aos indivíduos uma existência digna, conforme 
os ditames da justiça social. Veja Costa, Maurício de Moura em “O Princípio Constitucional de Livre 
Concorrência”. Revista do IBRAC. Vol. 5. N. 1. 1998. Pág. 8. 
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Sob essa perspectiva, a possibilidade de organizar-se em sociedades para a exploração 
econômica, o direito de lançar-se em atividades produtivas de bens e serviços por sua 
própria conta e risco, o oferecimento de bens e serviços ao público consumidor, a 
participação nos jogos concorrenciais para a conquista de clientela são compreendidas 
como expressões da livre iniciativa econômica e práticas fundamentais da liberdade 
individual. 
 
Seguindo essa orientação, o jurista Celso Ribeiro Bastos5 analisa a liberdade econômica 
sob uma perspectiva transpessoal e interpreta amplamente essa liberdade para equipará-
la à livre iniciativa individual garantida pelos direitos fundamentais do homem, como 
segue: 
 

“Em segundo lugar surge a liberdade de iniciativa. Na verdade esta 
liberdade é uma manifestação dos direitos fundamentais e no rol 
daqueles devia estar incluída. De fato o homem não pode realizar-se 
plenamente enquanto não lhe for dado o direito de projetar-se através 
de uma realização transpessoal. 
Vale dizer, por meio da organização de outros homens com vistas à 
realização de um objetivo. Aqui a liberdade de iniciativa tem 
conotação econômica. Equivale ao direito que todos têm de lançarem-
se ao mercado de produção de bens e serviços por sua conta e risco.” 

 
Nessa mesma linha, o jurista português Manoel Afonso Vaz6 confirma ter o preceito da 
livre iniciativa natureza de direito fundamental: 
 

“Todavia, e no entanto, o direito à iniciativa econômica privada é, a 
nosso ver, ainda um direito fundamental de natureza análoga aos 
direitos ‘de liberdade’, quando pretenda defender um âmbito de 
afirmação e realização autônoma do indivíduo enquanto tal. 
 
Sendo assim, é-lhe aplicável, por força do artigo 17o da CRP, o 
regime jurídico dos ‘direitos, liberdades e garantias’ expresso no 
artigo 18º da Constituição.” 

 
Daí encontra-se assegurado, constitucionalmente, a possibilidade de os agentes 
econômicos utilizarem livremente os meios de produção (capital, trabalho e insumos) 
para fins de lucro, bem como exercitarem as suas influências sobre as forças da oferta e 
da procura, desenvolver produtos tecnológicos por meio do direito da propriedade 
industrial, baixar o preço de seus produtos para ampliação de clientela e participação no 
mercado. Segundo o dogma do liberalismo balisado nas constituições econômicas 

                                                           
5 Op. Cit. 2. Pág. 16. 
6 Veja Manoel Afonso Vaz. “Direito Econômico e a Ordem Econômica Portuguesa”. Coimbra. Ed. 
Almedina. 1984. Págs. 86 e 87, conforme citado por Celso Ribeiro Bastos. Op. cit. 2. Págs. 16-17. 
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modernas7, permite-se o embate de forças competitivas e a consequente imposição de 
empresários mais eficientes sobre aquelas menos eficientes, quando realizados em bases 
lícitas, leais e sob os auspícios da eficiência econômica8. 
 
Esse processo competitivo é designado pela doutrina antitruste como expressão da 
seleção natural econômica, em analogia à teoria darwinista de sobrevivência e 
propagação natural de variedades animais e vegetais mais adaptáveis, pois consiste na 
existência de diversos empresário, que buscam alcançar um mesmo alvo e estabelecem 
uma rivalidade comercial. Nesse domínio, é possível entender a possibilidade de uma 
competição extrema capaz de produzir os efeitos de exclusão mercadológica. 
 
Por esse motivo, as normas destinadas à disciplina e manutenção da livre concorrência 
não podem condenar de forma genérica a eliminação de um competidor já que pode ser 
resultante de um produto superior ou marca renomada ou mesmo por acidente histórico, 
ou eficiência produtiva9 
 
Desta feita, verifica-se que o próprio legislador constituinte, em pleno favor da 
eficiência, entendeu ser salutar para o mercado a competição, sendo certo que ela tende 
                                                           
7 A expressão “constituição econômica” nasceu do momento em que as constituições modernas passaram 
a conter dispositivos sobre a organização econômica de ordem programática, tais como i) fundamentos e 
princípios gerais da atividade econômica; ii) delimitação básica entre o domínio da iniciativa privada e a 
intervenção estatal no mercado e iii) bases jurídicas dos fatores de produção. Veja op. cit. 2. Pág. 5 a 10 e 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho in “A Constituição Econômica”. Revista de Direito Administrativo. n. 
178 (1989). Págs. 18 a 19. 

Os limites da livre iniciativa e regulamentação da atividade econômica pelo Estado já foram 
objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que assim ensinou: 
 
“A Constituição Federal, no seu art. 170, preceitua que a ordem econômica é fundada na valorização 
do trabalho e na livre iniciativa, tendo por finalidade assegurar a todos a existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os princípios que indica. No seu art. 174 pontifica que, como 
agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções 
de fiscalização, incentivo e planejamento. Desses dispositivos resulta claro que o Estado pode atuar 
como atente regulador das atividades econômicas em geral, sobretudo nas de que cuidam as empresas 
que atuam em um setor absolutamente estratégico, daí ser lícito estipular os preços que devem ser por 
elas praticados.” (Ementário STJ, n. 9/303 – MS n. 2.887-1 DF; Rel. Mi. César Asfor Rocha, 1ª Seção, 
unânime, Diário da Justiça, 13 dez. 1993). 
8 “As used by economists, economic efficiency refers to a decision or event that increases the total 
value of all economically measurable assets in the society or total social wealth. Recent antitrust 
analysis has often ignored that business conduct can increase social wealth in several ways. We 
achieve a considerable gain in analytic precision if we divide the concept of economic efficiency into its 
basic components: production efficiency, innovation efficiency and allocative efficiency. Production 
efficiency is achieved when goods are produced using the most cost-effective combination of 
productive resources available under existing technology. Innovation efficiency is achieved through 
the invention, development and diffusion of new products and production processes that increase 
social wealth. Allocative efficiency is achieved when the existing stock of goods and productive output 
are allocated through the price system to those buyers who value them most, in terms of willingness to 
pay or willingness to forego other consumption.” Citado por Joseph F. Brodly. “The Economic Goals 
of Antitrust: Efficiency, Consumer Welfare, and Technological Progress”. New York University Law 
Review. November (1987). Pág. 1021. 
 
 Eficiência deve ser entendida, no âmbito do direito da concorrência, sob um conceito econômico, 
mas tendo como objetivo o fundamento preconizado pela lei constitucional: a dignidade humana e social. 
 
9 Ver United States v. Grinnel Corp., 384 U.S. 563 (1966). 
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a reduzir os custos produtivos e, consequentemente, os preços para os consumidores. 
Isso é que se extrai do §4º do art. 173 da CF que investiu o Estado dos poderes de 
repressão às práticas empresariais específicas caracterizadas como “abuso do poder 
econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao 
aumento arbitrário dos lucros”. 
 
Nesse mesmo sentido dispõe o §1º do art. 36 da Lei 12.529/2011, como segue: 
 

§1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado 
na maior eficiência de agente econômico em relação a seus 
competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput 
deste artigo.”10 

 
Isso significa, mais uma vez, que o aumento da clientela dos empresários e o 
crescimento mercadológico de uma sociedade empresária não são vedados pela ordem 
econômica e leis concorrenciais (mesmo quando em detrimento de competidores), mas 
tão somente os comportamentos nocivos que impliquem alteração da estrutura 
concorrencial de um mercado, que levem o exercício de posição dominante de forma 
abusiva e o aumento arbitrário de lucros11. 
 
Cumpre salientar, aliás, que as regras incidentes à concorrência somente passaram a ser 
cogitadas a partir do momento que as condutas comerciais para a “conquista de 
clientela” foram acompanhadas de embustes, de práticas desleais com o fito de eliminar 
a concorrência e reduzir o livre arbítrio dos consumidores na escolha dos produtos e 
serviços. Ou seja, quando a concorrência ficou sem freios. 
 
Acrescenta-se o posicionamento uníssono do CADE sobre a verificação da estruturação 
mercadológica e outros indicativos econômicos e legais, para a efetiva constatação de 
infração, nas palavras da ex-Conselheira Neide Terezinha Malard, que 
 

“Diga-se, porém, que o princípio da livre concorrência não conduz à 
antijuridicidade do poder econômico. O sistema adotado pelo texto 
constitucional não é o da per se condemnationen, mas o da regra da 
razão12, o que vale dizer que o poder econômico só pode ser reprimido 

                                                           
10 Esse parágrafo afasta eventuais confusões decorrentes do inciso II do art. 36 da Lei 12.529/2011 que 
caracteriza como infração à ordem econômica os atos que visem a dominação de mercado relevante de 
bens e serviços. Pela leitura do referido inciso, entende-se que dominar um determinado mercado não é 
por si só um abuso do poder econômico, mas sim o abuso dessa dominação e os consequentes efeitos 
negativos na concorrência. 
11 “We have seen that the basic merits of competition lie in its contribution to economic efficiency 
(optimum allocation of productive resources) and dispersion of power. Competition resulting in the 
elimination of firms because they are less efficient serves on of the functions assigned to it.” Veja 
Fritz Machlup. “The Political Economy of Monopoly, Business, Labor and Government Policies”. 
Baltimore. The Johns Hopkins Press. 1952. Pág. 102. 
12 A Regra da Razão pode ser entendida como um padrão de incidência da lei, por meio da análise dos 
fatos envolvendo uma conduta comercial para detectar os seus efeitos pró-competitivos ou anti-
concorrenciais. Ela aproxima o texto da lei às peculiaridades econômicas, sendo, portanto, de importância 
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quando orientado à dominação do mercado ou quando atua de forma 
lesiva à concorrência.” (Voto da Conselheira Relatora Neide 
Terezinha Malard, no Processo Administrativo n. 31, j. 6-10-1993 (Fiat 
x Transauto). 

 
Do exame conjugado da livre iniciativa e livre concorrência à luz da Constituição 
Federal 1988, pode-se chegar à conclusão válida que o livre arbítrio da Consulente e de 
todas as sociedades empresárias em manipular o preço de seus produtos/serviços em 
busca da clientela e do lucro, inclusive estipular o preço abaixo do seu custo, constitui 
prática lícita, justificada e comumente adotada no mundo empresarial. 
 
Antes de atender aos aspectos relacionados à manipulação de preços pelos empresários 
e ao chamado “preço predatório”, torna-se imperioso abordar a base constitucional do 
direito antitruste, em face da linha tênue situada em zona cinzenta entre o exercício 
normal e lícito das atividades empresariais e aquelas consideradas contrárias à 
competição. 
 
 
 
 
 
 

3. Bases Constitucionais para a Licitude de Práticas Empresarias e Repressão 
às Infrações da Ordem Econômica 

 
Sob os auspícios da liberdade econômica e da necessidade de competição para 
“assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, o texto 
do §4º do art. 173 da Constituição Federal de 1988 determinou a criação de 
instrumentos para reprimir o abuso do poder econômico que objetiva a eliminação da 
concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Para tanto, foi editada a Lei 8.884, em 
11 de junho de 1994, e posteriormente a Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, sendo 
que ambas estabeleceram os mecanismos de prevenção e repressão às infrações da 
ordem econômica. 
 
Tratando-se de uma lei de implementação dos objetivos do direito da concorrência, 
determinou-se pela Lei 12.529/2011 num primeiro passo quais seriam as práticas 
empresariais consideradas contrárias ao pleno exercício da livre iniciativa e, 
consequentemente, sujeitas à repressão da lei antitruste. 
 
Seguindo o critério europeu, o art. 36 da referida Lei 12.529/2011 especificou os 
requisitos para a formação dos atos anti-concorrenciais em vista da caracterização do 
ilícito pelo objeto do ato e efeitos que produz13. Nessa perspectiva, todos os atos 
                                                                                                                                                                          
indiscutível. Acredita-se que a Regra da Razão foi divulgada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, 
a partir da decisão Standard Oil Co. v. United States. (Standard Oil Co. v. United States 221 U.S. 1 
(1911). 
 
 
13A influência europeia do ilícito seguir os efeitos que produz, em conjunção da Regra da Boa Razão do 
Direito Norte-Americano, está expressa em diversas decisões do CADE, dentre elas a seguinte: 
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empresariais sob qualquer forma manifestados podem ser classificados como condutas 
lícitas e adotadas em um mercado de competição, desde que não concorram para os 
seguintes fins: i) limitação, falseamento ou prejuízo, sob qualquer forma, da livre 
concorrência ou livre iniciativa; ii) o domínio de mercado relevante de bens ou serviços; 
iii) o aumento arbitrário de lucros e iv) o exercício abusivo de posição dominante. 
Entende-se para esse propósito que o ilícito concorrencial é constatado quando da 
ocorrência de um dos efeitos listados pela lei, não havendo assim concorrência de 
efeitos. 
 
 
Além disso, foram enumeradas no §3º. do art. 36 da Lei 12.529/2011 (anteriormente 
especificadas no art. 21 da Lei 8.884/94) algumas condutas exemplificativas e 
casuísticas por serem comportamentos considerados de alto potencial efeito de causar 
dano à concorrência. Essa seleção de condutas foi realizada com base no processo de 
observação do impacto nas relações de concorrência e de consumo. 
 
Dentre os efeitos genéricos de infração da ordem econômica, o abuso de posição 
dominante é o mais importante para o exame do “underselling”, em vista do fato de os 
“preços predatórios” serem classificados como práticas restritivas horizontais, que tem 
como pressuposto a existência ou busca de poder de mercado sobre mercado relevante. 
Cuidaremos assim da expressão “abuso de poder econômico”, para que 
subsequentemente sejam examinados os elementos normativos e intrínsecos da 
pretendida conduta do “underselling” e dos requisitos caracterizadores da prática 
comercial de preço predatório. 
 
A caracterização de posição dominante decorre essencialmente da potencialidade do 
agente econômico em restringir a concorrência em um determinado mercado relevante, 
bem como do grau de independência do agente em praticar condutas que o colocam em 
condições de agir sem consideração aos concorrentes, fornecedores ou distribuidores14. 

                                                                                                                                                                          
“A recusa de venda, por si só, não pode ser considerada uma infração, devendo-se em 

obediência ao princípio da razoabilidade, exercer uma análise circunstanciada caso a caso, o que 
demanda um exercício investigatório, assim como o conhecimento do mercado em questão. (...) 

A jurisprudência brasileira formada com o julgamento da AP n. 19/88 e ratificada mais 
recentemente no PA n. 42/92 admite a recusa de venda desde que não configurada a tentativa de 
dominação do mercado ou eliminação da concorrência, haja vista que se faz necessário considerar 
razoabilidade da conduta do agente econômico do ponto de vista de sua estratégia comercial.” Voto 
da ex-Conselheira Lúcia Helena Salgado e Silva. Processo Administrativo n. 36/92k, de 18 de agosto de 
1999. Murilo Régis Dantas X Cervejaria Reunidas Skol Caracu. In DOU de 9/9/1999. Seção I, Pág. 3. 
14  Posição dominante é o grau de controle “que permite à empresa (ou empresas) nessa situação 
assumir um comportamento globalmente independente, definir autonomamente a estratégia, a 
prosseguir no mercado.”. Pensamento doutrinário de Antonio Carlos Gonçalves et al in “Direito 
Económico”. Coimbra. Almendina. 1995. 24ª ed., citado em parecer de Miguel Reale e Miguel Reale 
Júnior, publicado na Revista do IBRAC vol. 8. n. 7 (2001).O poder de mercado é determinado 
basicamente pelos tribunais americanos da seguinte forma: “The logical interpretation of the Court’s 
language is that market power is a measure of a firm’s ability to raise prices above competitive 
levels, without incurring a loss in sales that more than outweighs the benefits of the higher price” in 
Thomas E. Sullivan e Jeffrey L. Harrison. “Understanding Antitrust and its Economic Implications”. 
2nd. ed. New York. Mathew Bender. 1994. Pág. 124 
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A independência observada do agente é compreendida como dependência aos 
participantes da competição no mercado relevante. 
 
Essa posição privilegiada de independência e o domínio de mercado podem ser 
mensuradas por 2 (dois) pressupostos básicos, especificados pelo §2º. do art. 36 da Lei 
12.529/2011, sendo um de caráter concreto e outro abstrato. O primeiro diz respeito à 
capacidade de um empresário alterar unilateral ou coordenadamente as condições de 
mercado. Esse critério será verificado na prática por meio da aferição do poder do 
empresário em modificar os comportamentos no mercado. Isso significa que a posição 
dominante será averiguada pela capacidade de transformar a concorrência em um jogo 
previamente estabelecido, artificial e com efeitos negativos na concorrência e nos 
consumidores, independentemente de deter 2% ou 40% de um mercado relevante15. Não 
obstante, as chances de imposições de decisões aumentam na proporção da participação 
no mercado de um agente econômico. 
 
Tal assertiva é confirmada pelo conceito etimológico da palavra “controle” no direito da 
concorrência, que é importada do francês “Côntroler” e influenciada pelo inglês “to 
control”. Ela tem o significado de “predominar” (sobre algo ou alguém com adoção de 
condutas excludentes) e de “poder de dirigir atividades sociais e/ou o funcionamento da 
empresa”16. Ela pode ser expressada pelas atividades de controle de preços (aumento ou 
diminuição), restrição da produção, eliminação da concorrente por meio de acordos 
verticais ou horizontais. 
 
Daí a justa posição do CADE sobre domínio de mercado relevante: 
 

“O domínio de mercado deve ser entendido como um poder de agir. 
No aspecto ativo, esse poder confere à empresa dominante a 
capacidade de influir sobre as outras empresas do mercado; no 
aspecto passivo, a empresa dominante não se deixa influenciar pelo 
comportamento das demais participantes do mercado. Dominar é, 
pois, poder adotar um comportamento independente das concorrentes, 
tornando-se apta para controlar o preço, a produção ou a distribuição 
de bens ou serviços de uma parte significativa do mercado, excluindo, 
assim, a concorrência.” (Voto da ex-Conselheira relatora Neide 
Terezinha Malard) 17 

 
O pressuposto abstrato utilizado pela inteligência do referido §2º. do art. 36 é intuitivo, 
pois acredita ser presumido um controle do agente econômico quando a participação de 

                                                                                                                                                                          
 
15 No caráter concreto, inexiste presunção de poder de mercado e naturalmente a verificação in loco da 
capacidade de alteração da estrutura do mercado pelo agente econômico ou empresário será relevada. Ver 
Roberto Domingos Taufick. “Nova Lei Antitruste Brasileira”. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2012. Págs. 
183 e 184.   
16 “Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia”. Ed. Martins Fontes. São Paulo. 1999. Definição 
adotada pelo CADE em Resolução n. 15, de 19 de agosto de 1998. 
17 Processo Administrativo n. 31 envolvendo a Fiat x. Transauto. Julgamento em 6 de outubro de 1993. 
Publicado na Revista do IBRAC. v. 2. n. 1. 1995. Pág. 84. 
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mercado relevante alcança a proporção de 20% ou mais, para determinar uma posição 
dominante do agente econômico, senão vejamos: 
 

“§2º. Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou 
grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou 
coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 
20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este 
percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da 
economia.” 

 
O termo “presumida”, no contexto de participação de 20% ou mais do mercado 
relevante, deve ser compreendido como fomentador ou potencializador e não 
concretizador, para buscar a alteração da estrutura concorrencial do mercado que o 
agente participa. 
 
O poder de mercado ocorre, nesse sentido, por força de presunções que conduzem à 
existência de controle, não havendo requisitos expressos para designar essa dominação. 
Essas injunções somente adquirem sentido quando verificado in concreto esse poder de 
influenciar e quando constatada a probabilidade significativa de restrição da 
concorrência. Aliás, outro critério não poderia ser, pois a vedação observada pela lei 
constitucional é aquela atentatória contra a competição do mercado e seus efeitos no 
consumo, e não contra concorrentes específicos do agente. 
 
Em vista da abrangência do assunto, o CADE procurou estabelecer parâmetros para 
análise de práticas restritivas e determinação do poder de mercado. Dentre eles estão: i) 
‘market share’ que acarrete posição dominante; ii) operacional e comercial do agente e 
seus concorrentes; iii) facilidade de acesso a fornecedores ou clientes; iv) barreiras à 
entrada de novos competidores; v) aferição do grau de rivalidade (concorrência 
estratégica e tecnológica); vi) vantagens tecnológicas e estrutura da empresa, dentre 
outros18 
 
Nessa sistemática, quaisquer atos incluindo os acordos de concentração empresarial que 
impliquem incidência de um ou de todos dos efeitos especificados no art. 36 da Lei 
12.529/2011 (mesmo que não estejam elencados nos incisos do §3º. do referido artigo) e 
que fique demonstrada a posição dominante do agente, são considerados contrários à 
ordem econômica baseada na livre iniciativa e manutenção da concorrência. 
 
Um comportamento anti-concorrencial não pode ainda se restringir àqueles atos em que 
o elemento intencional do ato – o dolo – fique demonstrado, ou seja, a comprovação na 
intenção de eliminar a concorrência, dominar mercado ou aumentar arbitrariamente os 
lucros.19 Torna-se indispensável verificar a possibilidade da conduta de um agente 
                                                           
18 Resolução n. 20 do CADE, de 9 de junho de 1999. Veja também Paula A Forgioni. “Os Fundamentos 
do Antitruste”. 5ª. ed. Revista dos Tribunais. 2012. Pags. 256 a 285. 
19 Conforme retratado por Maurício de Moura Costa in “O Princípio Constitucional de Livre 
Concorrência’. op. cit. 6. Págs. 17 a 27, a exigência do dolo para a caracterização abusiva do poder 
econômico decorre de interpretação restritiva do texto constitucional previsto no §3 do art. 173 da CF. 
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econômico em afetar a estrutura concorrencial de um mercado relevante e dos efeitos 
potenciais da prática especificados pelos incisos do art. 36 da Lei 12.529/2011. Daí a 
necessidade de análise efetiva dos indicadores do desempenho do agente econômico e 
do seu mercado, incluindo (a) as peculiaridades de sua estruturação econômica, (b) os 
fatores determinantes da produção, (c) as práticas dos agentes observadas no curso da 
concorrência (ex. imposição de preços muito acima dos custos marginais, capacidade 
ociosa mantida por tempo significativo e irrazoável), bem como (d) a confirmação da 
existência dos elementos normativos da conduta alegada como infrativa, quando 
especificados em lei, ou os elementos objetivos, conforme exigência econômica. 
 
 

4. A Livre Fixação de Preços e o Art. 20 da Lei 12.529/2011 
 
 
Ponto inequívoco entre juristas e economistas é o entendimento de que em uma 
economia de mercado, os preços constituem elementos indispensáveis para a 
competitividade empresarial e maximização de lucro. 
 
Sabendo-se, ainda, da importância se que os preços têm na competição e a conquista da 
clientela, um grande número de agentes utilizam estratégias pragmáticas e direcionadas 
de precificação, que podem elevar ou diminuir substancialmente os preços dos produtos, 
mesmo em níveis inferiores ao preço de custo na produção20. Essas estratégias vêm em 
complemento à ordem natural da precificação baseada nos parâmetros do equilíbrio de 
forças entre a oferta e a procura (Teoria dos Preços – Lei da Oferta e da Procura), em 
consideração ao custo de produção (margem sobre os custos diretos unitários) e à 
margem desejada de lucro. 
 
Ao tratarem da fixação de preços de sociedades empresárias, os autores norte-
americanos Thompson e Formby21 especificaram uma série de justificativas e 
estratégias comumente adotadas por essas sociedades para a determinação de preços em 

                                                                                                                                                                          
Conforme essa interpretação, a intenção de ou o objetivo do comportamento abusivo deve estar 
claramente caracterizado, independentemente de esse comportamento alcançar o resultado de eliminar a 
concorrência, dominar mercado ou aumentar arbitrariamente os lucros. No entanto, essa interpretação 
restritiva retira uma gama de práticas empresariais do escopo da lei antitruste. Por isso, a noção de abuso 
do poder econômico deve ser compreendida sob uma óptica maior - interpretação dinâmica - qual seja os 
efeitos da conduta de mercado, qual seja o falseamento da concorrência e os prejuízos incorridos pelos 
consumidores decorrentes da restrição. Werter Faria em “Constituição Econômica, Liberdade de 
Iniciativa e Concorrência”. Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto Alegre. 1993. Pág. 105. Obra citada por 
Maurício de Moura Costa, op.cit. 6 pág. 21. 
20 A literatura sobre precificação de produtos é assunto de grande debate acadêmico e, consequentemente, 
imensa. Entre os estudos mais interessantes na esfera da economia estão R.L. Hall e Charles J. Hitch. 
“Price Theory and Business Behaviour”. Oxford Economic Papers. Vol. 2 (Maio de 1939) e A D.H. 
Kaplan et al “Pricing in Big Business”. Washington D.C. The Brookings Institution. 1958. 
21 21 As estratégias pragmáticas de fixação de preços listadas por Thompson e Formby são as seguintes i) 
Política de Preços para Penetrar em Novos Mercados; ii) Preços para Sondar o Mercado; iii) Preços que 
Embutem Margem de Lucro Negativa; iv) Fixação de Preços com o Objetivo de Obter um Retorno 
Rápido Sobre os Investimentos; v) Formação de Preços com Base na Média Prevalecente n Mercado; vi) 
Formação de Preços com o Objetivo de Obter um Contrato de Fornecimento e vii) Preços Ímpares. Veja 
Arthur A Thompson, Jr. & John P. Formby. “Economics of the Firm Theory and Practice”. Traduzido 
por José Luis Oreiro. Prentice-Hall do Brasil. 1998. Págs. 262-263. 
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seus produtos. Dentre elas, e no que interessa ao presente parecer, devem-se especificar 
os seguintes modelos: 
 
1) Política de Preços para Penetrar em Novos Mercados – Para a penetração em 
mercados não antes explorados pelos empresários, adota-se uma política de preços 
relativamente mais baixa devido à necessidade de chamar a atenção dos consumidores 
para o seu produto e construção de clientela. Outra razão para um preço menor seria a 
garantia de adequada penetração e o desestímulo na entrada de novos participantes ou 
no desenvolvimento de produtos substitutos. Nesse caso específico, os preços podem ser 
entendidos como vetores que orientam as decisões de investimentos, direcionando-os 
para áreas aonde os produtos são escassos ou com perspectiva de lucratividade. 
 
Um preço menor é também adotado como uma estratégia competitiva ou psicológica de 
atacar concorrentes, para o fim de assegurar ou conquistar clientela. Uma vez alcançado 
o objetivo proposto, o empresário pode adotar uma política de preço compatível com o 
nível da produção e demanda do mercado ou mesmo acima desse nível, para o propósito 
de recuperação de investimentos. 
 
Preços acima daqueles praticados pelo mercado podem ser adotados caso o empresário 
deseje transmitir aos consumidores que os seus produtos são de alta qualidade e 
atendem nichos de consumidores ou determinadas classes. 
 
2) Preços Que Embutem Margem de Lucro Negativa – Essa é a clara política de 
fixação do preço de produtos ao nível de custo ou mesmo inferior a ele. Entende-se que 
o objetivo mediato é o aumento futuro de vendas e a atração de novos clientes ou a 
reação a situações esporádicas, sendo que a temporalidade e as razões dessa política 
influenciam a atuação da concorrência e a caracterização como prática predatória. 
 
3) Fixação de Preços com o Objetivo de Obter um Retorno Rápido Sobre os 
Investimentos – Normalmente utilizado pelos empresários para obtenção de um rápido 
retorno de investimento incorrido na fabricação e lançamento do produto no mercado. 
Isso significa a adoção de um alto ou baixo preço do produto, sempre dependente de 
fatores mercadológicos, tais como barreiras à entrada de novos concorrentes, 
sensibilidade dos compradores, confirmação de o mercado ser ou não desenvolvido etc. 
 
Os empresários podem ser forçados a adotarem estratégias de formação de preço, 
independentemente das forças de oferta e demanda, quando elas tiverem pouco caixa ou 
o mercado tenha alterado significativamente que não justifique um plantio paciente e de 
longo prazo para conquista de clientes. 
 
Como pode ser observado, a possibilidade de estabelecer preços inferiores àqueles 
praticados por competidores para produtos semelhantes ou similares decorre 
normalmente da eficiência da empresa e interesse em buscar novos mercados e reagir 
aos movimentos da concorrência e situações esporádicas econômicas ou do mercado. 
Dessa forma, as estratégias retro mencionadas são consideradas comuns no meio 
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empresarial e tidas como lícitas pelo direito econômico, na medida em que são ações 
agressivas dos agentes econômicos para atração de clientela. 
 
Nesse ponto surge o fenômeno relevante para a disciplina da concorrência. Quando o 
êxito de um empreendedor no mercado decorre da eficiência ou da capacidade de 
melhor exercer os jogos da concorrência e do consumo, incluindo a implementação de 
estratégias de precificação e valorização da marca, exsurge um resultado positivo para a 
coletividade. Com tal êxito, todos os empresários passam a receber estímulos constantes 
para aperfeiçoar a sua capacidade competitiva. O consumidor converte-se em 
destinatário final dos benefícios da regularidade desse processo. 
 
Por outro lado, as estratégias de precificação podem entrar em conflito com as regras da 
concorrência, a partir do momento que os preços são utilizados para modificar a 
estruturação concorrencial de um mercado relevante, seja adotando preços 
demasiadamente elevados ou excessivamente baixos que conduza necessariamente às 
seguintes consequências: (i) criação de barreiras à entrada de concorrentes menores; (ii) 
redução da capacidade produtiva do agente em detrimento aos consumidores e (iii) 
atenuação da concorrência no mercado, dentre outras. 
 
Por essa razão que o §3º. do art. 36 da Lei 12.529/2011 elenca como condutas infrativas 
algumas estratégias de precificação, que reflete a preocupação do ordenamento jurídico 
com a influência do “preço de mercadorias” sobre o grau de competição e as relações de 
consumo. Aliás, o Decreto-Lei 869, de 18 de novembro de 1938, já destacava a 
manipulação injustificada de preço como ilícitos criminais contrários à “economia 
popular”, quais sejam: a “venda de mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de 
impedir a concorrência”, a “elevação ou baixa injustificada de preços” e a “fixação de 
preço de revenda”. 
 
Cumpre salientar, desde já, que a diferença básica de tratamento concedido aos 
“preços” pelo Decreto-Lei 869/38 e pela Lei 8.884/94 consiste que a economia popular 
e a livre distribuição de mercadorias ao consumo popular eram os bens jurídicos 
tutelados em si mesmos, enquanto nessa protege-se a ordem econômica instituída pela 
Carta Magna de 1988.22 
 
Dentre as condutas infrativas de precificação está “vender mercadoria ou prestar 
serviços injustificadamente abaixo do preço de custo”, especificada no inc. XV do 
§3º. do art. 36 da Lei 12.529/2011. Há de se ressaltar, desde já, a imprecisão e lacunas 
do texto do referido item XV, pois “vender abaixo do preço de custo” é considerada 
prática normal no comércio e integra o rol das estratégias empresariais para 
determinação da produção e competição. 

                                                           
22 Isso posto, entende-se ter havido uma evolução da matéria no tocante às condutas horizontais de preço 
(inclusive preço predatório), pois não há mais o interesse direto de se proteger o poder aquisitivo da 
população ou proteger a sociedade contra a exploração industrial. Existe sim o interesse em assegurar a 
estrutura de competição de um mercado relevante de forma a promover os estímulos necessários para o 
aprimoramento técnico de produtos/serviços. Nos Estados Unidos, as decisões dos tribunais, incluindo a 
Suprema Corte, referente ao preço predatório evoluíram de uma conceituação restrita de proteger as 
empresas competidoras, principalmente aquelas de pequeno porte, para uma atenção à estrutura de 
mercado. Veja Daniel J. Gifford. “Predatory Pricing Analysis in the Supreme Court”. The Antitrust 
Bulletin/Summer. 1994. Págs. 431 a 432. 
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Aliás, o problema resultante do enquadramento do “underselling” como infração 
decorre da existência de inúmeras circunstâncias empresariais que justificam a 
precificação abaixo do custo, o que, consequentemente, torna extremamente difícil 
determinar com um elevando grau de segurança os casos cuja queda de preços 
representaria interesses contrários à concorrência. 
 
Essa dificuldade é também observada pelas autoridades antitruste do Federal Trade 
Commission (FTC) e tribunais norte-americanos. No entanto, pela larga experiência, 
bem como o desenvolvimento sobre a matéria, esse órgão e, principalmente, os tribunais 
têm conseguido traçar alguns parâmetros para o enquadramento do “underselling” como 
prática anti-competitiva.23 
 
Dentro de certos parâmetros traçados, pode-se dizer que já existem, inclusive, condutas 
presumidamente lícitas por serem expressão de política comercial agressiva ou de 
reação à competição. Dentre elas estão i) a disponibilização grátis de ‘web browser’ ou 
outros materiais de software para provedores de acesso à internet ou a entrega para os 
provedores de graciosidades por cada cliente que eles obtêm;24 ii) o induzimento de 
consumidores com um preço baixo mas não abaixo do custo do contrato e posterior 
tentativa da venda de ‘upgrades’ com uma margem maior de lucro;2525 iii) a cobrança 
racional de produtos ou serviços no nível ou abaixo do custo, simplesmente porque os 
seus custos e, consequentemente, os preços, estão abaixo dos custos de uma empresa 
rival;26 iv) a cobrança de preços baixos mas não abaixo do custo de produção e 
cobrança de preços abaixo de determinado competidor27, dentre outros. 
 
 

5. A Tipificação do Preço Predatório – Elementos Jurídicos 
 
 

Por conseguinte, não se pode proibir a venda com perda nem a venda com preços 
inferiores aos níveis menores que o custo total ou variável de produção, mesmo quando 
o agente econômico falhe em demonstrar uma racionalidade econômica da conduta. A 
vedação nesse caso ocorreria quando verificado o efeito de predação da concorrência. 
 
Um método eficaz para a constatação da conduta de preço predatório, principalmente do 
ponto de vista legal, é o exame dos elementos normativos da conduta prevista no inc. 
XV do §3º. do art. 36 da Lei 12.529/2011. Para alcançar o verdadeiro escopo da 
proibição legal, esses elementos normativos do tipo devem ser examinados em 
                                                           
23 Aliás, entende-se que os tribunais norte-americanos vêm atuando com sucesso quando utilizam 
esquemas pré-estabelecidos de análise de casos envolvendo aspectos antitrustes, pela complexidade das 
situações de operação e mercado e de políticas governamentais econômicas. 
24 United States v. Microsoft Corp. 253 F. 3d 34, 68 (D.C. Cir.). 
25 Taylor Publ’g v. Jostens, 216 F.3d. 465, 476-77 (5th Cir. 2000). 
26 Tri-State Rubbish, Inc. v. Waste Mgmt., Inc. 998 F2d 1073, 1080 (1st Cir. 1993). 
27 Monahan’s Marine, Inc. v. Boston Whaler, Inc. 866 F.2d 525, 527 (1st. Circ. 1989) e Phototron Corp. 
V. Eastman Kodak Co., 842 F.2d 95, 99 (5th Cir.). 
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consonância com os incisos I a IV do referido art. 36 e com as peculiaridades do 
mercado relevante e da concorrência em que cada prática ocorre.  
 
Os parâmetros econômicos especificados na Portaria no. 70, emitida pela SEAE 12 de 
dezembro de 200228, o desenvolvimento da matéria nos Estados Unidos já incorporado 
em nossa doutrina também pode contribuir para uma melhor compreensão da conduta e 
os seus efeitos. 
 
Como não poderia deixar de ser, os casos decididos no CADE são relevantes para 
determinar os parâmetros utilizados pelas autoridades governamentais no exame das 
condutas de preço de venda abaixo do custo de produção bem como o desenvolvimento 
da matéria, já que os tribunais não vêm sendo largamente utilizados para o tratamento 
da matéria antitruste. 
 
Salienta-se, desde já, que a tipificação de atos no direito antitruste, principalmente 
aqueles listados no § 3º. do art. 36 da Lei 12.529/2011 se diferencia daquela do direito 
penal, pela exigência de conjunção da característica normativa do ato aos efeitos que 
irradia no campo da concorrência e consumo, independentemente da intenção do agente. 
 
Os elementos normativos intrínsecos da “venda injustificada de produto por preço 
abaixo do custo”, ou conhecido como “preço predatório” e as formulações legais 
presentes no inc. XV do §3º. do art. 36 são os seguintes: 
 
1) Preço de Venda ou de Prestação de Serviço Abaixo do Seu Custo: Tenha-se em 
conta, inicialmente, que a base material da conduta é a venda de produto abaixo do 
preço de custo, que, por precisão no campo da economia, deve ser entendida como 
preço de venda abaixo do seu custo. 
 
Mencione-se desde já que o entendimento de venda ou prestação de serviço, no 
contexto do inc. XV do §3º. do art. 36, inclui a “oferta” e/ou o “anúncio” do preço do 
produto ou do serviço oferecido. 
 
Mesmo sendo a oferta uma fase anterior, ela integra o processo de venda que envolve a 
disponibilização do produto no mercado e a consequente aquisição do produto pelo 
consumidor. Além disso, a perturbação concorrencial pode ocorrer, no caso específico 
de “preço predatório”, quando constatada a potencialidade de perda de mercado pelos 
concorrentes com o desestímulo na continuidade de operação no mercado relevante ou 

                                                           
28 Portaria no. 70, de 12 de Dezembro de 2002 (Publicada no Diário Oficial da União no. 241, de 
13/12/2002. Seção I. Págs. 138 a 139). 

“O Secretário de Acompanhamento, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 10, 
inciso II, “b” e 27 do Anexo I do Decreto n. 4.430, de 18 de outubro de 2002, e tendo em vista 
o disposto nos arts. 20, 21, inciso XVIII, e 38 da Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994, e 
considerando a necessidade de serem estabelecidos princípios para a sistematização e o 
aprofundamento da análise de condutas anti-competitivas, de forma a proporcionar maior 
segurança jurídica aos agentes privados, bem como transparência e celeridade às análises 
realizadas pela Secretaria, resolve:  

 
Art 1º. Expedir o GUIA PARA ANÁLISE ECONÕMICA DA PRÁTICA DE PREÇOS 
PREDATÓRIOS, anexo a esta Portaria.” 
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impedimento psicológico efetivo à entrada de novos agentes mormente observada pela 
divulgação dos novos preços. 
 
Em vista da peculiaridade que envolve a venda ou prestação de serviço abaixo do 
custo de produção ou disponibilização, torna-se necessário especificar o critério de 
mensuração dos custos dos produtos envolvidos. Seguindo os parâmetros do GUIA 
PARA ANÁLISE ECONÔMICA DA PRÁTICA DE PREÇOS PREDATÓRIOS, 
emitido pela SEAE, o custo médio total e o custo variável médio serão sempre 
considerados para alcançar o custo efetivo de produção que, uma vez comparado com os 
preços praticados, determinará se o “underselling” será um exercício de predação. Essa 
decisão decorre dos critérios econômicos desenvolvidos por Areeda e Turner29 e 
largamente utilizados pelos tribunais americanos, segundo o qual preços iguais ou 
acima do custo marginal de produção (posteriormente alterado pelos tribunais como 
“média de custo variável”) não possuem a capacidade de causar dano aos rivais e, 
consequentemente, restringir a concorrência. 
 
Por esses parâmetros acima especificados, deve-se entender por custos médios variáveis 
aqueles referentes à mão-de-obra, materiais, energia e gastos promocionais e outros que 
variam com a produção. Por exemplo, o aumento de produção necessariamente acarreta 
o acréscimo no consumo de insumos, energia elétrica e de mão-de-obra. Os custos fixos 
são aqueles associados ao investimento em capital físico, maquinário e demais ativos 
(custos fixos), tais como amortização de empréstimos para pagar os equipamentos. O 
custo médio total será a soma do custo variável médio e do custo fixo médio. Para 
analisar a legalidade de uma conduta de “underselling”, é recomendável uma análise 
comparativa entre a variação do preço, custo variável médio e custo médio total. 
 
Como pode ser observado, o processo de comparação entre preço e custo adotado pelos 
órgãos da concorrência brasileira está dentro dos parâmetros razoáveis e comumente 
utilizados pelos tribunais norte-americanos para verificação da prática de “preços 
predatório”, como segue: 
 

 
“If defendant’s price were above average total cost then there is no 
predatory pricing and thus no circumstantial evidence of predatory 
intent... If a defendant’s prices were below average total cost and 
above short run marginal cost, then there is circumstantial 
evidence of predatory intent. An inference of predatory intent, 
however, may not rest solely on prices of this nature. To withstand 
judgment as a matter of law, a plaintiff must have other evidence, 
either objective or subjective, of predatory intent. The closer a 
defendant’s price is to average total cost, the strongest this other 

                                                           
29 Veja Phillip Areeda & Donald F. Turner. “Predatory Pricing and Related Practices Under Section 2 
of the Sherman Act”. 88 Harvard Law Review 697 (1975). 
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evidence must be for the plaintiff still to avoid summary 
judgment.”30 

 
Nessa mesma perspectiva, não seria errado adotar a seguinte assertiva formulada pela 
FTC, na relação preço e custo do produto, para distinguir a prática de preços predatórios 
daquelas entendidas como lícitas pelo direito antitruste:31 
 

“(1) Venda de produtos pelo preço igual ou excedente à média do 
custo variável constitui presunção robusta e normalmente 
conclusiva de legalidade... 
(2) Venda de produtos pelo preço abaixo da média do custo variável 
por um período significativo deve ser inegavelmente presumida 
como anti-competitiva... [e] 
(3) Venda de produtos pelo preço igual ou excedente à média do 
custo total deve ser conclusiva e presumidamente legítima.” 
(tradução livre) 
 

Outrossim e mais uma vez, nada vale as alegações de predação de preços se não ficar 
confirmada a posição dominante do agente, que pode se caracterizada presumidamente 
pelo controle de 20% do mercado relevante ou concreta, por alguns critérios indicativos, 
quais sejam: (i) a estrutura e grau de desenvolvimento do mercado; (ii) a constatação de 
ausência de concorrência potencial no mercado relevante, por meio de fortes barreiras à 
entrada de novos concorrentes; (iii) grau de dependência que os fornecedores, 
distribuidores e consumidores mantêm em relação ao produto e (iv) poderio econômico 
de empresa, principalmente em relação aos seus concorrentes, inclusive capacidade 
produtiva e (v) poderio econômico dos concorrentes; dentre outros. 
 
Nesse contexto de capacidade produtiva do agente, é essencial para a conduta de preços 
predatórios que o empresário possua capacidade produtiva suficiente para atender ao 
incremento da demanda esperado para a redução dos preços. A verificação de 
capacidade ociosa ou, ou outro lado, a impossibilidade de expansão produtiva pelo 

                                                           
30 McGahee v. Northern Propane Gas Co. 858 F.2d 1487 (11th Cir. 1988), cert. denied 490 US 1084 
(1989). Entendimento semelhante foi adotado no caso Barry Wright Corp. v. ITT Grinnel Corp., 724 F. 
2d. 227 (1st. Circ. 1983): 
“In sum, we believe that such above-cost price cuts are typically sustainable; [and] that they are 
normally desirable (particularly in concentrated industries)... for these reasons, we believe that a 
precedent allowing this type of attack on prices that exceed both incremental and average [total] 
costs would more likely interfere with the procompetitive aims of the antitrust laws than further 
them.” Mencionado no livro Antitrust Law Developments (Fifth) Vol. I. American Bar Association. Pág. 
263. 
31 104 F.T.C. 280 (1984). Observe que o uso da palavra presumidamente nas três hipóteses acima 
mencionadas revela a prevalência do Princípio da Razoabilidade (regra da boa razão – análise concreta 
das condições mercadológicas) e a flexibilidade na análise das práticas comerciais. 

A presunção de ilegalidade de preços praticados abaixo do custo médio variável, por um período 
significante de tempo, pode ser afastada, conforme entendimento do FTC, quando demonstrado que as 
vendas envolviam produtos obsoletos, perecíveis ou outros de rápida deterioração, quando os produtos em 
um período introdutório foram desenhados para induzir prova ou quando objetivem evitar a perda de 
reputação e lealdade do consumidor, cujos custos seriam altos caso essas empresas foram fechadas e 
reabertas. Compilado do texto publicado pela Antitrust Law Developments (Fifth). 
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agente são elementos de estrutura de mercado para a caracterização ou não de preço 
predatório.32 
 
No caso específico da representação da BELGO BRASILEIRA S/A contra a MARKET 
PRODUTOS SIDERÚRGICOS E NOVO HORIZONTE SIDERURGIA S.A, por 
alegações de prática de preços predatórios nos termos da revogada Lei 8.158/91,33 os 
Conselheiros decidiram pelo arquivamento da representação, pela inexistência de 
capacidade produtiva da representada. 
 
Conforme as explicações do Relator do Caso, o Conselheiro Paulo Dyrceu: 
 

“Tratou-se, nos autos desta Representação, da investigação de fatos 
que não competia aos órgão de defesa da concorrência apurar, não 
se verificando, prima facie, a existência de quaisquer possíveis 
indícios de infração prevista nos artigos 3 da Lei n. 8.158/91 ou no 
artigo 20 da Lei n. 8.884/94, como assinalado, aliás, no Parecer da 
CGTAJ de fls. 211/14 e no despacho do Inspetor Chefe da SDE, 
propondo o arquivamento. 
 
A Rpte. admite deter 55% das vendas no mercado do produto 
relevante e se preocupava mais seriamente com a concorrência das 
importações a preços declinantes e com reduzida proteção tarifária, 
não indicando que prejuízos incorrera devido à alegada ação 
predatória da Rptda. Essa última, por sua vez, sem capacidade de 
produção própria e mera arrendatária de massa falida de outra 
empresa cuja participação anterior no mercado se desconhece, não 
apresentava os atributos mínimos de uma competidora capaz de 
ameaçar a posição dominante da Rpte., tendendo a retirar-se do 
ramo de atividade industrial em questão, uma vez esgotados os 
estoques que vinha colocando no mercado, a preços aviltados, 
como, efetivamente, a própria Rpte. informa haver incorrido.” 

 
Em complemento, o CADE confirmou ser imprescindível o poder de mercado e a 
capacidade produtiva da empresa predadora, no julgamento do Ato de Concentração 
White Martins S.A. e Unigases Comercial Ltda., quando foi analisado a extensão do 

                                                           
32 Conforme o GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DA PRÁTICA DE PREÇOS PREDATÓRIOS, a 
averiguação da capacidade de financiamento da empresa predadora integra os elementos que demonstra o 
seu poderia econômico. A relação existente com a capacidade de financiamento decorre da eventual 
necessidade de investimento para cobrir os prejuízos esperados pela manutenção de preço abaixo de custo 
ou mesmo para uma eventual ampliação produtiva. 
33 Representação no. 121/93. Belgo Brasileira S.A x Market Produtos Siderúrgicos e Novo Horizonte 
Siderurgia S.A. Decisão do CADE de 18 de março de 1998. 
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poder de monopólio da White Martins no mercado de CO2 para o mercado de gases do 
ar e a eventual prática de preços predatórios:34 
 
 

“A existência de uma base comum de clientes não é fundamental 
para a prática de preços predatórios, mediante subsídios cruzados. 
Para que o mesmo possa ocorrer basta que a firma atue em mais de 
um mercado e exerça posição dominante em uma de suas áreas de 
atuação. A hipótese de preços predatórios é inerente à própria 
existência do conglomerado ou da empresa multiprodutora. O 
monopólio em um mercado é condição suficiente, para que se supõe 
n mercado onde o produtor é monopolista, a demanda da empresa 
é a própria demanda do mercado e, na ausência de substitutos 
próximos, o cliente continuará a comprar o produto da empresa ao 
preço de monopólio, independentemente se o mesmo é comprador 
de outro produto. Se não for monopolista e, tendo por hipótese que 
os clientes dispõem de todas as informações sobre os preços dos 
concorrentes, qualquer elevação de preço resultaria em imediata 
perda de marketshare. 

 
2) Venda Injustificada: Importada do direito penal, a palavra “justificada” é comumente 
utilizada no direito como causa de exclusão de antijuridicidade (legítima defesa, estado 
de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito) e em 
sentido lato é motivo fundamentado em lei, convenção, costumes (fato justo) ou 
princípio geral do direito que pode desfazer imputação alegada a alguém ou trazer uma 
legitimidade para aquilo que é feito ou que vai deixar de fazer.35  
 
No direito econômico, o referido termo é compreendido como conformação de um ato 
jurídico às “normas da cultura”, que são aquelas práticas normais e aceitas no mundo 
empresarial e/ou esperadas pelos agentes que competem por clientela, valendo a pena 
ressaltar as seguintes hipóteses: (i) necessidade de desova imediata de produtos para 
evitar perecimento ou para garantia da qualidade dos produtos; (ii) adoção de preços 
promocionais; (iii) eliminação de estoques para lançamento de novos produtos ou (iv) 
precificação abaixo do custo de produção visando assegurar uma lucratividade para o 
empresário com sérias dificuldades financeiras. 
 
Nessa concepção, indaga-se se seria “injustificável” a adoção do “underselling” como 
alternativa viável para penetração em novos mercados ou para captar fatia de mercado, 
ou mesmo praticar o “underselling” como uma reação do mercado e às necessidades de 
sobrevivência em uma ambiente concorrencial. Não seriam essas práticas consideradas 
aceitáveis no mundo empresarial, que fazem parte das estratégias de competição em um 
mercado de concorrência? 
 
O atrelamento ao conceito de “justificativa”, “justificadamente” ou 
“injustificadamente” à moralidade comercial - termo mutável, temporário e 

                                                           
34 Ato de Concentração no. 78/96. Requerentes: White Martins S/A e Unigases Comercial Ltda. Relator 
Conselheiro Mércio Felsky. Data de Julgamento: 1º setembro de 1999. Pág. 106 a 107.  
35 De Plácido e Silva. “Vocabulário Jurídico”. 18ª ed. Ed. Forense. 2001. 
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influenciável às condições políticas, concorrenciais e mercadológicas - confirma a 
discricionariedade das autoridades antitruste e dos juízes em analisar situações fáticas36, 
estrutura do mercado envolvido e a possibilidade de eliminação da concorrência. 
 
Aliás, isso é o que se infere da decisão do CADE, em Averiguação Preliminar n. 
08012.006836/98-13, como segue: 
 

“É fato inconteste que a YAMAHA reduziu o preço de seus 
produtos, mas não o fez injustificadamente como o demonstrou a 
prova colhida na instrução. Ao transformar sua organização de 
vendas de uma distribuidora em uma importadora direta, 
conseguiu reduzir o custo de seus produtos. Os quadros 
comparativos de preços de fls. 109-183 deixam evidente que a 
alteração da condição da representada trouxe redução dos custos, o 
que lhe possibilitou maior competição no mercado... 
 
Por último não se pode afirmar que teria havido qualquer 
infringência ao disposto no artigo 20 da Lei 8.884/94. Pelo 
contrário, o que os autos evidenciam é que houve maior 
competição. Se melhores os produtos da representada, se menor o 
preço de venda, maior o estímulo das demais empresas para 
concorrer no mercado. 
 
A maior eficiência econômica, resultante da alteração na forma de 
oferta do produto pela representada, teve como consequência um 
incremento na competitividade no mercado, nos termos do disposto 
no §1º, artigo 20 da Lei 8.884/94.” 

 
3. Temporalidade da Conduta e Recuperação de Custos: Percebe-se, ainda, que a 
referida decisão do CADE (Averiguação Preliminar n. 08012006836/08-13) acentuou 
dois elementos intrínsecos e indispensáveis para a caracterização de “preço predatório”, 
que não foram mencionados no inc. XVIII do art. 21 da revogada Lei 8.884/94 e no 
item XV do §3º. Do art. 36 da Lei 12.529/2011, quais sejam: 
 

“Não é o caso de nos alongarmos para estudar as condições sobre as 
quais se verificam as hipóteses de preços predatórios, venda abaixo 
do custo, lapso de tempo suficientemente longo para eliminar os 
concorrentes, e tempo adequadamente apto para que a empresa 
predadora recupere os prejuízos suportados durante o período em 
que vendeu com preços abaixo do custo médio.” 

 

                                                           
36 Todavia, consoante a lição do Prof. Paulo Magalhães da Costa Coelho, cabe notar que “ao exercer-se a 
faculdade discricionária, com liberdade de opção de intelecção, o ato emanado jamais poderá 
ofender os princípios constitucionais”. In “Controle Jurisdicional da Administração Pública”. São 
Paulo. Ed. Saraiva. 2002. Pág. 120  
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O primeiro elemento refere-se à compatibilidade entre o lapso temporal de exercício do 
“underselling” e a possibilidade deste afetar ou eliminar a concorrência, pois se presume 
que esse exercício deve ocorrer por um período suficientemente longo e capaz de 
expulsar os rivais e/ou impedir a entrada de novos concorrentes. O lapso de tempo 
insuficiente para o efeito proposto tem efeitos pró-competitivos, na medida em que 
preserva a estrutura de mercado e presenteia o consumidor com preços menores. Pode 
significar, também, hipótese de práticas sazonais normais ou reações comerciais 
momentâneas devido aos estímulos de concorrentes e dos efeitos de política econômica 
(retração ou inflação). 
 
Em complemento, as características do mercado relevante, os competidores e a 
verificação da capacidade produtiva e financeira do empresário que pratica o 
“underselling” devem ser levadas em consideração no momento da estipulação do 
período de adoção do preço de venda do produto abaixo do seu custo. A eficácia do 
resultado proposto decorre da capacidade produtiva do empresário em suportar a 
redução por período maior que seus concorrentes. 
 
Nesse jogo estratégico, presume-se que o período proposto do “underselling” não esteja 
claramente visualizado para os concorrentes, nem se ele é sustentável pelo agente 
predador.37 A sua previsão levaria os concorrentes a adotarem estratégias de resistência 
comercial, seja por meio de uma eventual redução da produção ou por meio do 
encerramento temporário das atividades (férias coletivas) até o retorno do preço para 
níveis de lucratividade, ou mesmo a assinatura de contratos de fornecimento de longo 
prazo e com preços pré-determinados. 
 
O segundo elemento intrínseco à característica de preço predatório é a probabilidade de 
recuperação futura das perdas incorridas durante o período de exercício do preço de 
venda abaixo do custo. Esse elemento é justificável na medida em que uma política de 
venda de preços com margem de custo negativo pode sacrificar a lucratividade, caso 
sejam necessariamente atendidos objetivos de longo prazo, tais como o crescimento 
nas vendas e o aumento de preços38. Assim, dispõem os juízes da Suprema Corte Norte-
Americana, no caso Brooke Group Ltd. V. Brown & Williamson Tobacco Corp)39, como 
seguem: 
 

“The second prerequisite to holding a competitor liable under the 
antitrust laws for charging low prices is a demonstration that the 
competitor had a reasonable prospect [in a primary line Robinson-
Patman case], or, under §2 of the Sherman Act, a dangerous 
probability, of recouping its investment in below-cost prices... 

                                                           
37 Veja Tércio Sampaio Ferraz Junior. “Underselling” na Lei no. 8.137/90. Considerações Sobre o Tipo 
Penal.” Revista do IBRAC. Vol. 8. N. 3. (2001). Pág. 140. 
38 Mesmo a recuperação sendo fator importante para a tomada de decisão do empresário para a prática do 
preço predatório, pois ocorre a perda de curto prazo para buscar uma recuperação da perda e lucratividade 
futura, a União Europeia não parece reconhecer a necessidade de futura recuperação do investimento. O 
argumento da União Europeia reside no fato do impacto da prática, que muitas vezes desorganiza o 
mercado de forma a substituir empresários  por outros com idoneidade questionável. Taufick, op. Cit. 15. 
Pág. 232. 
39 38 509 U.S. 209 (1993). 
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Recoupment is the ultimate object of an unlawful predatory pricing 
scheme; it is the means by which a predator profits from predation. 
Without it, predatory pricing produces lower aggregates prices in 
the market, and consumer welfare is enhanced. Although 
unsuccessful predatory pricing encourage some inefficient 
substitution toward the product being sold at less than its cost, 
unsuccessful predation is in general a boon to consumers.” 

 
Ponto relevante na determinação da recuperação dos custos é a verificação de 
obstáculos à entrada de novos concorrentes no mercado relevante, pois a recuperação 
fica comprometida quando a elevação dos preços estimula a entrada de novas 
sociedades empresárias competidoras no mercado, o que subtrairia as maiores vendas no 
futuro e comprometeria a lucratividade em um montante desejado. 
 
Outra condição relevante para viabilizar a recuperação de custos durante o período de 
redução dos preços é a constatação de produtos que possam substituir aquele vendido 
pelo preço abaixo do custo de produção. A importância desse item decorre da 
expectativa de crescimento das vendas e lucratividade a curto e médio prazo, quando da 
recuperação dos prejuízos incorridos pela prática de preços reduzidos. 
 
A substituição de produtos pode ocorrer por meio da comercialização de produtos com a 
mesma funcionalidade ou mesmo aqueles produtos que, mediante pequenas 
modificações de outros fabricantes, cumprem os requisitos técnicos exigidos para os 
produtos e concorram com os produtos predados. 
 
O entendimento geral é no sentido de inexistir predação de preços quando confirmada 
uma alta probabilidade de substituição desses produtos, que venham a afetar 
significativamente a recuperação dos custos incorridos durante a depressão dos preços. 
 
Assim, a racionalidade da conduta em aumentar os lucros, seja por maiores vendas do 
produto ou o aumento significativo dos preços, exige a presença de fortes barreiras de 
entradas de concorrentes no mercado relevante. Para tanto, será necessário verificar a 
estrutura de competição do mercado bem como as seguintes condições: (i) economia de 
escala; (ii) requerimento de capital mínimo para a entrada (produção e distribuição); (iii) 
tarifas e quotas existentes para os produtos; (iv) acesso tecnológico (patentes); (v) 
acesso a matéria-prima; (vi) lealdade do consumidor à marca, dentre outros.40 
 
Conforme o GUIA PARA ANÁLISE ECONÕMICA DA PRÁTICA DE PREÇOS 
PREDATÓRIOS41,uma entrada de novos rivais é considerada fácil em um mercado 
quando for tempestiva e provável. A tempestividade acontece quando ocorrer dentro de 
um prazo aproximado de 2 (dois) anos. A probabilidade de entrada, por seu lado, é 
constatada quando for lucrativa e viável, sendo que nesse caso específico os possíveis 

                                                           
40 Resolução no. 20, emitida pelo CADE em 9 de junho de 1999. 
41 PORTARIA Nº 70, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2002 (Publicada no Diário Oficial da União no 241, 
de 13/12/2002, Seção 1, págs. 138 a 139) 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS 

272 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.249 a 278 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

competidores avaliarão os seus custos e os preços que prevalecerão no mercado quando 
de suas participações, em vista da grande possibilidade dessa entrada deprimir os preços 
em relação aos níveis anteriores à entrada. Essa assertiva tem como premissa básica o 
nível esperado de lucratividade por parte dos novos participantes, que se presume 
superior aos investimentos a serem incorridos com a produção e a comercialização 
nesse novo mercado. 
 
A recuperação dos custos vem sendo colocada como elemento primordial e inicial para 
a constatação da prática de preço predatório, nos tribunais americanos, principalmente 
para evitar as análises complexas sobre preços abaixo de custo e a intenção de eliminar 
a competição:42 
 

“It is much easier to determine from the structure of the market 
that recoupment is improbable than it is to find the cost a 
particular producer experiences in the short, middle, or long run 
(whichever proves pertinent). Market structure offers a way to cut 
the inquiry off at the pass, to avoid the imponderable questions that 
have made antitrust cases among the most drawn-out and 
expensive types of litigation. Only if market structure makes 
recoupment feasible need a court inquire into the relation between 
price and cost.” 
 

 
6.  Da Subsunção dos Elementos Jurídicos do Preço Predatório à Questão da 

Consulente Sub Examinem e Pontos Conclusivos 
 
 
Ao cabo do exposto, podemos extrair as seguintes proposições acerca do conceito de 
preços predatórios à luz do direito antitruste a serem transportadas para a questão sob 
exame: 
 
1. O preço predatório é uma das condutas mais difíceis e complexas de verificação, em 
vista da linha tênue que separa “a venda de produto abaixo do preço de custo de 
produção” (“underselling”) e a “venda de produto abaixo do preço de custo de 
produção visando eliminar a concorrência” (preços predatórios). Ressalta-se que a 
promoção de preços reduzidos, principalmente abaixo da lucratividade ou dos custos de 
produção, é considerada estratégia de precificação pragmática comumente adotada no 
mundo empresarial, sendo assim salutar consequência da eficiência econômica de uma 
empresa. A complexidade da matéria decorre da relação ambígua e da calculabilidade 
questionável entre preços e custos.43  

                                                           
42 41 A.A. Poultry Farms v. Rose Acre Farms 881 f.2d 1396 (7th Cir. 1989), cert. denied, 494 US. 1019 
(1990). Mencionado no livro “Antitrust Law Developments (Fifth)”. Vol. I. Pág. 268. 
 
43 Processo Administrativo no. 08000.013002/95-97 entre Labnew Indústria e Comércio Ltda. e Merck 
S.A. Indústrias Químicas e MB Bioquímica Ltda.. Data de Julgamento: 30 de maio de 2001.  
 
Nesse caso específico, o CADE concluiu pelo arquivamento do processo administrativo, em vista dos 
preços de venda do produto fornecido pela Merck estarem acima dos preços de internação dos produtos 
(considerados como os custos variáveis dos produtos). 
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Por ser intrínseca à atividade empresarial e indispensável à própria competitividade, a 
livre fixação de preço de produtos é entendida como expressão da livre iniciativa e 
norteada pela “livre concorrência”, nos termos da doutrina que entende ser a liberdade 
econômica um direito transpessoal. 
 
2. Destarte, para não cercear um direito intrínseco à natureza humana de “aventurar-se 
economicamente”, o que violaria conceitos constitucionais, torna-se necessário analisar 
as condições concretas de condutas empresariais em vista da estrutura de concorrência e 
do mercado relevante, de seus efeitos e dos elementos jurídicos da tipificação.  
 
3. As regras gerais para identificar as práticas predatórias daquelas baseada em mérito 
empresarial podem ser basicamente compiladas da seguinte forma:44 
 
a) Posição Dominante do Agente Econômico – Engloba a verificação do mercado 
relevante, capacidade instalada e poder operacional do agente e de seus concorrentes; 
 
b) Análise das Condições Estruturais do Mercado – Engloba a verificação do mercado 
relevante, estrutura da oferta, barreiras à entrada e dependência dos consumidores e/ou 
fornecedores, substitubilidade do produto predado; 
 
c) Elementos Normativos – Engloba a comparação preço/custo de venda e a 
temporariedade da conduta, a existência de justificativa para a conduta, possibilidade de 
recuperação dos investimentos e os possíveis efeitos no mercado e na concorrência; 
 
4. Dito isso, pode-se inferir que a estratégia comercial de prática de preços de 
revenda de produtos de informática com valores inferiores ao custo de importação, a ser 
adotada por 1 ou mais empresários do ramo, não se enquadra na sua totalidade aos 
elementos normativos, intrínsecos e aos efeitos anti-concorrenciais vislumbrados pelo 
Item XV do §3º. Do art. 36 da Lei 12.529/2011, senão vejamos: 
 
• Posição Dominante da Consulente –Observa-se que mesmo a Consulente tendo mais 
de 20%, existe uma equivalência de forças entre os concorrentes, sendo que em alguns 
casos a variação de participação não ultrapassa a porcentagem de 10% entre os 
principais rivais. 
 

                                                                                                                                                                          
 
44 Mesmo nos Estados Unidos, aonde os preços predatórios vêm sendo examinados desde o início do 
século XX, os tribunais ainda são vacilantes em aplicar uma regra única. Esse foi o caso Memorex Corp. 
v. IBM aonde os tribunais rejeitaram os argumentos da IBM que preços somente poderiam ser predatórios 
quando estivessem abaixo da média do custo variável ou custo marginal. O elemento determinante da 
prática de preços predatórios, nesse caso específico, foi a possibilidade de ganhos futuros pelo empresário 
dominante, por meio da eliminação da concorrência. Memorex Corp. v. IBM, 458 F. Supp. 423 (N.D. Cal. 
1978) mencionado no artigo “A Confused Lawyer’s Guide to the Predatory Pricing Literature”. 
George A. Hay. Págs. 175 a 179. Esse artigo é parte do livro de Stephen C. Salop in “Strategy, Predation 
and antitruste Analysis”. Págs. 155-202 (Washington D.C. Federal Trade Commission, 1981). 
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A equivalência de forças seguida das constantes mudanças de participação nos 
diferentes mercados relevantes, visto que produtos de computação possuem 
diferenciações técnicas e públicos peculiares, demonstra a inexistência de posição 
dominante por parte da Consulente, por serem reduzidas as chances de essa atentar 
contra a estrutura concorrencial existente, excluir concorrentes, impor preços excessivos 
ao consumidor ou mesmo reduzir a oferta, por meio da redução dos preços de seus 
produtos em nível inferior ao custo de importação. 
 
Essa assertiva pode ser confirmada pelo poder operacional e comercial dos empresários 
participantes dos mercados envolvidos. Todos os concorrentes integram conglomerados 
econômicos nacionais e internacionais poderosos e que, independentemente de 
capacidade produtiva local, possuem grande mobilidade comercial e poder financeiro 
para responder suficientemente rápido às práticas competitivas da Consulente, seja 
adotando uma política de preço abaixo do custo por um tempo significativo em resposta 
à conduta adotada pela Consulente, seja aumentando a produção ou eventualmente 
importando os produtos durante o período de tentativa de recuperação dos lucros. 
 
• Condições Gerais da Estrutura do Mercado – Pelo fato de os competidores diretos da 
Consulente serem, em sua maioria, potências econômicas derivadas do domínio de 
tecnologia de ponta, poderia inferir em um primeiro momento que os diversos mercados 
relevantes na área de software têm uma estrutura bastante concentrada com barreiras 
efetivas à entrada de novos concorrentes. 
 
Ainda, pode-se afirmar que o mercado está, de alguma forma, aberto à participação de 
outros empresários do mercado de computação, que não concorrem diretamente nos 
mercados dos produtos listados pela Consulente. 
 
Essa compreensão é reforçada se verificar a inexistência de barreiras significativa à 
importação de produtos de computação no território brasileiro. No entanto, parece que o 
investimento maciço em P & D (Pesquisa e Desenvolvimento) de alguns concorrentes 
tem permitido uma aproximação tecnológica daqueles obtidos pelos concorrentes. 
 
Esse elemento estrutural leva à compreensão que as chances de a Consulente recuperar 
as perdas incorridas durante o período de depressão dos preços, sem perder fatia do 
mercado, ficam reduzidas pois uma consequente substancial alta dos preços poderia ser 
um fator de desincentivo à competitividade e um incentivo para a participação de outras 
empresas no mercado. 
 
Dessa maneira, o elemento normativo da possibilidade de recuperação dos 
investimentos com a ameaça ou eliminação da concorrência ficaria prejudicado, 
afastando assim a prática dos preços predatórios.  
 
Tal como ponderado pelos tribunais norte-americanos, principalmente no Caso A.A 
Poultry Farms v. Rose Acre Farms, torna-se mais adequado verificar a ilicitude da 
redução de preços abaixo do custo (preço predatório) pela probabilidade de recuperação 
dos custos com a diminuição de preço, em vista da complexidade da relação preço/custo 
do produto. Nessa perspectiva e mais uma vez, a prática do “underselling” a ser 
implementada pela Consulente não me parece ser caracterizada como predatório, em 
vista da estruturação de mercado que impossibilita a Consulente recuperar as perdas 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

ENQUADRAMENTO E TRATAMENTO DA PRÁTICA DE PREÇO PREDATÓRIO NO BRASIL 

275 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.249 a 278 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

incorridas sem a perda de parte de mercado, ou mesmo a possibilidade da mesma 
eliminar concorrentes e alterar a estrutura concorrencial. 
 
Ressalta-se a justificativa e razoabilidade do “underselling” pela Consulente, visto que 
praticada de maneira eventual e por um período curto de tempo, para adequar os preços 
ao mercado a situações específicas, tais como custos de importação, flutuações bruscas 
do Real frente ao Dólar Americano e necessidade de manutenção de posição 
mercadológica. 
 
Como pode ser observado, a confirmação predatória de uma prática de preço abaixo do 
custo de produto/serviço ocorrerá levando-se em considerações a estrutura de mercado. 
 
Mais importante ainda é o atendimento aos requisitos e elementos das normas jurídicas 
incidentes à venda de produtos por preço abaixo do custo e da venda injustificada de 
produto ou preço abaixo do custo”, sendo essa última conhecida como “preço 
predatório”.  
 
Em vista do exposto, forçoso é reconhecer a legalidade da Consulente em manipular 
livremente os preços de seus produtos em valores inferiores ao custo de importação e a 
consonância com o fundamento da “livre iniciativa empresarial” que rege a ordem 
econômica  
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Resumo 

O jurista que, pelas mais diversas razões, resolver dedicar-se ao estudo do nome empresarial 

neste momento, sobretudo após 2011, chegará à conclusão de que o secular instituto tornou-

se, se não a principal, ao menos uma das mais destacadas bêtes noires do Direito Empresarial. 

As razões para isto, a serem exploradas neste artigo, advêm de duas fontes, que podem ser 

chamadas, para fins de classificação, de interna e externa. 

 

Palavras chaves: Nome Empresarial. Evolução. 

 

Abstract 

The jurist who, for various reasons, resolving to devote himself to the study of business name 

at the moment, especially after 2011, come to the conclusion that the secular institute became, 

if not the main, at least one of the most prominent betes noires the law Empresarial.As 

reasons for this, to be explored in this article come from two sources, which may be called, 

for classification purposes, internal and external. 
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1. Introdução 

 

O jurista que, pelas mais diversas razões, resolver dedicar-se ao estudo do nome 

empresarial neste momento, sobretudo após 2011, chegará à conclusão de que o secular 

instituto tornou-se, se não a principal, ao menos uma das mais destacadas bêtes noires do 

Direito Empresarial. 

As razões para isto, a serem exploradas neste artigo, advêm de duas fontes, que podem 

ser chamadas, para fins de classificação, de interna e externa.  

A fonte interna vem do próprio caráter do nome empresarial, por si exercente de um 

feixe de funções que se mesclam e, até certo ponto, guardam contradições: a função de 

identificar a sociedade ou o empresário em seus atos e a inegável função de proteção do 

crédito e do fundo de comércio de seu titular. Por mais que se esforce a doutrina, a 

conciliação e definição dos limites de cada função não chega a ser tão bem definida quanto a 

segurança jurídica exigiria. A recente ruptura brusca operada pelas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) veio a instaurar uma crise nesta concepção do nome empresarial, 

crise que exige o foco do trabalho intelectual da doutrina empresarial. 

A fonte externa, além das mencionadas decisões do STJ, é composta de um histórico 

de alterações legislativas e sistêmicas abrputas e de um longo período sem sequer uma lei 

ordinária para regular a eficácia e exclusividade conferidas pelo nome empresarial, omissão 

seriíssima que vem desde há alguns anos cobrando suas nefastas consequências.  

O instituto exige, com crescente urgência, uma revisão histórica e saneamento com 

vistas a uma estabilização que seja razoável, qualidade que, em nossa opinião, não vem sendo 

atingida pelas recentes decisões do Pretório Excelso, ainda que tenham o mérito da clareza e 

da firmeza em suas disposições.  

O plano do presente artigo abrange desde a verificação dos traços legais básicos do 

nome empresarial, suscitando algumas críticas nesse tocante, até o problema mais pungente 

dos limites da exclusividade territorial conferida pelo nome empresarial a seu titular, 

observando-se não só a história legislativa do instituto como revelando que a pretensa 

evolução jurisprudencial não é tão uniforme e tranquila como num primeiro momento poder-

se-ia imaginar. Isto indica a crise, que por sua vez aponta para sua resolução, com a qual 

pretende contribuir, dentro de seus limites, o presente trabalho. 

 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
O NOME EMPRESARIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E 
PERSPECTIVAS. 

281 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.279 a 310 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

2. Nome empresarial. Conceito, função e fundamentos. 

 

Apesar das disputas quanto à extensão da oponibilidade e exclusividade conferida pelo 

nome empresarial, sua conceituação é razoavelmente encontradiça na doutrina nacional mais 

autorizada1. Em termos simples e diretos, é o nome de que se vale o empresário, a sociedade 

empresária ou a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em sua atividade e 

pelo qual assina-se em seus atos e negócios jurídicos.  

Sua função primordial é individualizar a sociedade, a EIRELI ou o empresário, 

separando o estabelecimento ou a pessoa jurídica do nome civil dos sócios, do titular da 

EIRELI ou do indivíduo empresário tomado enquanto pessoa física. Nessa linha mais direta, o 

artigo 1.155 do Código Civil e o artigo 37 do Projeto de Código Comercial (PL nº. PL-

01572/2011) trazem conceituação praticamente idêntica do nome empresarial: 

 
Art. 1.155. Nome adotado pelo empresário ou sociedade empresária para o 
exercício da empresa. 
 
Art. 37. Nome empresarial é a identificação do empresário individual ou da 
sociedade empresária. 

 

Sem embargo, a doutrina e a jurisprudência identificam outras funções do nome de 

empresa, ligadas à individualização e separação das pessoas físicas, por um lado, mas 

especificamente distintas, por outro. Bem sumariza essas demais funções o Professor Fábio 

Ulhoa Coelho2: 

 
“[...] se determinado empresário, conceituado no meio empresarial, vê um 
concorrente usando nome empresarial idêntico ou mesmo semelhante ao 
seu, podem ocorrer conseqüências, que devem ser prevenidas, em dois 
níveis. Quanto à clientela, pode acontecer de alguns mais desavisados 
entrarem em transações com o usurpador do nome empresarial, imaginando 
que o fazem com aquele empresário conceituado, importando o uso indevido 
do nome idêntico ou assemelhado em inequívoco desvio de clientela. Quanto 
ao crédito daquele empresário conceituado, poderá ser, parcial e 

                                                           
1 Daniel Adensohn de Souza, em sua dissertação de mestrado de abrangência notável, informa da existência de 
conceitos confusos sobre nome empresarial nos comercialistas mais antigos, como Bento de Faria e Affonso 
Celso. Em todo caso, já há tempos em que não se engloba o título de estabelecimento e a insígnia na 
conceituação do nome empresarial, conforme faziam aqueles respeitáveis doutrinadores. Cf. do autor “A 
Proteção Jurídica do Nome de Empresa no Brasil”, dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, 2009, pp. 35-36. 
2 in “Manual de Direito Comercial”, à pg. 82. 
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temporariamente, abalado com o protesto de títulos, pedido de falência ou 
de concordata em nome do usurpador. Tanto num quanto noutro nível, o 
empresário que teve seu nome imitado poderá sofrer conseqüências 
patrimoniais danosas.” (grifou-se) 

 

Pode-se distinguir, então, mais duas funções atribuídas por parte relevante da doutrina 

ao nome empresarial: identificador da origem de produtos ou serviços, isto é, dos produtos 

finais da atividade empresarial, função que se liga mais fortemente com a defesa da clientela e 

do fundo de comércio; e a reputação ou crédito, haja vista que nos seus negócios com 

financiadores, fornecedores, investidores, bem como nas relações com o Poder Público, o 

empresário, a EIRELI ou a sociedade atuarão precipuamente com o nome empresarial e não 

com signos distintivos como nome de fantasia, marcas de produtos ou serviços, insígnia ou 

título de estabelecimento. 

Desde Gama Cerqueira3 divisou-se parte da doutrina que reconhece ao nome 

empresarial duas funções distintas, mas inseparáveis, como duas faces de uma mesma moeda: 

de um lado, a função identificadora, primordial e universal; de outro, a função concorrencial, 

mais ligada à vida negocial e às relações interpares dentro da esfera mercadológica e, 

portanto, sujeita a mudanças circunstanciais e vicissitudes. Nos dizeres da Professora Karin 

Grau-Kuntz, “(...) sobrepoem-se, apesar de não se confundirem, a proteção de caráter 

concorrencial referente ao exercício da empresa, com o direito à proteção de identidade do 

empresário” 4. Tal distinção, aqui apenas sumarizada, acarreta importantes consequências na 

discussão acerca da extensão territorial da exclusividade do nome empresarial5. 

Como discorrido no capítulo 4, infra, o nome empresarial tem uma tradição de 

proteção legislativa no Brasil que já ultrapassa um século. Em todo caso, atualmente seu 

fundamento último, desde 1988, se encontra na Constituição da República, onde foi erigido à 

dignidade de direito fundamental pelo artigo 5º, inciso XXIX6. 

                                                           
3 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. V. 
I.. Importante destacar o apêndice do volume I, da lavra do Professor Newton Silveira, atualizando as 
concepções do autor sobre o nome empresarial. 
4 GRAU-KUNTZ, Karin. Do Nome das Pessoas Jurídicas. 1. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998. v. 1, p. 
25. 
5 O debate foi recentemente reaceso por Pedro Barbosa, em artigo no qual defende que a natureza do 
nome empresarial é precipuamente patrimonial, com um pequeno núcleo de direito da personalidade (v. 
referência bibliográficas). O autor, que apresenta bons argumentos, admite ao fim que sua tese encontra 
obstáculo no artigo 1.164 do Código Civil, cuja reforma entende ser devida. 
6 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...]; 
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Justamente essa dignidade hierárquica em nosso ordenamento insuflou renovadas 

discussões acerca da tutela dos nomes empresariais, sobretudo no que tange aos limites 

territoriais de sua proteção, precisamente o ponto mais candente do debate acadêmico acerca 

deste tópico. 

 

2.1. Princípios aplicáveis aos nomes empresariais 

 

Os nomes empresariais se regem por dois princípios: novidade e veracidade7. 

A novidade exige que o nome adotado pelo empresário/sociedade/EIRELI posterior 

não reproduza nem imite o do empresário/sociedade/EIRELI anterior, dentro dos limites 

territoriais da exclusividade. O princípio em questão é exigência básica da vida empresarial, 

porquanto a semelhança ou identidade entre nomes pode levar à confusão ou associação 

indevida entre empresários/sociedades/EIRELIs distintos e sem qualquer relação, com os 

consectários nefastos que se verificam em situações como esta, sobretudo quando resta 

atingido o crédito do empresário/sociedade/EIRELI anteriormente constituído ou este se vê 

impedido de exercer algum ato (por exemplo, participação em licitações públicas) em razão 

de homonímia com empresário/sociedade/EIRELI posteriormente registrado/constituída. 

A exigência da novidade encontra-se insculpida no artigo 1.163 do Código Civil: 

 
Art. 1163 – O nome de empresário deve-se distinguir de qualquer outro já 
inscrito no mesmo registro. 
 
Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já 
inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. 

 

O grau de distinção necessária para afastar a violação do nome anterior pode ser 

depreendido da Instrução Normativa (IN) nº. 15 do DREI8, de 5 de dezembro de 2013, que 

dispõe sobre a formação de nome empresarial e sua proteção, estabelecendo critérios em seus 

artigos 6º e 8º, transcritos abaixo: 

                                                                                                                                                                          
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como 
proteção à 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. (grifou-se) 
7 Art. 34 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. 
8 O Departamento Regional de Empresa e Integração (DREI), criado pela Lei nº 12.792, de 28 de março 
de 2013, veio a assumir, em grande parte, as atribuições do Departamento Nacional do Registro de 
Comércio (DNRC). 
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Art. 6º Observado o princípio da novidade, não poderão coexistir, na 
mesma unidade federativa, dois nomes empresariais idênticos ou 
semelhantes. 
 
§ 1º Se a firma ou denominação for idêntica ou semelhante à de outra 
empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de designação que 
a distinga. 
 
§ 2º Será admitido o uso da expressão de fantasia incomum, desde que 
expressamente autorizada pelos sócios da sociedade anteriormente 
registrada. 
 
Art. 8º Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de 
identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 
SINREM: 
(...); 
II - entre denominações: 
 
a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões 
comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade 
se homógrafos e semelhança se homófonos”. (Grifou-se) 
 

Como se depreende do texto normativo da Instrução, o DREI limita a colidência entre 

nomes empresariais, em primeiro lugar, ao seu aspecto de conjunto, incluindo-se aí os 

elementos comuns, genéricos ou vulgarizados e, em segundo lugar, estabelece que a 

identidade se dá pela homografia e a semelhança pela homofonia. 

Impossível conter as críticas aos parâmetros adotados pela IN nº. 15/20139; no entanto, 

sua extensão seria demasiada para os objetivos deste trabalho. Assim, limita-se a aqui 

registrá-las esquematicamente. 

Primeiramente, levar em conta o conjunto do nome empresarial não deve ser tomado a 

ferro e fogo pelo examinador/julgador, sobretudo quando o elemento reproduzido ou imitado 

pelo nome empresarial posterior for o elemento de fantasia, característico, do nome anterior. 

A razão disso é que a função de identificação desempenhada pelo nome empresarial se liga 

justamente aos elementos menos vulgares e genéricos que o compõem, especificando o 

empresário/sociedade/EIRELI. Portanto, sua reprodução ou imitação, ainda que 

desacompanhada do restante dos elementos, deve ter peso maior e suficiência per se para 

informar a decisão do julgador. 

                                                           
9 Que praticamente repete, ipsis litteris, a Instrução Normativa nº. 116 do DNRC, por ela revogada. 
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Mais grave ainda, contudo, é reduzir a semelhança à homofonia, no que a Instrução 

Normativa confunde de modo imperdoável a reprodução fonética (“homofonia”) com a 

imitação/ semelhança, reduzindo injustificadamente o gênero “imitação” a uma de suas 

espécies. Não é preciso grande esforço para imaginar hipóteses, ou mesmo casos reais, em 

que dois nomes empresariais são indevidamente semelhantes, ainda que não se verifique 

homofonia nem homografia. Urge reduzir o descompasso entre os parâmetros do DREI – 

adotados pelas Juntas Comerciais – e aqueles decorrentes da análise de concorrência desleal e 

violação de marcas, notoriamente mais avançados, sob pena de instaurar insegurança jurídica 

aos empresários e, ao cabo de contas, esvaziar as funções do nome empresarial. 

Apenas para ilustrar a situação já caótica criada pela inadequação de parâmetros de 

análise de nomes empresariais, tome-se o exemplo do elemento “Itau”, somente na 

JUCESP10: 

 

 
 

As sociedades empresárias “ITAU PINTURAS LTDA.” e “FERTILIZANTES ITAU 

CENTRO LTDA.”, posteriores, nada têm que ver com o Banco Itaú, evidentemente ao qual o 

                                                           
10 Pesquisa pelo elemento “Itau” no site https://www.jucesponline.sp.gov.br/. Acesso em 09.03.2013. 

https://www.jucesponline.sp.gov.br/
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público irá remeter sua memória quando se deparar com o elemento “Itaú”. No entanto, pela 

“análise de conjunto” do nome empresarial, de fato não cabe falar em homofonia ou 

homografia, ficando assim o titular do nome empresarial anterior desamparado in limine pela 

esfera administrativa. 

O princípio da veracidade determina que os elementos do nome empresarial devem 

corresponder à realidade do empresário ou da sociedade, não podendo levar o público a 

engano. Aplicações específicas desse princípio são: i) a exigência de que na firma conste o 

nome de pelo menos um dos sócios; ii) que no nome do empresário individual e da EIRELI 

conste o nome completo do empresário ou do titular, sendo possível a abreviação de 

prenomes; iii) que a atividade do empresário constante do nome seja genérica ou 

especificamente a de seu objeto social; etc11. Há que se observar, ainda, que o princípio da 

veracidade se aplica tanto na formação do nome empresarial quanto no momento de sua 

alteração. 

Vale salientar neste capítulo que a doutrina geralmente afasta da análise de colidência 

entre nomes empresariais o princípio da especialidade, aplicável no direito marcário. De 

forma simples, pode-se definir o princípio da especialidade como aquele que permite a 

coexistência entre marcas idênticas ou semelhantes desde que visem a identificar produtos 

e/ou serviços em segmentos que não sejam idênticos, semelhantes e afins. 

Para assim concluir, funda-se a doutrina e a jurisprudência (sobretudo administrativa) 

na função identificadora do nome empresarial. Em outras palavras, o dano à reputação e 

crédito de um empresário decorrente da confusão ou associação indevida entre dois nomes 

empresariais independe de estarem os empresários no mesmo ramo de mercado: 

 
“...a apreciação da colidência, examinada pela Junta Comercial, tanto na 
hipótese dos nomes completos, como das expressões de fantasia ou 
características, deve cingir-se ao aspecto formal e aparente, vez que a 
existência do erro ou confusão não se vincula ao gênero de comércio ou 
indústria, embora possa influir como agravante dessa condição.”  
(JUCESP -  Recurso ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior – MIDC contra decisão do Plenário da JUCESP - REMIN 
N° 995.001/12-1. Publicado no D.O.E.S.P. de 05.03.2013. Grifou-se) 

 

Não obstante o entendimento acima exposto, o eventual apego do examinador aos 

elementos genéricos, vulgares, comuns e descritivos da atividade exercida, no momento da 

                                                           
11 Artigo 5º e alíneas da IN 116/2011. 
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avaliação da colidência, pode fazer com que o princípio da especialidade, por vias transversas, 

se imiscua no exame da Junta Comercial, sob o signo da análise da “homofonia” e 

“homografia” do aspecto de conjunto, acima criticadas. Este, aliás, parece ter sido o caso 

ilustrativo do elemento “Itau”, retro-observado. 

Isto, sob o ponto de vista da função identificadora do empresário/sociedade e protetora 

de seu crédito. No que tange à faceta de proteção da clientela e do fundo de comércio, isto é, a 

função que o nome empresarial porventura exerce face aos consumidores finais das atividades 

e produtos do empresário, o elemento de concorrência é fundamental, como se verá em 

capítulo próprio. Registre-se aqui, apenas, que o princípio da especialidade é aplicável 

também quando da colidência entre nomes empresariais e marcas, pela mesma razão: quando 

impede o registro de marca indevidamente idêntica ou semelhante, é a face concorrencial do 

nome empresarial que se destaca. 

Finalmente, cumpre averbar que desde o Decreto nº 93/193512, o registro de nome 

empresarial é obrigatório no país para que o empresário possa requerer inscrição ou 

arquivamento de documentação, exceto do contrato social, nas Juntas. Assim, verificar-se-ia 

também um “princípio da compulsoriedade” a informar os nomes empresariais. Contudo, nem 

sempre foi assim, vez que o artigo 5º do Decreto nº 916/1890 falava em direito de registro ou 

inscrição do nome comercial, hoje empresarial13. Assim, tem-se que durante 

aproximadamente 45 anos vigorou a facultatividade do registro ou inscrição de nome 

empresarial no Brasil. 

 

 

2.2. Espécies de nome empresarial e sua relação com os tipos de sociedades e 

empresários. 

 

As espécies de nome empresarial são a firma e a denominação.  

                                                           
12 Art. 3º Nenhum comerciante ou sociedade comercial poderá requerer inscrição ou arquivamento de quaisquer 
documentos no registro do comércio, excetuados os contratos sociais, sem ter a sua firma devidamente 
registrada. 
13 Art. 5º Quem exercer o comércio terá o direito de fazer registrar ou inscrever a firma ou razão comercial no 
registro da sede do estabelecimento principal, podendo fazer inscrevê-la também na sede dos estabelecimentos 
filiais, uma vez que a do estabelecimento principal, quando situado na República, estiver inscrita. 
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A firma pode ser individual, e nessa qualidade deve ser adotada pelo empresário 

individual no momento de seu registro na Junta Comercial14; pode ser também coletiva, sendo 

neste caso chamada de razão social. 

A firma coletiva é formada pelo nome de pelo menos um sócio e deve 

obrigatoriamente ser adotada pela sociedade em comandita simples e a sociedade em nome 

coletivo, isto é, pelas sociedades integradas por sócios de responsabilidade ilimitada (art. 

1.157 do CC/2002)15. 

A adoção de firma é facultativa às sociedades do tipo limitada16, em comandita por 

ações17 e à empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI)18, na medida em que 

esses tipos também podem adotar denominação social. 

Como visto no item 2.1 supra, o princípio da veracidade tem aplicação especial quanto 

às firmas, vale dizer, o nome que conste da firma deve ser de sócio vivo e ainda integrante do 

quadro da sociedade. 

As denominações, por sua vez, são formadas por elementos genéricos/usuais e/ou 

elementos de fantasia, e, em alguns casos, por termos e expressões que denotem a atividade 

empresarial exercida.  

 
Art. 5º Omissis: 
 
III - a denominação é formada com palavras de uso comum ou vulgar na 
língua nacional ou estrangeira e ou com expressões de fantasia, com a 
indicação do objeto da sociedade ou empresa individual de responsabilidade 
limitada, sendo que: 
 
a) na sociedade limitada, deverá ser seguida da palavra "limitada", por 
extenso ou abreviada; 
 
b) na sociedade anônima, deverá ser acompanhada da expressão 
"companhia" ou "sociedade anônima", por extenso ou abreviada, vedada a 
utilização da primeira ao final; 
 
c) na sociedade em comandita por ações, deverá ser seguida da expressão 
"em comandita por ações", por extenso ou abreviada; 
 

                                                           
14 Código Civil - Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, 
aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. 
15 Regras específicas (art. 5º, inciso II da IN 116/2011):  
Sociedade em nome coletivo (alínea “a”); Comandita simples (alínea “b”); Comandita por ações (alínea “c”);  
16 Artigo 1.158, §§1º e 2º do CC/2002. 
17 Artigo 1.161 do CC/2002. 
18 Art. 980-A, §1º do CC/2002. 
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d) na empresa individual de responsabilidade limitada deverá ser seguida da 
expressão "EIRELI"; 
 
e) para a empresa individual de responsabilidade limitada e para as 
sociedades limitadas enquadradas como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, inclusive quando o enquadramento se der juntamente com a 
constituição, é facultativa a inclusão do objeto; 
 
f) ocorrendo o desenquadramento da empresa individual de responsabilidade 
limitada ou da sociedade da condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, é obrigatória a inclusão do objeto respectivo no nome 
empresarial, mediante arquivamento da correspondente alteração do ato 
constitutivo ou alteração contratual. 

 

É de se notar que a alínea “e” do inciso III do artigo 5º da IN 116/2011, acima 

transcrita, traz uma mitiagação à obrigação de constar na denominação da sociedade de tipo 

limitada o objeto social (art. 1.158, §2º do CC/2002): desde que enquadradas como micro-

empresas e empresas de pequeno porte, as limitadas poderão omitir da denominação seu 

objeto social. 

O elemento distintivo da denominação poderá ser o nome de um dos sócios, mesmo de 

um sócio já retirado ou falecido, tanto na sociedade de tipo limitada quanto na sociedade 

anônima, desde que haja previsão no estatuto/ contrato social (este, com regência supletiva de 

sociedade anônima). Evidentemente, pode também ser adotado o nome de fantasia na 

denominação social. 

Devem obrigatoriamente adotar denominação a sociedade anônima (art. 1.160 do 

CC/2002 c/c art. 3º da Lei nº. 6.404/76 – Lei das S.A.) e a cooperativa (art. 1.159 do 

CC/2002). 

No tocante à denominação da sociedade anônima, há na doutrina discussão sobre se 

deve prevalecer o regramento do Código Civil, lei mais nova, ou da Lei das S.A. (LSA), 

diploma específico para este tipo societário19.  

Em primeiro lugar, o comando da LSA determina que a expressão “Companhia”, caso 

adotada, não poderá constar do final da denominação da sociedade anônima, ao passo que o 

dispositivo do código pareceu eliminar esta exigência. A Instrução Normativa 15/2013 (art. 

5º, III, “b”), assim como suas antecedentes, reproduziu o texto do artigo 3º, caput, da LSA, 

deixando claro este ponto. Sem perquerir acerca de qual lei seria a específica para reger os 

nomes empresariais, é possível entender a decisão do DNRC por uma questão lógica, a saber, 
                                                           
19 A mesma querela se repete quanto à aplicação do artigo 1.166 às sociedades anônimas.  



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
FELIPE BARROS OQUENDO 

290 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.279 a 310 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

é necessário evitar a confusão da expressão “companhia” como designativo do tipo sociedade 

anônima com a indicação de existência de mais sócios, comumente utilizada no final das 

firmas coletivas. 

Em segundo lugar, o Código Civil fala em “denominação designativa do objeto”, ao 

passo que nem o dispositivo da LSA, nem o regramento da Instrução Normativa determinam 

essa exigência. Novamente, o DREI optou por privilegiar a LSA, de forma que as sociedades 

anônimas podem omitir de suas denominações os elementos designativos de seu objeto social, 

restando na prática esvaziado de eficácia o artigo 1.160 do código, ao menos na medida em 

que diverge sua redação da constante na LSA. 

Quanto ao nome da cooperativa, vale destacar a crítica pertinente no sentido de que o 

código, ao obrigar a cooperativa a adotar a denominação, operou assistematicamente, já que 

as demais sociedades simples são nominadas por firma, ao passo que a denominação, em 

harmonia com o mesmo raciocínio, cabe às sociedades empresárias. Assim, a cooperativa, 

sociedade simples, fica obrigada a adotar a denominação, espécie de nome empresarial típica 

de sociedades empresárias20. 

Por fim, a sociedade em conta de participação, que não é constituível na Junta 

Comercial nem no RCPJ, tampouco pode utilizar firma ou denominação social. Sendo assim, 

resta a tais tipos de sociedades o emprego de um nome de fantasia para identificação entre 

o(s) sócio(s) ostensivo(s) e o(s) oculto(s). 

 

3. Natureza Jurídica e alienabilidade. 

 

 Antes do advento do CC/2002, havia acesa querela doutrinária acerca da natureza 

jurídica do nome empresarial. Mais especificamente, se digladiavam três correntes, 

denfendendo ora que o nome empresarial é direito de propriedade (real), direito 

personalíssimo ou direito pessoal (obrigacional)21. 

 A disputa mais marcada se deu entre as posições proprietária e personalíssima. A 

primeira teve como representante mais recente Rubens Requião22, mas também foi adotada 

por Gama Cerqueira, Affonso Celso e Bento de Faria, tendo se radicado na doutrina anterior 

                                                           
20 Problema semelhante à questão do registro competente, que para as cooperativas continua sendo a Junta 
Comercial, em que pese seu caráter de sociedade simples. 
21 V. SOUZA, Daniel Adensohn. Op. cit. pp. 48-55. 
22 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, v.1, nº 140. 
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do grande professor francês Paul Roubier. Como direito de propriedade, o nome empresarial 

seria oponível erga omnes e, mais importante, plenamente alienável, como qualquer outro 

bem do empresário. 

 A posicão que defende ser o nome empresarial um direito personalíssimo coloca-se 

como antípoda da primeira; aproxima o nome adotado pelo empresário do nome das pessoas 

físicas, reforçando a função identificadora como a primordial e mais universal do nome de 

empresa. Defendida entre nós por Waldemar Ferreira, Pontes de Miranda e, mais 

recentemente, por Karin Grau-Kuntz, parece ter sido este o posicionamento adotado pelo 

CC/2002, uma vez que o principal corolário de se encarar os nomes empresariais como 

direitos personalíssimos é a sua imprescritibilidade e inalienabilidade, ou, melhor dizendo, 

sua alienabilidade limitada. 

 Com efeito, o artigo 1.164 do Código Civil dispõe em seu caput que o nome 

empresarial não pode ser objeto de alienação, proibição mitigada pelo disposto no parágrafo 

único: havendo previsão no contrato, o nome empresarial pode ser transferido por ato inter 

vivos, juntamente com o estabelecimento, devendo ainda o adquirente se identificar 

publicamente como sucessor23. 

 À margem da discussão da disponibilidade do nome empresarial como elemento 

essencial para caracterizar sua natureza jurídica, Gabriel F. Leonardos24 sustentou a tese de 

que os nomes empresariais são direitos pessoais, isto é, obrigacionais: 

 

 “A exclusividade assegurada pela CF, pela Convenção de Paris e 
pelas leis ordinárias aplicáveis enseja tanto o direito positivo de usar o 
nome quanto o negativo, de impedir que terceiros não autorizados o 
utilizem. Seria, então, o direito ao nome comercial um direito de 
propriedade, tal como o direito sobre as marcas registradas ou as 
patentes? Ou seria ele um sucedâneo do direito de personalidade, ou 
melhor, o corolário de um “direito de personalidade comercial?  
Parece-nos que a resposta correta será uma terceira opção. 
Entendemos que o direito sobre o nome comercial é um direito 
pessoal, derivado da repressão à concorrência desleal. Não se 
trata de direito de propriedade porque lhe faltam diversos 
elementos e atributos da propriedade. Tampouco se trata de uma 

                                                           
23 Importa salientar que a lei nem sempre foi tão estrita, fato que revela a dinâmica entre discussões doutrinárias 
e concretizações normativas. O Decreto nº. 916/1890, por exemplo, autorizava em seu artigo 7º o uso pelo 
adquirente por causa mortis. 
24 A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil, in Revista da 
ABPI – nº 13 – Nov/Dez 1994. 
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projeção da personalidade do comerciante sobre seus negócios, 
tendo em vista que a proteção ao nome comercial tem fundamento 
exclusivamente utilitário, que objetiva proteger os investimentos 
feitos para se formar a reputação de um nome, a par de proteger 
os consumidores que se habituaram a associar uma determinada 
qualidade a um dado nome.” (grifou-se). 

 

O eminente advogado carioca adota o pressuposto da “dupla função” do nome 

empresarial, defendida por Gama Cerqueira, segundo a qual o nome empresarial teria um 

caráter de sinal distintivo, como as marcas, nomes de fantasia e títulos de estabelecimento, 

caráter este reconhecido pela Lei nº. 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI) e os diplomas 

anteriores, especificamente distinto – ainda que não dissociado – do caráter individualizante, 

de identificação e proteção do crédito. Para adotar esse posicionamento, inclusive, o 

doutrinador evocou a inalienabilidade e imprescritibilidade do nome empresarial, o que 

compatibiliza seu posicionamento com o artigo 1.164 do Código Civil. 

Para solução desta questão, que aqui apenas se indica, seria necessário investigar até 

que ponto a natureza jurídica de direito personalíssimo é compatível com os dispositivos da 

LPI, mormente os incisos V dos artigos 124 e 195 daquele diploma. 

 

 

 

4. Proteção ao nome empresarial: evolução legislativa e jurisprudencial  

 

 O ponto mais candente na discussão do regramento jurídico dos nomes empresariais, e 

que o torna uma bête noire do Direito Empresarial, é o dos limites à proteção do nome 

empresarial, vale dizer, os limites territoriais de sua exclusividade. 

 Como explicado adiante neste trabalho, por diversos motivos tal ponto está longe de 

sua definição no Direito Brasileiro, mesmo com a publicação do Código Civil, as 

subsequentes Instruções Normativas do DNRC - e agora do DREI - e nem mesmo com as 

decisões exaradas nos REsps 971026 e 1204488, ambos de 2011.  Para melhor compreender a 

questão, é mister analisar sua história no Brasil, com foco nos mais recentes 

desenvolvimentos. 
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4.1 Do Decreto nº. 916 de 1890 ao Código da Propriedade Industrial de 1969. 

 

 O Decreto nº 916 de 1890, nosso primeiro diploma republicano a regular os nomes de 

comércio, conferia aos comerciantes exclusividade sobre o nome adotado na comarca de 

registro25. Carvalho de Mendonça registrava sob a égide do Decreto uma curiosa crítica à 

norma: 

 
“É esse, em nosso parecer, um dos senões do Dec. n. 916 de 24 de outubro 
de 1890. 

A firma não devia ser local, mas gozar de tutela jurídica, não diremos em 
todo o território da República, porém no território dos Estados, em cada um 
dos quais existe a Junta Comercial, a cujo cargo está o registro do comércio, 
sem prejuízo das inscrições provisórias nas comarcas, distantes da capital, 
sede dessas repartições.”26 

 

 O senão do nosso emérito tratadista comercial é revelador de que, naquele momento 

de industrialização do país, a proteção por comarca já se havia tornado insuficiente, se bem 

que suas exigências ainda não ultrapassassem a esfera das unidades federativas. 

 Com a criação do Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI) pelo 

Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934, a oponibilidade dos nomes empresariais sofreu 

sua primeira grande mudança sistemática. Basicamente, os nomes empresariais passaram a ser 

registráveis também no DNPI, além do registro obrigatório na Junta Comercial do local de 

constituição. Com o registro no DNPI, os titulares de nomes patronímicos dos industriais, 

comerciantes, ou agricultores, das firmas individuais, das razões industriais ou comerciais, 

dos nomes de companhias, de sociedades anônimas por ações, em comandita, por quotas, de 

capital ou indústria e em nome coletivo, e de quaisquer outras pessoas jurídicas, passavam a 

ter exclusividade em todo o território nacional27. 

 Assim, o Brasil passou a adotar uma sistemática dúplice, em que o empresário que 

houvesse registrado seu nome empresarial na Junta Comercial partia de uma proteção mínima 

                                                           
25 Art. 6º - Art. 6º (Distinção entre firmas) - Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que exista 
inscrita no registro do lugar. 
“Lugar”, in casu, era a comarca (art. 1º), mas não deixa de ser interessante a escolha do legislador pela 
vinculação entre território de exclusividade e competência territorial do Registro do Comércio. 
26 CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. 6ª Ed. Freitas Bastos S/A, 
Rio de Janeiro: 1957, p. 174, nota 4. 
27 Cf. art. 28 c/c art. 26, itens 1 e 2 do Decreto 24.507/34. 
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limitada à comarca, podendo no entanto estendê-la a todo o Brasil mediante um procedimento 

centralizado no DNPI. Esta sistemática se manteve até a criação do INPI, quando a autarquia 

deixa de ter a competência para conceder registro especial de nomes empresariais.  

 O Decreto-Lei n.º 7.903 de 27 de agosto de 1945, conhecido como Código da 

Propriedade Industrial (CPI/45), manteve a via dúplice de proteção ao nome empresarial, 

fazendo contudo importantes e necessárias especificações quanto ao procedimento de registro 

do nome, às condições e aos ônus para sua eficácia, estabelecendo ainda restrições legais, e 

deixando claro o prazo de 10 (dez) anos para a referida proteção nacional, todavia renováveis 

indeterminadamente, como ocorre com os registros de marca. 

 A Lei de Registros Públicos de 196528 não alterou os limites de proteção, mas 

estabeleceu o procedimento de dúvida, ocasião na qual a Junta Comercial consultaria o DNPI 

sobre a existência de nome empresarial anterior29. Tal dispositivo, fruto de singelo bom senso 

administrativo, é também documento de que o DNPI, após trinta e um anos de existência, 

havia se tornado um verdadeiro arquivo unificado de âmbito nacional, um repositório 

confiável que as próprias Juntas – e por suposto os Registros Civis de Pessoas Jurídicas – 

poderiam consultar para sanar pontos de dúvida em exame de anterioridade. 

 Essa tradição e aparente solidez do sistema centrado no DNPI torna ainda mais 

estupefacientes os caminhos legislativos tomados posteriormente, indicando que as alterações 

no DNPI, a criação do INPI e a peculiar promulgação do CPI de 1969, de curta vigência, 

tenham origem em mudanças político-ideológicas do governo militar, sobretudo na transição 

da Junta Governativa Provisória de 1969 ao Governo Médici, estranhas a aspectos 

propriamente jurídicos. 

 Em 1967, após 22 anos de vigência do Código de 1945, foi promulgado novo Código 

da Propriedade Industrial30, devido à necessidade de adequar a legislação nacional sobre 

propriedade industrial à revisão de Estocolmo da Conveção da União de Paris (CUP), também 

ocorrida em 1967. No entanto, o CPI/67 manteve a sistemática de proteção nacional ao nome 

empresarial levado a registro no DNPI. As mudanças mais drásticas começam no ano de 

                                                           
28 Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1965. 
29 Art. 49. Contendo o nome comercial de sociedade por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia e tendo a 
Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já 
depositada ou registrada, poderá, suscitá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte 
certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a 
dúvida. 
30 Decreto-Lei Nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. 
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1969, que viu ser publicado um novo Código da Propriedade Industrial, após somente 2 (dois) 

anos de vigência do anterior.  

 No Código de 1969, foi abolida a competência do DNPI para registrar nomes 

empresariais, trazendo o novo Código a norma de transição mais expansiva de nossa história 

no que pertine à tutela dos nomes empresariais:  

 
Art. 166 A proteção ao nome comercial ou de emprêsa, em todo o território 
nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos 
constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro 
Civil das pessoas jurídicas, conforme o caso. (Grifou-se) 
 

 Em outras palavras, a partir da entrada em vigor do Código de 1969, os pedidos de 

registro de nome empresarial seriam arquivados e os registros extintos, ficando 

automaticamente todos os nomes de empresa e, também, as denominações de todas as 

espécies de pessoas jurídicas, passíveis de exclusividade em todo o território nacional. 

 

 

4.2. Do CPI/71 ao Código Civil de 2002. 

 

 A criação do INPI pela Lei nº. 5648, de 11 de dezembro de 1970, trouxe a necessidade 

de rever o Código da Propriedade Industrial. Por razões imperscrutáveis, ao invés de apenas 

aditar o Decreto existente, o Governo Federal entendeu por bem, mais uma vez, promulgar 

novo Código31, que entrou em vigor em 1971, na data de sua publicação. 

 O CPI de 1971, ao revés de repetir a fórmula do artigo 166 do Código anterior, se 

limitou a dispor que “o nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento 

continuarão a gozar de proteção, através de legislação própria, não se lhes aplicando o 

disposto neste Código” (art. 119). 

 No entanto, não havia “legislação própria”, isto é, não existia lei ordinária 

determinando os limites e regime da proteção conferida aos nomes empresariais e, também, às 

denominações de associações e fundações32. Durante uma longa vacatio de lei ordinária, 

coube ao Departamento Nacional de Registro de Comércio, sob legalidade bastante duvidosa, 

regular por Instruções e Portarias a proteção ao nome empresarial no Brasil. 
                                                           
31 Lei n.° 5.772, de 21 de dezembro de 1971. 
32 SOUZA, Daniel Andensehn, op. cit., p. 88. 
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 A regulação do tema entre 1971 e 1986 é um verdadeiro ponto-cego na memória 

legislativa brasileira. Rubens Requião nos fornece o único registro desse período, 

mencionando a Portaria DNRC /GDG/N° 1, de 12 de fevereiro de 1974, cujo artigo 1º 

determinava que, para conseguir a extensão dos direitos sobre o nome empresarial para outro 

Estado, a empresa deveria assim requerer expressamente à Junta Comercial onde fora 

registrada33. 

 No mais, o estudioso do assunto fica apenas a imaginar que as portarias e outras 

normas administrativas mencionadas no dispositivo de revogação da Instrução Normativa Nº 

05, de 16 de setembro de 1986 tratam sobre o assunto dos nomes de empresa, sem contudo 

saber seu conteúdo34. 

 De toda sorte, tem-se bons indicativos de que para o DNRC, durante todo este período, 

a proteção originária conferida ao nome empresarial pela constituição da sociedade ou 

registro do empresário individual se limitava ao Estado de constituição/registro, coincidindo a 

proteção originária do nome empresarial com a área de competência da Junta Comercial. 

Adicionalmente, os regramentos do DNRC permitiam ao interessado estender a proteção a seu 

nome empresarial através da solicitação de registro em quantas Juntas fossem necessárias. Ao 

receber a solicitação, as Juntas perfariam a busca de anterioridade e exame do nome pedido, 

concedendo ou rejeitando o registro consoante as regras estabelecidas35. Enfim, um 

procedimento burocrático e caro, infinitamente mais precário que o seguro registro unificado 

no DNPI, e que vige até hoje. 

 Nessa linha, vieram apenas corroborar com e, por assim dizer, sanear a normatização 

do nome empresarial, recuperando o princípio da legalidade, a Lei de Registros Mercantis de 

199436, ainda vigente, e o Decreto nº. 1.800/96, que regula aquele diploma. Ambos 

mantiveram o limite da proteção originária dos nomes empresariais cingido ao Estado de sua 

constituição/registro.  

Enfim, em 2002, veio a lume o atual Código Civil, em cujo artigo 1.166, caput, está 

insculpida a proteção originária limitada ao território do Estado, trazendo o parágrafo único a 
                                                           
33 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V. I, 26ª Ed., 2005. p. 145 
34 As portarias e outras normas em questão são as seguintes: Portaria DNRC/DOC/N° 30, de 12 de novembro de 
1968; Portaria DNRC/GDG/N° 1, de 12 de fevereiro de 1974; Portaria n° 08, de 26 de agosto de 1977; Artigos 
6° e 7° da Portaria n° 001, de 9 de fevereiro de 1982; Ofício-Circular DNRC/DOC/N° 08, de 12 de março de 
1982; Telex-Circular n° 612, de 11 de outubro de 1982. 
35 Tal é o sistema da IN 05/86 (art. 6º), a mais antiga das instruções do DNRC cujo texto integral está disponível 
na rede mundial de computadores. A respectiva redação vem se repetindo até chegar à atual IN 116/2011, sem 
alterações substanciais. 
36 Lei nº. 8.934 de 1994. 
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possibilidade de extensão da proteção ao território nacional, extensão essa a ser feita pela via 

(crucis) do arquivamento de certidões em cada uma das 27 Juntas Comerciais da República 

Federativa do Brasil, conforme disposto na IN 15/2013. 

 A narrativa meramente normativa dos fatos dá a falsa impressão de que, após o CPI de 

1971, a sistemática de proteção ao nome empresarial, por mais críticas que merecesse, 

manteve, de certa forma, um panorama fixo de proteção originária ao Estado e possibilidade 

de incremento territorial da exclusividade conferida pelo nome empresarial através do sistema 

de registros de certidões em Juntas Comerciais de outros Estados. 

 A impressão não corresponde à realidade dos fatos, porquanto uma rápida verificação 

da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – na época em que julgava matéria infra-

constitucional -, e do Superior Tribunal de Justiça, revelam uma longa tradição de firme 

aplicação da proteção originária do nome empresarial a todo território nacional: 

 
RE 89424, 1ª Turma. Relator:  Min. Soares Munoz – Julgamento: 
19/06/1978 
“Nome de sociedade comercial. Veplan e Viplan. Semelhança gráfica e 
quase identidade fonética entre a denominação de duas empresas que se 
dedicam a construção imobiliária, além de outras atividades do mesmo 
gênero, embora não perfeitamente iguais. Recurso extraordinário conhecido 
e provido, para julgar procedente a ação visando a modificação do nome da 
recorrida.” 
Trecho do voto do relator: “A circunstância de não ter sido a mesma Junta 
Comercial, que procedeu ao arquivamento dos contratos constitutivos das 
duas sociedades, não afasta, da mais antiga, o direito ao nome assegurado 
pela Constituição da República e pela lei ordinária em todo o território 
nacional.” (Grifou-se) 
 
 
RESP 6.169. 4ª Turma. Rel.Min. Athos Carneiro.Julgamento em 25/6/1991. 
“Nome comercial. Direito à exclusividade. Registro na Junta Comercial. 
Prevalência. 
O direito ao uso exclusivo do nome comercial em todo território nacional 
não está sujeito a registro no INPI, e surge tão-só com a constituição jurídica 
da sociedade, através do registro de seus atos constitutivos no Registro do 
Comércio, devendo prevalecer o registro do nome comercial feito com 
anterioridade, no caso de firmas com a mesma denominação e objeto social 
semelhante, que possibilite confusão. Lei 4726/65, art. 38, IX; DLei 
1005/69, art. 166; Lei 5772/71, arts. 65, item 5, e 119; Convenção de Paris, 
de 1888, adotada no Brasil pelo decreto 75.572/75. Recurso especial 
conhecido e provido.” (Grifou-se) 
 
 
RESP 30636. Relator. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. 4ª Turma. 
julgamento 14/09/1993. 
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Direito Comercial. Colidência de expressão ("pé quente") utilizada como 
título de estabelecimento por empresas de mesma área de atuação (revenda 
de loterias). Registro anterior na Junta Comercial de Santa Catarina. 
Prevalência sobre registro de marca, posterior no INPI. Novidade e 
originalidade como fatores determinantes. Arts. 59 e 64 da Lei 5772/71. 
Recurso desacolhido. 
I- Tanto o registro realizado nas Juntas Comerciais (denominação social ou 
nome de fantasia), quanto ao levado a efeito junto ao INPI (marca), 
conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizar com 
exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui 
como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la, 
perante a generalidade das pessoas, de outras que operam no mesmo ramo de 
atividade. 
II - Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em 
respeito aos critérios da originalidade e novidade. (Grifou-se) 
 

 Considerando caber ao Judiciário a revisão da legalidade dos atos administrativos, 

torna-se forçoso admitir que, na prática, os empresários não se valeram do custoso e 

burocrático sistema oferecido pelos regramentos do DNRC enquanto a jurisprudência dos 

tribunais máximos de nosso país garantiam a proteção originária do nome empresarial em 

todo o território nacional, sobretudo com base na aplicação direta do artigo 8º da Convenção 

da União de Paris37. 

 Uma tentativa de consolidar esse entendimento em lei ordinária se deu no Projeto da 

Lei de Registros Mercantis de 1994, aprovado nas duas casas legislativas. Não fosse o veto 

presidencial ao artigo 33 do Projeto original, teríamos desde 1995 uma lei clara e expressa no 

sentido de que o nome empresarial tem proteção originária no âmbito nacional, retirando dos 

magistrados o peso de aplicações legislativas duvidosas. Contudo, justamente este dispositivo 

foi vetado, e não deixa de carregar tom de ironia o fato de a mensagem de veto referir-se à 

sistemática já existente, que não deveria ser subvertida, uma vez que esta se fundava em 

regulação direta do tema por Portarias do DNRC, como visto. 

 De toda sorte, a partir de 2002, com a publicação do Código Civil, uma nova onda de 

discussões se inciou. 

 

4.3. Da publicação do Código Civil até os nossos dias. 

 

                                                           
37 A aplicação direta deste artigo da CUP, como levada a cabo pelos tribunais, não é estritamente necessária, 
sendo certo que uma proteção mais limitada, com base na concorrência desleal, não contrariaria o espírito da 
convenção. Cf. item 5, infra. 
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Como já visto, o Código Civil de 2002 regula os nomes empresariais e, no seu artigo 

1.166, determina que a exclusividade adquirida com a constituição da sociedade ou registro 

do nome está limitada à Unidade Federativa onde se encontre a Junta Comercial: 

 
Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas 
jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso 
exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. 
 
Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território 
nacional, se registrado na forma da lei especial. 

 

Antes mesmo da entrada em vigor do código, foram apresentados dois anteprojetos de 

lei modificando o texto do artigo para que a exclusividade em tela fosse, originariamente, no 

território nacional, tendo sido um dos anteprojetos, inclusive, apresentado pela Associação 

Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)38. O fundamento, além de vasta jurisprudência 

dos Tribunais estaduais e do STF e STJ, era justamente o artigo 8º da CUP. Contudo, o 

projeto que reuniu ambos os anteprojetos restou arquivado. 

Um ano após a entrada em vigência do código o DNRC, provocado, emitiu o Parecer 

Jurídico DNRC/COJUR/N° 045/04, no qual esclareceu que a extensão prevista no parágrafo 

único do artigo 1.166 do CC/2002 se daria pelo sistema de registro de certidões em cada uma 

das 26 Juntas Comerciais restantes, exatamente nos termos das Instruções Normativas daquele 

órgão, e na sistemática mantida pela IN nº. 15/2013 do DREI. 

 Em 2005, foi publicado julgado do STJ (Agravo Regimental no REsp nº. 653.609/RJ, 

Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, D.J. 27/06/2005), no qual, após décadas de 

entendimento pela proteção territorial nacional, o Pretório Excelso reconheceu que o espírito 

do novo código é o de limitar a oponibilidade originária do nome empresarial aos limites do 

Estado onde foi constituído: 

 

“4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, 
consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a 
outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado 
em que localizada a Junta Comercial encarregada do 
arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. 

                                                           
38 Projeto de lei nº. 7070, de 26 de junho de 2002, assinada pelo Deputado Enivaldo Ribeiro. Este projeto 
modificava ainda outros artigos referentes a nomes empresariais, estabelecendo um procedimento de oposição e 
contencioso administrativo nas Juntas muito semelhante ao do INPI, inclusive com previsão de caducidade, isto 
é, extinção por falta ou insuficiência de uso. 
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5. Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às 
denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território 
pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, 
conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, 
mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em 
âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas 
Comerciais de todos os Estados-membros. (grifou-se) 
 
 

O entendimento do DNRC e do STJ, apesar de tudo, não havia aparentemente atingido 

o posicionamento da doutrina de que o inciso V do artigo 195 da LPI39 permitiria, 

dependendo do caso concreto, uma proteção além do território estadual de origem, 

independentemente de registro. Isto porque o referido dispositivo se trata de norma criminal, 

com efeitos civis, de repressão à concorrência desleal. Neste contexto, seu fundamento não 

seria a proteção administrativa do nome empresarial em sua função primordial (identificação 

da sociedade ou do empresário), mas sim do nome como elemento do estabelecimento e sinal 

concorrencial de um empreendimento mercadológico. Assim, no espírito de proteger a 

clientela e o fundo de comércio, não se aplicaria às questões da LPI a limitação territorial 

insculpida no Código Civil, mas, por outro lado, exigir-se-ia a existência de relação de 

concorrência, com o consectário da aplicação do princípio da especialidade, que no conflito 

administrativo não entra – ou não deveria entrar – em consideração.  

Mutatis mutandis, o mesmo raciocínio aplicar-se-ia ao artigo 124, inciso V, também 

da LPI40: para averiguar se um nome empresarial deve impedir o registro de uma marca 

posterior, haveria que se perquerir a dimensão do fundo de comércio a ser protegido pelo 

nome empresarial e, dentro dos limites do princípio da especialidade, verificar se haveria 

suscetibilidade de confusão ou associação. 

Novamente, o fundamento desta argumentação é o cumprimento ao artigo 8º da CUP. 

Ocorre que, no REsp nº. Nº 971.026 – RS, de relatoria do ministro Sidnei Beneti, proferido 

em 15/02/2011, foi declarada a revogação do referido dispositivo da convenção, fato que será 

melhor analisado no capítulo seguinte. 

                                                           
39 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
(...); 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou 
oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
40  Art. 124. Não são registráveis como marca: 
(...); 
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de 
empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; 
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Na doutrina, a teoria da revogação do artigo 8º já havia ganhado força pela 

demonstração de rigor cartesiano do Professor Sérgio Campinho41, assim sumarizável: a 

Convenção da União de Paris, na qualidade de tratado internacional, tem, pela internalização, 

força de lei ordinária. Como a última revisão foi internalizada pelo Decreto nº. 635 de 

28/02/1992 e o Código Civil foi publicado posteriormente, o artigo 1.166 teria revogado o 

artigo 8º do Decreto. 

Independentemente da correção do raciocínio e, mais importante, de todos os seus 

corolários, que serão analisados criticamente no próximo capítulo, fato é que o STJ continuou 

a trilhar um caminho cada vez mais limitador da exclusividade do nome empresarial. O cume 

dessa escalada se deu quando a Ministra Nancy Andrighi liderou voto onde entendeu que o 

artigo 124, V da LPI só poderia ser aplicado quando o titular do nome empresarial anterior o 

tivesse registrado em todas as juntas comerciais do Brasil: 
 
“Propriedade Industrial. Mandado de Segurança. Recurso Especial. Pedido 
de cancelamento de decisão administrativa que acolheu registro de marca. 
Reprodução de Parte do nome de empresa registrado anteriormente. 
Limitação geográfica à proteção do nome empresarial. Art. 124, V, da Lei 
9.279/96. Violação. Ocorrência. Cotejo Analítico. Não Realizado. Similitude 
fática. Ausência.  
1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa 
serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: 
proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o 
consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.  
2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem 
parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao 
inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à 
colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à 
verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio 
constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações 
de concorrência.  
3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como 
tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que 
o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com 
base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à 
interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou 
imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, 
consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.  
4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre 
denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da 
anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios 
básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, 

                                                           
41 CAMPINHO, Sérgio. O Direito de Empresa à luz do Novo Código Civil, 1ª Ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003.  pp. 381 – 385. 
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ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, 
segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 
"alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está 
diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da 
necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 
5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade 
federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos 
constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território 
nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais 
Juntas Comerciais. Precedentes.  
6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os 
institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a 
reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome 
empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui 
proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome 
empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas 
detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e 
(ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, 
incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o 
nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.” (STJ - REsp 
1204488 / RS  3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2011. 
Grifou-se] 
 

Merece destaque, além da alteração do entendimento anterior e da enorme dificuldade 

prática criada ao titular do nome empresarial, o fato de que a Ministra adotou e tomou por 

base a função concorrencial do nome empresarial para poder chegar às conclusões de seu 

voto, o que, a nosso ver, consubstancia subversão de décadas de doutrina e jurisprudência 

sobre o tema. 

Mas o texto do julgado, decerto, não peca por obscuridade: a prevalecer o 

entendimento ali exposto, estabilizar-se-iam as dissensões na doutrina e nos tribunais, 

podendo ao menos os titulares de nome empresarial terem um ponto de partida para tentarem 

implementar, junto ao DREI, um sistema mais simplificado de registro de nomes empresariais 

nas Juntas que, infelizmente, ainda não existe. 

Ocorre que a impressão de pacificação e clareza causada pela decisão comentada é 

meramente aparente. Primeiramente, chama a atenção um julgado, proferido no dia 

15/02/2011, isto é, apenas uma semana antes, pela mesma relatora e na mesma turma, que, 

não tendo sido tão noticiado quanto o anteriormente comentado, decide em sentido 

diametralmente contrário, conforme revelado por esse trecho do voto vencedor: 

 
“(...) destaco que a simples utilização da expressão “MITSUIBRAS”, 
registrada pela recorrente, bastaria em tese para configurar o perigo de 
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confusão e, por conseguinte, de prejuízos ao prestígio e à boa fama da 
recorrida, titular do nome “MITSUI”. Dessa forma, a solução adotada pelo 
acórdão recorrido seria mantida ainda que o TRF da 2ª Região não houvesse 
constatado a afinidade entre os objetos sociais e os serviços prestados pelas 
partes, porque, para a proteção do nome comercial, o elemento 
concorrência não assume primordial relevância, tornando-se acessória a 
análise dos ramos de atividade comercial.  
Assim, se a expressão “MITSUI”, além de revestir a marca 
originalmente registrada pela recorrida, está contida em sua 
denominação social, a defesa desse patronímico não deve ser restrita ao 
ramo de atividade no qual atua seu titular. Como envolve a própria 
identificação do comerciante ou industrial em suas relações negociais e 
de crédito, consolida a reputação e o conceito da própria empresa, de 
maneira que a doutrina tem considerado desnecessária a comprovação 
de que o conflito onomástico diga respeito a pessoas jurídicas que 
exercitem atividades comerciais idênticas” (STJ - Recurso Especial Nº 
1.193.278 – RJ – Rel. Min. Nancy Andrighi. Julg. em 15/02/2011 – grifou-
se). 

 

Destaque-se que, além de não apresentar ao nome empresarial em questão as 

exigências listadas no REsp 1204488 / RS, a relatora ainda afirma que os nomes empresariais 

devem ser protegidos sem se cuidar da especialidade, valendo salientar que a questão em tela 

se tratava de conflito entre nome empresarial anterior e marca posterior. 

Sem dúvidas, a mudança brusca de um posicionamento para outro em questão de uma 

semana acaba por colocar em cheque a firmeza do entendimento da 3ª Turma do STJ não só 

sobre o conflito entre marcas e nomes empresariais como, também, no que tange à mutua 

exclusão de nomes empresariais. 

Tanto assim que a decisão do dia 15/02/2011 já foi mencionada em julgado posterior 

ao de 22/02/2011, para fundamentar a nulidade de uma marca por um nome empresarial de 

sociedade anteriormente constituída, sem a necessidade de registro prévio em todas as Juntas 

Comerciais: 

  
“ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. INPI. ART. 124 DA LEI 
N. 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO 
REGISTRO MAIS ANTIGO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. 
1. Segundo o art. 124 da Lei n. 9.279/96, que regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial, não são registráveis como marca: V - 
reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título 
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar 
confusão ou associação com estes sinais distintivos. 
2. Em que pese a empresa ré tenha obtido o registro da marca "Tecsol" junto 
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 02/05/2007, 
quando solicitou tal registro (2002) a parte autora já estava utilizando a 
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denominação social "Tecsol Agr oindustrial Ltda", devidamente registrada 
na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul desde sua constituição, 
em 1995. Portanto, foi levado a registro, como marca, nome de empresa de 
terceiro, em violação ao disposto no art. 124, V, acima transcrito.” (TRF da 
4ª Região - AC Nº 5001603-40.2012.404.7118/RS – Rel. Des. Federal 
MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA. Julgado em 22/08/2012)  

 

Assim sendo, parece claro que não foi desta vez que a questão da oponibilidade do 

nome empresarial restou resolvida pelos Tribunais; bem ao revés, as decisões contraditórias, 

enquanto não forem estabilizadas em jurisprudência, continuarão sendo fonte de discussões e 

insegurança jurídica42. 

Visando a sanar esta situação, o legislador do Projeto de Código Comercial (Projeto de 

Lei nº 1.572, de 2011), procurou dar um fim aos questionamentos, dispondo no artigo 48 uma 

diáfana proteção nacional aos nomes empresariais: 
 

Art. 48. A inscrição do empresário individual ou o arquivamento do ato 
constitutivo da sociedade empresária no Registro Publico de Empresas 
asseguram o uso exclusivo do nome empresarial em todo o país. 

 

 O dispositivo, que revogaria não só o artigo 1.166 do Código Civil como o Decreto nº. 

1.800/96 e a Instrução Normativa 15/2013 do DREI, se volta para o âmbito administrativo da 

questão da proteção ao nome empresarial, definindo-o como nacional. Neste caso, o alcance 

das normas da LPI e da CUP voltaria a ser o da concorrência desleal. Todavia, não se sabe 

ainda qual será a fortuna legislativa do Projeto, nem se tal disposição se manterá. 

 

5. Da proteção conferida pela CUP. Suposta revogação do artigo 8º. 

 

 A Convenção da União de Paris dispôs, desde sua primeira edição, em 1883, sobre 

nomes empresariais, determinando, com textos um pouco distintos conforme as revisões, uma 

proteção internacional, garantida nos territórios dos países signatários. 

 O Brasil, signatário da CUP desde sua primeira edição, internalizou a revisão de 

Estocolmo, de 1967, no Decreto nº. 75.572/75, posteriormente ratificado pelo Decreto nº. 635 

de 1992, já citado. 

                                                           
42 Há ainda outros julgados posteriores que parecem contrariar a decisão relatada pela Ministra Nancy 
Andrighi, como, por exemplo, o acórdão unânime proferido na Apelação Cível nº. 200851018001138 
(TRF da 2ª Região, data de publicação 03/05/2012). 
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 Como visto, o artigo 8º da CUP foi muito comumente citado, tanto em julgados como 

na doutrina e mesmo em projeto de lei, como fonte de onde deduzir a exclusividade do nome 

empresarial em todo o território nacional, decorrente apenas da constituição da sociedade ou 

do registro do empresário individual. O raciocínio é de que se a proteção ao nome do 

estrangeiro se dá em todo o território brasileiro, menor exclusividade não poderia ser 

garantida ao nacional, sob pena de tratamento diferenciado inaceitável. 

 Talvez por isto, a doutrina tenha entendido que o artigo 8º fora revogado pelo artigo 

1.166 do Código Civil, consoante raciocínio já exposto no capítulo anterior. Assim, não 

deixou de representar evolução natural o posicionamento do STJ declarando formalmente a 

revogação do dispositivo43: 

 
“Nome comercial. Proteção no âmbito do Estado em que registrado. 
Impossibilidade de alegação como proteção à marca, enquanto não 
registrada no INPI. Registro no INPI, superveniente, que não pode ser objeto 
de consideração no recurso especial. [...]. 
I- Os artigos 61 do Decreto nº 1800/96 e 1.166 do Código Civil de 2002, 
revogaram o Decreto nº 75.572/75 no que tange à extensão territorial 
conferida à proteção do nome empresarial. Agora "A proteção legal da 
denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de 
registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, 
restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta 
Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da 
pessoa jurídica" (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ). 
II - Os atos de concorrência desleal a que faz referência a recorrente 
consistiram, justamente, no uso indevido do seu nome comercial e da sua 
marca. As instâncias ordinárias explicaram que tal pretensão, porque ligada 
ao uso indevido de marca não registrada, não poderiam prosperar. Por isso 
reduziram o objeto litigioso. Não há aí qualquer vício de julgamento extra 
petita.  
III - Se todo o processo se desenvolveu sob o pálio de uma suposta 
colidência entre os nomes empresariais das sociedades autora e ré, é também 
nesses termos que deve ser resolvido o recurso especial. O fato de a 
recorrente ter, em momento mais recente, promovido o registrado da marca 
no INPI pode suscitar uma nova discussão, relativa à colidência entre marca 
e nome comercial, mas assunto a ser examinado em um novo processo, se 
houver. [...]” (REsp 971026. 3ª Turma. Relator: Min.Sidnei Beneti. 
Julgamento em 15/02/2011- grifou-se) 
 
 

                                                           
43 Ressalve-se do raciocínio judicante a menção ao Decreto nº. 1.800/96 como razão para revogação, já que, 
como exposto pelo Professor Campinho, o Decreto, inferior na hierarquia legislativa, jamais poderia ter 
revogado artigo da CUP, esta com força de lei ordinária. Portanto, o artigo 8º, se é que foi revogado, apenas o 
teria sido em 2003, com a entrada em vigor do Código Civil. 
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 Apesar disso, esse entendimento de que o artigo 8º conferiria ao nome empresarial 

proteção territorial nacional automaticamente decorrente da constituição da sociedade ou 

registro do empresário na Junta não foi endossado pela Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual – OMPI, responsável pela administração e salvaguarda da CUP.  

 Com efeito, no livro “Guide to the Application of the Paris Convention”, de lavra do 

Professor G. C. H. Bodenhausen, então diretor do Bureau for the Protection of Intellectual 

Property (cujas competências foram posteriormente absorvidas pela OMPI), o artigo 8º deve 

ser interpretado como, por um lado, aplicável diretamente, sem necessidade de internalização 

em lei, mas, por outro, como garantidor de uma proteção mínima, que não necessariamente 

seria correspondente ao território nacional. 

 Mais especificamente, o guia em tela, saído logo após a revisão de Estocolmo, foi 

enfático ao afirmar que a proteção pela via da concorrência desleal seria uma saída aceitável 

como cumprimento do dispositivo unionista44. 

 Assim, parece ter havido uma confusão nos juristas nacionais, cristalizada, por certo, 

através de décadas de repetição, de que o artigo 8º teria o efeito de uma proteção 

administrativa no território nacional, quando na verdade seria mais razoável supor que este 

dispositivo da Convenção estaria regulado pelos artigos 195, inciso V e 124, inciso V da LPI, 

onde, como já visto, o nome empresarial assume sua função concorrencial, distinta da função 

de identificação e proteção ao crédito do empresário, que é a propriamente administrativa. 

 Diferentemente do conflito administrativo, que independe da concorrência mas é 

limitado à unidade federativa onde registrado o nome empresarial, esta faceta do nome visa a 

proteger o aviamento ou good will do empresário, vedando a confusão ao consumidor e o 

aliciamento ilícito de clientela. 

 Portanto, nessa análise, haveria que se perquerir: i) se há relação de concorrência entre 

as partes litigantes; e ii) se há risco de confusão, erro ou associação perante os consumidores, 

decorrente da coexistência da marca e do nome empresarial ou, ainda, de dois nomes 

empresariais. Resumindo essa concepção, o Professor Newton Silveira equacionou da 

seguinte maneira a distinção: 

 

“Caso o conflito se estabeleça no âmbito concorrencial, dever-se-á 
acrescer o princípio da concorrência ao princípio da anterioridade, 

                                                           
44 BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property. Genebra: BIRPI, 1968, pp. 133-134. 
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para que a solução seja dada levando-se em conta a efetiva existência 
de concorrência e de possibilidade de confusão entre os produtos ou 
serviços”45 

 

 Essa corrente defende que a vedação à concorrência desleal não poderia ter sido 

afetada pelo artigo 1.166 do Código Civil, que cuidou somente do aspecto identificador e 

administrativo do nome empresarial. Efetivamente, não haveria, sustentam, como negar que 

restringir por lei a proteção da concorrência desleal ao Estado seria colocar limites artificiais 

em relação complexa e dinâmica como é a concorrência. 

 Vale destacar que, mesmo antes da decisão do STJ aqui comentada, o Tribunal 

Regional Federal da 2º Região já vinha aplicando o entendimento de Bodenhausen aos 

conflitos entre nomes empresariais e marcas, após o advento do Código Civil de 2002: 
 
ADMINISTRATIVO. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA. 
ARTS. 8º E 9º DA CUP. INTELIGÊNCIA. Tendo em vista a limitação 
territorial do registro do nome comercial da empresa, não sendo 
possível saber-se todos os nomes utilizados no território nacional, e 
considerando ainda que a Convenção da União de Paris veio a dar 
tratamento destinado à repressão da concorrência desleal, não podendo 
ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a atividade 
empresarial, o art. 8º da CUP deve ser entendido como repressivo da 
concorrência desleal. É dizer, não se tratando de nome de empresa já 
afamada no mercado e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao 
aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexiste ilegalidade no 
registro marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio 
desconhecido à data do depósito. Apelo e remessa necessária providos. 
(AC 371432 RJ 1999.51.01.005976-8. Relator: Desembargadora Federal 
Márcia Helena Nunes. Julgamento: 20/03/2007. Órgão Julgador: Primeira 
Turma Especializada Publicação: DJU - Data::11/04/2007. Grifou-se) 

 

 Sendo assim, uma saída possível para a antinomia entre Código Civil e CUP seria 

admitir que o artigo 8º, não tendo sido revogado, teve sua eficácia redimensionada para a 

proteção pela via da concorrência desleal, regulamentada na LPI. Assim, não se concluiria por 

uma duvidosa eficácia póstuma do artigo 8º após a entrada em vigor do Código Civil, mas 

tampouco se reduziria, ao ponto da revogação, a proteção conferida pelo pacto unionista. 

 No entanto, a prevalecer o entendimento fixado no REsp 1204488 / RS, é possível que 

o nome empresarial seja excluído do rol dos elementos de concorrência, restringindo-se o 

                                                           
45 SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual no Novo Código Civil Brasileiro in Princípios do Novo 
Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Quartier Latin, 2008. pp. 485 e ss. 
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reconhecimento jurídico somente à sua face identificadora da sociedade e do empresário 

individual. 

  

6. A proteção do nome empresarial no Direito Comparado. 

 

 Em que pese estar distante de um empreendimento de interpretação pelo direito 

comparado, o presente capítulo visa a dar um vislumbre das formas de proteção do nome 

empresarial em outros países da tradição romano-germânica, que influenciam o Brasil em 

matéria civil e empresarial.  

Assim como nosso país, França, Espanha, Portugal e Alemanha são signatárias da 

Revisão de Escolmo da CUP e, portanto, estabeleceram desde 1967 sistemas distintos para a 

proteção dos nomes empresariais tanto de nacionais quanto de estrangeiros. 

Na França, segundo consta do manual “Proteger Les Noms de Votre Societé”46, 

publicado pelo Institut National de la Proprieté Industrielle (INPI-FR), a denomination sociale 

da sociedade goza de proteção no âmbito nacional através de inscrição no Registre national 

du commerce et des sociétés, ao passo que o nom commercial, aproximadamente o nosso 

nome de fantasia ou título de establecimento, tem proteção de acordo com o rayonnemant de 

la clientèle, isto é, de acordo com o alcance do fundo de comércio: portanto, uma proteção via 

vedação à concorrência desleal.  

Na Espanha, o Reglamento de Registro Mercantil, em seu art. 407, estabelece uma 

proteção nacional decorrente da competência territorial nacional do Registro Mercantil 

Central, que deve ser consultado acerca da viabilidade do nome empresarial pretendido no 

momento de constituição das sociedades empresárias.47 O mesmo ocorre com Portugal, onde 

um Registro de âmbito nacional confere proteção igualmente nacional aos nomes 

empresariais, consoante disposto no Código das Sociedades, artigo 10, item 3. 

Por fim, o Código Comercial Alemão determina que aos nomes das sociedades 

empresárias com sócios de responsabilidade limitada (GmbH e a Aktiengeselshaft) dever-se-á 

conferir uma proteção em âmbito nacional, apesar de estabelecer, de início e para todas as 

                                                           
46 http://www.inpi.fr/fr/societes-registre/les-noms-de-votre-societe/proteger-les-noms-de-votre-societe.html. 
Acesso em 16.03.2013. 
47 http://www.rmc.es/documentacion/publico/ContenedorDocumentoPublico.aspx?arch=RMC-Artículos que 
determinan la concesión o denegación de las denominaciones sociales.pdf. Acesso em 16.03.2013 

http://www.inpi.fr/fr/societes-registre/les-noms-de-votre-societe/proteger-les-noms-de-votre-societe.html
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denominações e nomes de empresários individuais uma proteção mínima adstrita à localidade 

ou ao distrito comunal onde constituído o nome (art. 29 do Código Comercial Alemão)48. 

Como se vê, a proteção nacional ao nome empresarial tem sido adotada em países de 

legislação afeita à nossa, denotando, possivelmente, uma revisão do posicionamento do Brasil 

num futuro próximo, até mesmo para atender às expectativas de empresários estrangeiros que 

venham a investir em nosso país. 

 

7. Conclusões e perspectivas. 

 

Como visto, o nome empresarial tem uma história legislativa que, ao mesmo em 

tempo em que é secular, ainda apresenta, devido às mudanças bruscas da legislação, um 

caráter de instabilidade de conceitos e princípios. 

Mesmo no tocante aos pontos que em tese estão pacificados, como o princípio da 

novidade, é possível e necessário fazer críticas aos critérios estabelecidos nas normas do 

DREI, que estão em franco descompasso com os parâmetros divisados por décadas de 

experiência no direito marcário. Uma revisão crítica das decisões das Juntas Comerciais sobre 

o tema também é um caminho que promete retornar bons resultados. 

Quanto à proteção ao nome empresarial, verifica-se por uma análise detalhada de sua 

história legislativa uma série convulsiva de normas que ora deram amplitude nacional, ora 

estadual ao nome dos empresários e sociedades. E quando, durante mais de 30 anos, ficamos 

sem qualquer regulação por lei ordinária, o STJ e o STF adotaram interpretação bastante 

extensiva do artigo 8º da CUP, não correspondente ao exigido pela Convenção. 

Finalmente, nas últimas decisões do STJ vêm se consolidando o entendimento pela 

limitação originária do nome ao Estado, inclusive diante de registro de marca posterior, sem 

embargo de, como demonstrado, os julgados em questão estarem longe de se tornar tendência 

jurisprudencial. 

A manutenção da face concorrencial do nome empresarial, com apoio na CUP e na 

LPI, parece ser ainda defensável e factível, sobretudo diante dos casos concretos em que fica 

claro, por vezes, a necessidade dessa proteção da clientela. Contudo, a visão bilateral das 

funções do nome empresarial pode estar próxima de ser abandonada caso a jurisprudência 
                                                           
48 O autor agradece o auxílio do colega Paulo de Tarso Castro Brandão com a interpretação e tradução das 
normas em língua alemã. 
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continue o curso de encarar o nome empresarial como um elemento menor, de proteção 

meramente administrativa, dentro do complexo empresarial. O caso do nome empresarial é, 

como nos romances policiais, um problema a ser resolvido com o tempo e o movimento 

dialético dos interessados. 
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Resumen 
 
Este breve artículo destaca que el derecho de participación de los autores en la reventa de 
las obras de artes plásticas vuelve a la agenda del derecho de autor en la Unión Europea. 
Para ello analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de abril 
de 2010 (Asunto C-518/08: Fundación Gala- Salvador Dalí VEGAP) 
   
Abstract 
 
This short paper emphasizes that the resale royalty right come back to the European 
Union Agenda. For this purpose, it analyses the Judgment of European Court of 15 april 
2010 (Case C-518/08: Fundación Gala-Salvador Dalí VEGAP). 
 
 
Sumario: 1. Introducción. 2. El droit de suite vuelve a la agenda del derecho de autor. 3. 
El caso español. 3.1. Ley 3/2008. 3.2. Naturaleza del derecho de participación en la 
reventa de obras de artes plásticas. 4. La gestión colectiva. 5. La sucesión del derecho de 
participación: indisponibilidad inter vivos y transmisión mortis causa. 5.1. ausencia de 
armonización. 5.2. Asunto C-518/08: Caso Fundación Gala-Salvador Dalí VEGAP. 6. 
Breves conclusiones. 
 

1. - Introducción 
 

El objeto de este breve estudio es poner sobre la mesa la vuelta a la agenda europea 
de un tema clásico como el derecho de participación en la reventa de obras de artes 
plásticas.  

                                                 
1 Este trabajo corresponde esencialmente a un capítulo de mi autoría publicado en Estudios de Derecho de 

Sucesiones. Liber Amicorum Teodora F. Torres García, La Ley, 2014 (en prensa). 
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Son muchos los problemas de encaje de este derecho patrimonial de especial 
naturaleza en un sistema armonizado de normas de derechos de autor y conexos. De todos 
los aspectos más críticos de la materia, la próximas líneas cuidan de las dificultades 
derivadas de la transmisibilidad mortis causa del denominado derecho de participación en 
la reventa de obras de artes plásticas originales - también conocido como droit de suite 2, 
derecho de seguimiento, derecho de secuencia - 3, e intentan enmarcarlas en un debate 
más amplio que se viene formulando sobre el futuro del derecho de autor en el entorno 
digital. Consiguientemente, su finalidad es servir de elemento de reflexión para la política 
legislativa sobre la materia. 

Para ello se toma como fondo el Asunto C-518/08 que finalizó con la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de abril de 2010 (Sala Tercera), conocido 
como Caso Fundación Gala-Salvador Dalí VEGAP 4. 

En este punto, no está de menos recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) viene desempeñando un destacado papel en la conformación de un 
corpus doctrinal sobre la interpretación del derecho comunitario en materia de derechos 
de autor y afines 5. 

 
2. - El droit de suite vuelve a la agenda del derecho de autor 
 
Una aproximación genérica a la figura se puede hacer a partir del glosario de la 

OMPI, según el cual es un “derecho inalienable que algunas legislaciones de derecho de 
autor conceden al autor y a sus herederos o después de la muerte de aquél a otras 
instituciones legalmente autorizadas, en virtud del cual pueden reclamar una parte de los 
ingresos obtenidos en cada nueva venta pública de ejemplares originales de las obras de 
bellas artes, dentro del término (plazo) de protección”. 

Durante muchos años, el droit de suite fue relegado a un plano teórico, una vez que 
la ausencia de una aplicación generalizada en todos los países con importantes mercados 
secundarios de obras de arte, la falta de transparencia de dichos mercados, la escasa 
tradición asociativa de los artistas plásticos, la complejidad de los sistemas implantados, 
entre otros muchos factores, dieron lugar a un impacto muy reducido en el sector de la 

                                                 
2 La condición de Francia de primer país en regular un derecho de participación en la reventa de obras de 

artes plásticas en pública subasta justifica que este peculiar derecho se siga conociendo 
internacionalmente como droit de suite. 

3 Para conocer en profundidad este derecho patrimonial del autor de obras de artes plásticas, Vid. la 
monografía de VICENTE DOMINGO, E., El droit de suite de los artistas plásticos, Reus, Madrid, 2007. 

4 Se puede consultar en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0518 
5 Es sugerente el título del siguiente trabajo de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. en el que analiza cómo 

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no cesa de enriquecer su doctrina sobre la 
comunicaciónderivada de comunicaciones primarias, la comunicación derivada de emisiones de radio y 
de televisión …”, sirve de ejemplo del referido papel: BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Lecciones de 
Derecho Comunitario al hilo de la propiedad intelectual”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil 
num. 2/2014 (consultado en  BIB 2014\967). 
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reventa de obras de arte; sin embargo, en las dos últimas décadas, se ha asistido a lo que 
ORTEGA DOMÉNECH denomina “resurgimiento” del droit de suite 6.  

Su primera regulación ocurrió en Francia por una Ley de 20 de mayo de 1920, 
justificada por la necesidad de ayudar a las familias de los artistas fallecidos en la Primera 
Guerra Mundial, y tuvo como antecedente más inmediato una doctrina jurisprudencial – 
la misma que ha construido y desarrollado los derechos morales – que puso de manifiesto 
la necesidad de proporcionar al autor y a sus herederos la oportunidad de participar en la 
revalorización de sus creaciones que tiene lugar con el paso del tiempo y las sucesivas 
reventas del soporte material. De ese modo, se mitigaría la desventaja del autor de obras 
visuales frente a otros creadores – como los escritores, por ejemplo – como consecuencia 
del agotamiento del derecho de distribución de las obras de arte originales 7 

La regulación de un derecho patrimonial de autor de tales características fue seguida 
por un importante número de países de tradición continental,  pero en otros muchos se ha 
optado por no acoger un derecho de seguimiento del autor plástico, dejando que éste se 
beneficie únicamente de la primera venta, mientras el mercado secundario disfruta de la 
revalorización en las sucesivas enajenaciones. 

La cuestión es que incluso en aquellos países que reconocieron el derecho de 
participación, desde un primer momento se han evidenciado una serie de dificultades y 
distorsiones que hicieron que el droit de suite se viera durante mucho tiempo como 
difícilmente realizable y más una declaración de principios que propiamente un derecho 
de los autores 8. 

Tampoco ha facilitado su adecuada implantación el hecho de que la configuración 
del derecho de participación en el Convenio de Berna 9 se haga en los términos de su 
artículo 14ter 2) no como un derecho mínimo, sino como un derecho cuya aplicación en 
otro país puede asociarse a la condición de reciprocidad 10. 

                                                 
6 ORTEGA DOMÉNECH, J., «El resurgimiento europeo del “droit de suite” o derecho de participación en la 

reventa de obra plástica», Anuario de la Propiedad Intelectual, 2001, p.p. 253-334. 
7 Esa sensación de falta de justicia material no es exclusiva de los casos que inspiraron la legislación 

francesa de principios del siglo XX. Sirva como ejemplo, el caso de las obras del artista plástico 
norteamericano Robert Rauschenberg. Este autor vendió dos obras suyas - Double Feature y Thaw – en 
los años 1958 y 1959, por 2300 $ y 900 $, respectivamente, a unos coleccionistas privados (Robert & 
Ethel Scull), y aproximadamente 15 años después esas obras alcanzaron en subasta el valor de 90.000 $ y 
85.000 &. La reacción del autor fue de completa indignación y hizo público su malestar, indicando que 
era una situación de flagrante injusticia no poder participar de la revalorización económica de sus obras. 
A partir de ahí, existe un importante número de trabajos doctrinales sobre el droit de suite en el derecho 
norteamericano que empiezan por relatar este emblemático caso. Vid. por todos, PETTY, M.E., 
“Rauschenberg, royalties, and artists' rights: potential droit de suite legislation”, William & Mary Bill of 
Rights Journal, vol. 22, 2014, p.p. 977-1009. 

 
8 Sobre las distintas teorías respecto del origen del derecho de participación o seguimiento BLEDA 

NAVARRO, G., “Análisis del derecho de participación y su evolución normativa”, en ORTEGA DOMÉNECH 
(coord.) Cuestiones actuales de propiedad intelectual, Reus, Madrid, 2010, p. 112. 

9 Introducido en la versión de 1948 
10 El tenor literal del precepto es el siguiente: 

Artículo 14ter 
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Con todo, en los últimos años el droit de suite ha vuelto a la agenda normativa, 
social y económica del derecho de autor. Un elemento decisivo fue sin lugar a dudas la 
puesta en marcha de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de 
una obra de arte original (DDP)11. Por primera vez, una técnica jurídica tan propia de la 
tradición del droit d’auteur penetra en los países anglosajones, en primer lugar, con la 
transposición y aplicación de la referida DDP en el Reino Unido 12, y en segundo lugar, 
por un movimiento de expansión hacia el universo anglosajón no europeo y que ha 
llevado a Australia en el año 2009 a adoptar el Resale Royalty Right for Visual Artists Act 
2009 13.  

En el caso de los Estados Unidos, California aprobó un Resale Royalty Act en 
1976 14, y en la actualidad vuelve al debate nacional – de la mano del congresista  Jerrold 
Nadler una versión renovada del fallido Proyecto Equity for Visual Artists Act of 2011 15, 
consecuencia directa de la adhesión norteamericana al Convenio de Berna, aunque los 
signatarios no estén obligados a implementar del derecho de seguimiento 16. 

                                                                                                                                            
« Droit de suite » sobre las obras de arte y los manuscritos: 

1. Derecho a obtener una participación en las reventas; 2. Legislación aplicable; 3. Procedimiento 

1) En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y 
compositores, el autor - o, después de su muerte, las personas o instituciones a las que la legislación 
nacional confiera derechos - gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de 
la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor. 

2) La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la 
legislación nacional del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación 
del país en que esta protección sea reclamada. 

3) Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a percibir. 
11 Se puede consultar en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0084 
12 El mercado de arte secundario en el Reino Unido era uno de los principales objetivos de armonización, 

una vez que para garantizar un mercado europeo único resulta crucial poner fin al fenómeno de la 
deslocalización, VICENTE DOMINGO, E., op.cit., p. 61. 

13 Disponibles en http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00287. 
14 Aunque la aplicación práctica haya sido muy limitada. Vid. los datos casi testimoniales recogidos en el 

estudio, CAMP, T.R., “Art resale rights and the art resale market: An Empirical Study”, Bulletin, 
Copyright Society of the U.S.A., 1999, p.p. 146-183. 

15 Vid. las referencias en FINKEL, J., “Lessons of California’s droit de suite debacle”, en The Art Newspaper, 
6 de febrero de 2014. Disponible en http://www.theartnewspaper.com/blogs/Lessons-of-Californias-droit-
de-suite-debacle/31771. También TURNER, S.B., The Artist's Resale Royalty Right: Overcoming the 
Information Problem”, Ucla Entertainment Law Review, vol. 19:2, 2012, p.p. 330-332. 

16 Son muchas las tensiones generadas en Estados Unidos con motivo de su adhesión al Convenio de Berna 
y que están provocando debates verdaderamente apasionados sobre temas como la extensión de los plazos 
de protección, la eliminación de exigencias formales constitutivas para la protección del copyright, los 
derechos morales, la generalización de derechos de remuneración ajenos a la tradición anglosajona, etc. 
Para una aproximación a algunos de esos tópicos, cfr. TORREMANS, P., “Introduction to Part III”, en 
L.BENTLY ET AL (dirs.) Global copyright : three hundred years since the Statute of Anne, from 1709 to 
cyberspace, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (MA), 2010, p.p. 299-303; PATTERSON, L.R. 
y BIRCH, S. F.JR., Unified Theory of Copyright, 46 Houston Law Review, 2009-2010, pp. 215-395; y 
específicamente para el derecho de participación, BUSSEY, A., “The Incompatibility of Droit de Suite with 

 

http://www.theartnewspaper.com/blogs/Lessons-of-Californias-droit-de-suite-debacle/31771
http://www.theartnewspaper.com/blogs/Lessons-of-Californias-droit-de-suite-debacle/31771
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3. El caso español 

 
3.1. Ley 3/2008 

En el caso español el derecho de participación está en nuestra legislación de 
propiedad intelectual desde la Ley de 1987, con una aplicación más bien residual, a pesar 
que con la transposición de la DDP, se ha dado un nuevo impulso a la figura, y VEGAP 
(Visual Entidad de Gestión de los Artistas Plásticos) ha jugado un destacado papel. 

En la actualidad, está vigente la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho 
de participación en beneficio del autor de una obra de arte original 17, que hizo la 
transposición de la DDP, y que delimita de este modo el contenido del derecho: “Los 
autores de obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages, pinturas, 
dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, 
fotografías y piezas de vídeo arte, tendrán derecho a percibir del vendedor una 
participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice tras la primera 
cesión realizada por el autor. Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que 
hayan sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad se considerarán obras de arte 
originales. Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o debidamente autorizados 
por el autor” (artículo 1) 

El derecho de participación se reconoce al autor de la obra y a sus derechohabientes 
tras la muerte o declaración de fallecimiento (artículo 2.1.), y nace cuando el precio de la 
reventa sea igual o superior a 1.200 euros (impuestos excluidos) por obra o conjunto 
concebido con carácter unitario vendido, y a partir de su nacimiento se le aplica un 
porcentaje variable, en función del valor de la reventa 18, pero en ningún caso el importe 
total del derecho podrá exceder los 12.500 euros 19.  En cuanto al tipo de reventa sujeta al 
derecho de participación, con carácter general, el artículo 3.1. se refiere a que el derecho 
se aplicará a todas las reventas en las que participen, como vendedores, compradores o 
intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de venta, salas de 
subastas, galerías de arte, marchantes de obras de arte y, en general, cualquier persona 
física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este mercado. 

                                                                                                                                            
Common Law Theories of Copyright”, Fordham Intellectual Property, Media, & Entertainment Law 
Journal, Vol XXIII, núm. 3, 2013, p.p. 1063-1104, A., MIONE, T. “Resale royalties for visual artists: The 
United States taking cues from Europe”, Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 21, 
núm. 2, 2013, p.p. 461-501, y JOHNSON, J.B., “Copyright: Droit De Suite: An Artist Is Entitled to 
Royalties Even After He's Sold His Soul to the Devil”, Oklahoma Law Review, 1992, p.p. 493-517.  

17 BOE de 25 de diciembre de 2008. 
18 4% de los primeros 50.000 euros del precio de reventa; 3% de la parte del precio de la reventa 

comprendida entre 50.000,01 y 200.000 euros; 1% de la parte del precio de la reventa comprendida entre 
200.000,01 euros y 350.000 euros; 0,5% de la parte del precio de la reventa comprendida entre 
350.000,01 euros y 500.000 euros; 0,25% de la parte del precio de la reventa que exceda 500.000 euros, y 
el cálculo de los precios de la reventa en los supuestos descritos se hace sin inclusión del impuesto 
devengado por la operación de reventa. 

19 El establecimiento de un tope ha sido bastante criticado por la doctrina, una vez que se discrimina los 
autores con éxito. Vid. con más detalle: ORTEGA DOMÉNECH, J., loc.cit, p. 286. 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/provaperborrar
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Están excluidas del ámbito de la ley la reventas que se realizan directamente entre 
particulares que actúen a título privado sin la participación de un profesional del mercado 
del arte. Tampoco se aplica el derecho de participacióna los actos de reventa efectuados 
por personas que actúen a título privado a museos no comerciales abiertos al público; y 
asimismo, como explica la Exposición de motivos de la Ley 3/2008, se ha optado por 
eximir de la aplicación del derecho de participación las reventas promocionales, que son 
aquellas que tienen lugar en los supuestos en que la obra ha sido adquirida directamente 
del autor, con el fin de facilitar la incorporación de la obra de nuevos artistas al mercado 
del arte. 

El artículo 7.1. establece una gestión colectiva facultativa del derecho cuando dice 
que “el derecho de participación reconocido en el artículo 1 podrá hacerse efectivo a 
través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”. 

Según el artículo 8, en un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de 
la reventa, los profesionales del mercado del arte 20 que hayan intervenido en una reventa 
sujeta al derecho de participación están obligados a notificar por escrito –o por cualquier 
otro medio que deje constancia de la recepción - al vendedor, al titular del derecho de 
participación y a la entidad de gestión correspondiente la reventa efectuada haciendo 
constar los principales extremos de la operación: a) El lugar y la fecha en la que se 
efectuó la reventa. b) El precio íntegro de la enajenación. c) La documentación 
acreditativa de la reventa. necesaria para la verificación de los datos y la práctica de la 
correspondiente liquidación. Asimismo, debe retener el importe y mantenerlo en depósito 
gratuito,  y sin obligación de pago de intereses, hasta su entrega al titular o, en su caso, a 
la entidad de gestión correspondiente. 

Efectuada la notificación, los profesionales del mercado del arte harán efectivo el 
pago del derecho a la entidad de gestión correspondiente o, en su caso, a los titulares del 
derecho, en un plazo máximo de dos meses, respondiendo de ese pago de forma solidaria 
(artículos 9 y 10). 

La acción de los titulares para hacer efectivo el derecho ante los profesionales del 
mercado del arte prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa (artículo 12). 

 
3.2. Naturaleza del derecho de participación en la reventa de obras de artes 

plásticas 
 
La naturaleza del droit de suite es un tema bastante controvertido 21. Ubicado dentro 

de la esfera de las facultades patrimoniales del autor, junto a otros derechos de 
remuneración, guarda la peculiaridad de su carácter inalienable e irrenunciable.  

La opinión de GUTIÉRREZ VICÉN que califica el derecho de participación como un 
derecho de autor, de carácter patrimonial, incluido dentro del grupo de los derechos 
denominados de “simple remuneración” 22, puede ser perfectamente asumida. 

                                                 
20 Cuando haya intervenido en la reventa de la obra más de un profesional del mercado del arte, el sujeto 

obligado a efectuar la operación, tanto en lo referido a la notificación, como la retención, el depósito y el 
pago del derecho, será el profesional del mercado del arte que haya actuado como vendedor y, en su 
defecto, el que haya actuado de intermediario (artículo 8.4) 

21 ORTEGA DOMÉNECH, J., loc.cit., p.p. 264-266. 
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En efecto, dentro de la categoría de los derechos patrimoniales del autor se pueden 
diferenciar los derechos de explotación en cuanto derechos subjetivos absolutos regulados 
en los artículos 17 y ss TRLPI 23 (derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación) que facultan al autor para que de modo exclusivo pueda gozar y 
utilizar su obra, de tal manera que cualquiera que quiera hacer uso de la misma necesita la 
autorización del autor, de aquellos de simple remuneración que suelen recompensar al 
autor por la pérdida de exclusividad y que, por lo tanto, no le confieren un poder absoluto 
y la exclusividad, sino únicamente la posibilidad de exigir una compensación dineraria 24. 
A diferencia de lo que ocurre con los derechos de explotación en los que el autor posee el 
control de la difusión de sus obras, en los derechos de simple remuneración el titular del 
derecho no puede evitar el uso de su creación, reduciéndose su derecho al cobro de 
determinada cantidad dineraria. 

Ahora bien, los ejemplos más significativos de derechos de simple remuneración 
están relacionados, en palabras de CABEDO SERNA, con tratar de evitar que el uso masivo 
e incontrolado de la obra pueda desincentivar el autor en su producción 25. Es el sustrato 
de derechos de remuneración como la compensación equitativa por copia privada o 
aquella por el préstamo de obras; no obstante, el caso de la reventa de obras plásticas es 
preciso indagar sobre las particularidades del motivo de su reconocimiento.  

El fundamento de la compensación se ha querido ver en distintos factores, pero tal 
vez que el que mejor conecte con la conformación actual del mercado de arte sea aquél 
que relaciona la remuneración compensatoria con el derecho de distribución, pues como 
pone de manifiesto VICENTE DOMINGO existe una “imposibilidad de hecho de tener 
derecho de distribución sobre la obra de arte plástica pues su distribución se produce 
cuando se vende la misma y se excluye la posibilidad de seguir explotando la obra por el 
autor.” Su naturaleza compensatoria es consecuencia del agotamiento del derecho de 
distribución de las obras de arte originales, a partir de la venta de esos ejemplares 
únicos 26, y por lo tanto, una evidente especificidad de los artistas plásticos cuya principal 
fuente de ingresos es la venta de sus obras originales 27. 

                                                                                                                                            
22 GUTIÉRREZ VICÉN, J., “Los derechos patrimoniales antes y después del acuerdo sobre los ADPIC”, Curso 

Regional de la OMPI sobre derechos de autor y derechos conexos para países de américa latina, OMPI y 
SGAE, Punta del Este y Montevideo, t. 2. 1997,. También CASAS VALLÉS, R., “Artículo 24”, en 
BERCOVITZ R. (dir.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, p. 421. 

23 Resume las diferencias entre la remuneración derivada del ejercicio del derecho exclusivo de explotación 
y el derecho de simple remuneración, CABEDO SERNA, L., El derecho de remuneración del autor, 
Dykinson, Madrid, 2011, p.p.160-166. 

24 DELGADO PORRAS, A., “La categoría de los derechos de autor a una remuneración equitativa”, en 
Derecho de autor y derechos afines al de autor, vol. 2, Madrid, 2007, p. 210. 

25 CABEDO SERNA, L., op.cit., p. 164. 
26  Las tiradas reducidas, numeradas o firmadas, o las ediciones limitadas de múltiples son supuestos 

asimilados a los ejemplares únicos. 
27 Precisamente esa especificidad sirve de fundamento para afirmar que el derecho de participación en la 

reventa permite restituir un equilibrio entre la protección dada a los autores de otros tipos de obras 
intelectuales como los compositores, escritores, guionistas, directores de cine, etc., que se benefician de 
los derechos de reproducción y de comunicación pública. La obra plástica es única e irrepetible. Así se 
expresa el Considerando tercero DDP “El derecho de participación tiene como finalidad garantizar a los 
autores de obras de arte gráficas y plásticas una participación económica en el éxito de sus obras; este 
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Es una forma de remuneración que permite aproximar los autores que pueden 
aprovechar la explotación sucesiva de la obra (escritores, compositores, etc.) de los 
autores de obras que se materializan en un soporte físico incompatible con una 
explotación sucesiva. Por ello, el sistema de compensación no está pensado para el 
mercado de primeras ventas de las galerías, y por supuesto tampoco para la reventa de 
obras en dominio público. Su alcance es el mercado secundario. 

Consiguientemente, sin abandonar completamente el argumento de la equidad 28, 
son muy acertadas las palabras de VICENTE DOMINGO cuando manifiesta que “ya no 
queda sino como un eco de fondo, la lástima que se sentía por los artistas pobres y 
enfermos”29,  de tal manera que cumple buscar la justificación de una regulación detallada 
en la evolución vertiginosa de los mercados secundarios del arte 30. 

En el ámbito del derecho comunitario europeo, la justificación del derecho de 
seguimiento en la reventa de obras de arte plásticas se presenta en la DDP con una doble 
finalidad “garantizar a los autores de obras de arte gráficas y plásticas una participación 
económica en el éxito de sus obras; este derecho tiende a restablecer un equilibrio entre la 
situación económica de los autores de obras de arte gráficas y plásticas y la de otros 
creadores que se benefician de la explotación sucesiva de sus obras” (Considerando 3 
DDP), y asimismo “la aplicación o inaplicación de tal derecho repercute 
considerablemente en las condiciones de competencia en el mercado interior” 
(Considerando 3 DDP). 

Siguiendo con la conformación de su naturaleza, el derecho de participación es un 
derecho inalienable e irrenunciable, en virtud del cual, el autor de una obra de arte 
original tiene derecho a percibir un porcentaje del precio de la obra en cualquier reventa 
de la misma –excluyendo por lo tanto la primera cesión realizada por el autor–, en la que 
participen profesionales del mercado del arte como vendedores, compradores o 
intermediarios (art. 1.1 y 2 DDP) 

La DDP lo caracteriza como un “derecho a la percepción de frutos que permite al 
autor o artista percibir una remuneración a medida que se producen enajenaciones 
sucesivas de la obra; el objeto del derecho de participación es la obra material, a saber, el 
soporte al que se ha incorporado la obra protegida” (Considerando 2). 

En cuanto a los beneficiarios, en los términos del artículo 6.1. DDP, es el autor de la 
obra y, en caso de su fallecimiento, sus derechohabientes. La intransmisibilidad inter 
vivos se justifica en la propia esencia del derecho de secuencia. Como señala ORTEGA 
DOMÉNECH “los diversos vendedores no son creadores de la obra y a ellos no les incumbe 
tal derecho, así como a ninguna persona la que el autor quisiera transmitirlo en vida” 31. 

                                                                                                                                            
derecho tiende a restablecer un equilibrio entre la situación económica de los autores de obras de arte 
gráficas y plásticas y la de otros creadores que se benefician de la explotación sucesiva de sus obras”. 

28 Defiende que es preciso no perder de vista los orígenes de la figura y mantener la centralidad del 
argumento de la equidad, ampliado, conjuntamente con la teoría de la función social del droit de suite y 
de la del derecho moral, MARCHIONE,  L., “Fundamentos para implementar el droit de suite para las Artes 
Visuales”, La Ley (Argentina), 2013, ref. AR/DOC/3404/2013, p. 38. 

29 VICENTE DOMINGO, E., op.cit., p. 67. 
30 CASAS VALLÉS, “Artículo 24”, cit., p. 412 
31 ORTEGA DOMÉNECH, J., loc.cit., p. 298. 
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4. - La gestión colectiva 

 
La gestión colectiva se presenta como una auténtica seña de identidad del sistema 

continental de derechos de autor frente al modelo anglosajón, en donde su incidencia es 
mucho menor. Definida por la OMPI como “el ejercicio del derecho de autor y de los 
derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los 
titulares de derechos en defensa de sus intereses”, en palabras de LIPSZYC se puede 
describir como “el sistema de administración de derechos de autor y de derechos conexos 
por el cual sus titulares delegan en organizaciones creadas al efecto la negociación de las 
condiciones en que sus obras, sus presentaciones artísticas o sus aportaciones industriales 
–según el caso- serán utilizadas por los difusores y otros usuarios primarios, el 
otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las utilizaciones, la 
recaudación de las remuneraciones devengadas y sus distribución o reparto entre los 
beneficiarios”. 32 

En el caso que nos ocupa la gestión colectiva no es obligatoria, pero es posible 
encargarla a la entidad correspondiente 33. Teniendo en cuenta la pérdida del control sobre 
el destino de la obra después de la primera venta y que la acción de los titulares para 
hacer efectivo el derecho ante los profesionales del mercado del arte prescribe a los 3 
años de la notificación de la reventa 34, es una ventaja contar con la estructura de una 
entidad de gestión que permita una gestión más eficaz 35. En efecto el país con más 
tradición en droit de suite, Francia, cuenta con un sistema de gestión – control, 
recaudación y reparto – bastante eficaz basado en la labor de ADAGP (Société des 
Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques).  

El caso español es la citada VEGAP la responsable de esos cometidos 36. 
Constituida como asociación sin ánimo de lucro, fue creada en 1990, forma parte como 
miembro de pleno derecho de la CISAC, uniéndose a una red de sociedades de creadores 
visuales de cuarenta países. Con carácter general, gestiona los derechos de autor de los 
creadores visuales, o de sus derechohabientes, que se lo encomiendan mediante un 
contrato, por el que VEGAP realiza esta gestión de forma colectiva y puede, en su 
nombre, autorizar a terceros el uso de las obras que custodia.  

Ahora bien, respecto del droit de suite, cuya gestión insistimos es voluntaria, los 
titulares del derecho de participación deben otorgar un contrato de mandato específico 
para que VEGAP pueda gestionar el derecho37, con la importante consecuencia de que la 

                                                 
32 LIPSZYC, D., Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ediciones Unesco/ Cerlalc/Zavalía, Buenos Aires, 

1993, p. 407. 
33 Dispone el artículo 7.1. de la Ley 3/2008 que el derecho de participación “podrá hacerse efectivo a través 

de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”. 
34 Artículo 12 de la Ley 3/2008. 
35 VICENTE DOMINGO, E., op.cit., p. 138. 
36 Vid. http://www.vegap.es/que-es-vegap 
37 El artículo 11 del Estatuto de VEGAP está dedicado al contrato de adhesión a la entidad, y en su apartado 

primero, letra A, establece como regla general que a través de un contrato, los miembros admitidos en la 
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legitimación ad causam de VEGAP debe ser demostrada en cada juicio que deba 
concurrir 38, aportado el contrato de adhesión del titular de los derechos 39. 

Asimismo, la amplitud de la la red contractual de representación mutua de los 
organismos de recaudación en la que está inserta VEGAP adquiere un papel de especial 
relevancia en la efectividad de la recaudación del derecho de participación en la reventa 
llevada a cabo en un país distinto de aquel de residencia del autor. 

 
5. - La sucesión del derecho de participación: indisponibilidad inter vivos y transmisión 

mortis causa 
 

5.1. Ausencia de armonización  
 
En su mismo origen asistencial y de alimentos se encuentra la justificación para la 

indisponibilidad del droit de suite, pues a pesar de superada esa finalidad en la 
configuración actual del derecho, su indisponibilidad en su sentido amplio: 
irrenunciabilidad e inalienabilidad es la única garantía de efectividad del derecho, ya que 
en caso contrario serían muy pocos los artistas plásticos que en la venta de sus obras 

                                                                                                                                            
Entidad: “Cederán en exclusiva a la Entidad, a los solos fines de su gestión colectiva los siguientes 
derechos: los derechos de reproducción, distribución de copias de sus obras y comunicación pública con 
el alcance previsto en el artículo 4 de estos Estatutos, así como el de remuneración por el uso privado de 
la copia reconocido en el artículo 25 del Real Decreto 1/1996 de 12 de Abril por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.” 

Sin embargo, para el droit de suite, la letra B, del mismo apartado primero del artículo 11 presenta la 
siguiente regla específica:  

B) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no serán objeto de cesión, sino de mandato en exclusiva a 
los fines de su gestión colectiva por la Entidad los siguientes derechos: a) El derecho de participación en 
el precio de la reventa de las obras de las artes plásticas reconocido a sus autores por la Ley 3/2008, de 23 
de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original ...” 

38 Esta no es una cuestión pacífica, pues el artículo 150 TRLPI hace una inversión de la carga de la prueba y 
dispone que “Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas, en los términos que 
resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda 
clase de procedimientos administrativos o judiciales.  

Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso de 
copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo 
podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho 
exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente.” 

 Cfr. la contradicción en los siguientes pronunciamientos judiciales: Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid, de 19 de abril de 2005 (JUR 2005\106043) y . Asimismo, el trabajo doctrinal de MARÍN LÓPEZ, J. 
J., “Dos cuestiones procesales (legitimación activa y jurisdicción competente) y dos sustantivas (límites al 
derecho de autor e indemnización de daños) en materia de propiedad intelectual”, revista Pe.i., núm. 2, 
1999, especialmente pp. 9-63, reflexiona sobre la constitucionalidad del mecanismo procesal. 

39 SAUCEDO RIVADENEYRA, M., La gestión colectiva de los derechos de autor en el ámbito internacional: 
régimen jurídico general y contractual, tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2012, p. 318 
Disponible en http://eprints.ucm.es/16323/1/T33941.pdf 
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consiguiesen reservar el derecho de participación 40.  Actúa como instrumento para evitar 
que los marchantes impongan una renuncia del derecho en el momento de la primera 
venta.  

La indisponiblidad inter vivos del derecho de participación convive con su plena 
transmisibilidad mortis causa. En el caso del derecho español, se trata de un derecho 
patrimonial que no recibe ningún tratamiento sucesorio específico, ya que no presenta 
normas especiales 41. Al igual que los derechos de explotación 42 se transmite por causa 
de muerte por cualquiera de los medios admitidos en derecho 43.  

En el ámbito objetivo marcado por el artículo 659 Código Civil según el cual “la 
herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que se 
extinga por su muerte”, el derecho de participación tiene pleno encaje, de tal manera que 
podrán ser beneficiarios tanto herederos como legatarios 44 

Pero no siempre ha sido de ese modo, ya que en el derogado Real Decreto 
395/1988, de 25 de abril sobre el desarrollo del artículo 24 de la Ley 22/1987, de 11 de 
noviembre, se trataba de un derecho de simple remuneración no transmisible mortis 
causa. Ello, evidentemente, fue objeto de importantes críticas doctrinales que pusieron de 
manifiesto que se trataba de una drástica reducción del ámbito de aplicación de la norma, 
una vez que la dinámica del mercado de las obras de arte demuestra que existe una mayor 
intensidad de reventa después de la muerte del autor 45.  

Asimismo, y hundiendo sus raíces en el referido origen asistencial, algunos sistemas 
como el francés, prefieren regular un sistema sucesorio propio – como ocurre con algunos 
derechos morales -  para el derecho de participación, limitando la sucesión a 
determinados herederos. En este punto se puede constatar que armonizada la cuestión de 
la transmisibilidad mortis causa, el derecho comunitario europeo, con todo, no ha 

                                                 
40 Así lo pone de manifiesto ROCHA, V., “Derecho de participación (droit de suite): análise do artigo 24 do 

«Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual» (TRLPI)”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de 
Autor, t. XXI, 2000, p. 155. 

41 Para los derechos morales, Vid. CÁMARA ÁGUILA, M.P., El derecho moral del autor: (con especial 
referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor), Comares, Granada, 1998; y  
MADRIÑÁN VÁZQUEZ, M., «La transmisión "mortis causa" del derecho moral de autor», J.M. CABALLERO 
LOZANO Y OTROS (coords) Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida, Thomson-Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2013, p.p. 845-858. 

42 Distinta es la situación de los derechos morales descritos en los diferentes apartados del artículo 14 
TRLPI, ya que presentan regímenes de transmisión mortis causa diferenciados, en los términos de los 
artículos 15 y 16 TRLPI. 

Alejar el derecho de participación de la dinámica de los derechos morales tiene una evidente consecuencia 
en su transmibilidad, una vez que como regla general los derechos morales están excluidos de la masa 
hereditaria. Sobre el tema, MORETÓN SANZ, F. “La transmisión mortis causa de los derechos de 
explotación devengados de las creaciones literarias, artísticas y científicas: controversias testamentarias 
en materia de propiedad intelectual”, RCDI, núm. 736, 2013, p.p. 1156-1158. 

43 Cfr. artículo 42 TRLPI para los derechos de explotación. 
44 VICENTE DOMINGO, E., op.cit., p. 101. 
45 Cfr. las críticas de CASAS VALLÉS, R., “El derecho de participación de los artistas plásticos (droit de 

suite) en la LPI”, BERCOVITZ R. (dir) Derechos del artista plástico, Tecnos, Madrid, 1997, p. 103; 
ROCHA, M.V., loc.cit., p. 149 (especialmente nota 6). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=550771
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armonizado el concepto de los beneficiarios de la sucesión. En ese contexto, nos 
encontramos con normas como el artículo L 123-7 del Código francés de la Propiedad 
Intelectual (CPI) según el cual “al fallecimiento del autor, el derecho de participación 
referido en el artículo L. 122-8 46subsistirá a favor de sus herederos y con respecto al 
usufructo mencionado en el artículo L. 123-6, a favor de su cónyuge, con exclusión de los 
legatarios y causahabientes, durante el año natural en curso y los setenta años siguientes”. 
Por lo tanto, se excluye la posibilidad de disponer mortis causa del droit de suite 
mediante la institución de un legado. 

La justificación para que en Francia se adopte un régimen diferenciado para la 
sucesión del droit de suite es su originaria base asistencial y alimentaria que se ha 
señalado en su evolución histórica- la protección de “viudas y huérfanos” 47, pero es 
bastante dudoso que con la conformación actual del derecho de compensación por la 
reventa de obras de arte se pueda establecer una normativa sucesoria propia para este 
derecho de propiedad intelectual que marque un tratamiento diferenciado entre sucesores 
testamentarios y sucesores legales 48.  

En efecto, incluso se ha planteado la posible inconstitucionalidad del precepto, 
cuestión que ha sido contestada por el Conseil constitutionnel en la Decisión núm. 
2012−276 QPC de 28 septiembre de 2012 49, en el sentido de que el tratamiento 
diferenciado no es inconstitucional, fundamentalmente porque dicha diferenciación 
obedece a la naturaleza asistencial del precepto. En concreto, dice que con la exclusión de 
los legatarios 50 e otros causahabientes el legislador instaura una diferencia de trato entre 
personas situadas en diferentes situaciones, y que dicha diferencia de trato está 
directamente relacionada con el objetivo perseguido por la ley. Se ha interpretado que la 
garantía patrimonial que representa el droit de suite debe extenderse a la familia del 
artista después de su fallecimiento, y esa función – en una actuación similar a la reserva 
hereditaria - se alcanza con la sucesión ex atículo L 123-7 CPI y no con los legatarios 51.  

                                                 
46 Article L 128: 

« un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession 
opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou 
intermédiaire un professionnel du marché de l’art. » 

47 ORTEGA DOMÉNECH, J., loc.cit., p. 303 
48 En esa línea CASAS VALLÉS, R., “La transmisión mortis causa del derecho de participación de los artistas 

plásticos ante el Tribunal de la Unión Europea: Caso Dalí (STJUE de 15 de abril de 2010. Asunto C-
518/08)”, Boletín del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, 2010 (julio), p. 16 se pregunta si 
“¿son sus viudas y huérfanos de condición diferente a la de escritores, músicos y demás creadores?”.  

49 La Cour de Cassation (primera Cámara Civil) planteó en las condiciones previstas en el artículo 61.1 de 
la Constitución francesa una cuestión prioritaria de constitucionalidad en el caso de la Fundación Hans 
Hartung et Anna Eva Bergman contra ADAGP. En ese caso, la Fundación era legataria de la obra de los 
dos autores fallecidos y se había adherido a la referida entidad de gestión. Por otra parte, los herederos 
legales de Hans Hartung también se habían adherido a la misma sociedad de gestión, con el fin de 
recaudar el derecho de seguimiento. Un caso muy similar ha enfrentado la Fundación Alberto et Annette 
Giacometti a ADAGP. 

50 La exclusión de los legatarios ya estuvo presente en la Ley núm. 57.298 de 11 de marzo de 1957. Es 
curioso observar como en la Ley de 1920 no existía semejante restricción. 

51 El razonamiento, en ese particular, es el siguiente: 
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5.2. Asunto C-518/08: Caso Fundación Gala-Salvador Dalí VEGAP 

 
El  alcance del debate descrito en el epígrafe anterior y sus efectos se puede 

vislumbrar en la mencionada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
15 de abril de 2010: Fundación Gala-Salvador Dalí y Visual Entidad de Gestión de 
artistas Plásticos (VEGAP) contra Société des auteurs dans les arts graphiques et 
plastiques (ADAGP). 

El objeto de este trabajo no es en ningún momento hacer un análisis de las 
importantes cuestiones de derecho internacional privado planteadas en el Caso Salvador 
Dalí 52, sino precisamente señalar que la ausencia de una auténtica armonización de los 
beneficiarios puede llevar a importantes distorsiones respecto de los objetivos iniciales 
planteados para justificar el resurgimiento del droit de suite. 

La cuestión de hecho se puede resumir en que el artista nombró heredero universal 
de sus bienes al Estado español, que aceptó la herencia mediante el Real Decreto 
185/1989, de 10 de febrero. Posteriormente, por medio del Real Decreto 799/1995, se 
encomendó al Ministerio de Cultura la administración y explotación de los derechos de 
propiedad intelectual. Por la Orden de 25 de julio de 1995 se confirió a la Fundación 
Gala-Salvador Dalí las facultades de administración y explotación de los derechos de 
propiedad intelectual de la obra daliniana. Se trató de una cesión es temporal (10 años 
prorrogables),  exclusiva, sobre todas las modalidades de explotación, y para todos los 
países, con la posibilidad de ceder la gestión a terceros En todo caso, los derechos de 
propiedad intelectual de la obra permanecen en manos del Estado, quien tiene reconocida 
la facultad de revocar, en cualquier momento, la cesión, resolviendo el contrato y 
reservándose para sí la explotación de los mencionados derechos, sin que la Fundación 
pueda reclamar por ello cantidad o indemnización alguna. 

Desde 1997 ADAGP ha recaudado los derechos de explotación relacionados con la 
obra de Salvador Dalí, que han sido abonados a su vez, a través de VEGAP, a la  
Fundación Gala-Salvador Dalí, excepto el derecho de participación. En aplicación de las 
disposiciones del artículo L. 123-7 CPI, que reservan el derecho de participación 
únicamente a los herederos forzosos, con exclusión de los herederos y legatarios 

                                                                                                                                            
“Le législateur a considéré que cette garantie devait pouvoir s’étendre à la famille de l’artiste après son 

décès. En revanche, le cas des légataires est, du point de vue de cet objectif, bien distinct. Dans le cas 
d’un artiste qui a des héritiers et qui choisit d’instituer un ou plusieurs légataires, le législateur, en 
garantissant aux héritiers une exclusivité sur certaines recettes provenant de la valorisation de l’oeuvre de 
l’artiste, s’inscrit dans une démarche semblable à celle qui l’a conduit à l’institution de la réserve 
héréditaire. Et cette restriction post mortem est inspirée par le même objectif que celle qui prévaut ante 
mortem, interdisant l’aliénation du droit de suite par l’artiste.” 

52 Para las cuestiones de derecho internacional privado, vid. los trabajos de BORRÁS, A., “I. Comentarios”, 
RJC, núm. 1-2011, p.p. 263-269; CAAMIÑA DOMÍNGUEZ, C.M., “Los beneficiarios del derecho de 
participación tras el fallecimiento del autor (STJUE de 15 abril 2010, caso Fundación Gala-Salvador 
Dalí), Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2012), Vol. 4, Nº 1, pp. 234-244; JIMÉNEZ BLANCO, 
P.  «La sucesión de Dalí: ¿quién puede reclamar los derechos de participación de su obra? (Comentario a 
la STJUE de 15 de abril de 2010, As. C-518/08)», Noticias de la Unión Europea, núm. 320, septiembre 
2011, pp. 123-132. 
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testamentarios y de otros causahabientes 53, ADAGP ha pagado directamente a los 
sucesores forzosos de Salvador Dalí los importes correspondientes al derecho de 
participación. 

En suma, ADAGP pagaba las remuneraciones correspondientes a las reventas de los 
ejemplares efectuadas en Francia de las obras de Dalí a los herederos forzosos del artista, 
mientras que la Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP reclamaban el pago a favor del 
sucesor testamentario del pintor. 

Al considerar que, en virtud del testamento de Salvador Dalí y del derecho español, 
el derecho de participación percibido con ocasión de las ventas en subasta de obras del 
artista en el territorio francés le debía ser abonado, la Fundación Gala-Salvador Dalí así 
como VEGAP presentaron el 28 de diciembre de 2008 ante el Tribunal de Grande 
Instance de Paris demanda para el pago de ese derecho contra ADAGP, entidad que ha  
instado la intervención en el litigio de los sucesores forzosos del pintor, a fin de que la 
futura sentencia les sea oponible. Los demandantes alegaban que el derecho de 
participación es parte de la herencia de Salvador Dalí, y que la cuestión de los  
beneficiarios del derecho de participación es un tema de derecho sucesorio, y por 
consiguiente que se le debe aplicar el derecho español por el que se rige la herencia de 
este artista. 

La primera cuestión prejudicial 54 se refiere a la consideración de beneficiario en 
cada Estado miembro. El tribunal remitente pregunta si el artículo 6.1. DDP debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho interno, como el 
artículo L. 123-7 del CPI, que reserva el derecho de participación únicamente a los 
herederos forzosos, con exclusión de los herederos y legatarios testamentarios. 

El TJUE constata que la DDP no buscó armonizar el concepto de causahabiente. 
Esta ha sido una decisión consciente del legislador comunitario, pues de acuerdo con el 
Considerando 27 DDP “es conveniente determinar los beneficiarios del derecho de 
participación respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad;  por 
consiguiente, no resulta oportuno intervenir por medio de la presente Directiva en el 
Derecho de sucesiones de los Estados miembros …” En efecto, el artículo 6.1. DDP no 
armoniza “beneficiarios”, pues únicamente indica que “los Estados miembros 
establecerán en beneficio del autor de una obra de arte original un derecho de 
participación definido como un derecho inalienable e irrenunciable, incluso por 

                                                 
53 “Article 123-7: 

Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses 
héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et 
ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes”. 

54 El procedimiento prejudicial es un procedimiento que se ejerce ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), y que permite a un órgano jurisdiccional nacional consultar al Tribunal de Justicia sobre 
la interpretación o validez del Derecho europeo. de modo que el órgano jurisdiccional nacional sigue 
siendo el competente para resolver el principal. Es, por lo tanto, una consulta sobre la aplicación del 
Derecho europeo que se puede materializar de dos maneras: a) solicitud de interpretación de la norma 
europea: el juez nacional solicita al Tribunal que especifique un punto de interpretación del Derecho 
europeo para poder aplicarlo correctamente; b) La cuestión sobre la validez de la norma europea: el juez 
nacional solicita al Tribunal que controle la validez de un acto del Derecho europeo. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B56D3BE36B3632AF55591516DD225C56.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278924&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B56D3BE36B3632AF55591516DD225C56.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278945&dateTexte=&categorieLien=cid
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adelantado, a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier 
reventa de que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada por el autor”.  

Así las cosas, el punto de partida es la constatación de que el contenido de la DDP 
no permite considerar que el legislador de la Unión haya querido excluir la aplicación de 
las reglas que rigen la coordinación entre los diferentes Derechos internos en materia 
sucesoria, en particular las que forman parte del Derecho internacional privado y están 
destinadas a resolver un conflicto de Leyes como el planteado en el litigio principal 55. 
Como indica expresamente en Considerando 34 DDP “nada de lo dispuesto por la 
Directiva 2001/84 permite considerar que el legislador de la Unión haya querido excluir 
la aplicación de las reglas que rigen la coordinación entre los diferentes Derechos internos 
en materia sucesoria, en particular las que forman parte del Derecho internacional privado 
y están destinadas a resolver un conflicto de Leyes como el planteado en el litigio 
principal” 

Consiguientemente, la Sentencia no entra en el análisis del concepto de 
derechohabiente, teniendo en cuenta los objetivos de la DDP dice que los Estados 
miembros pueden decidir así qué sujetos resultan beneficiarios del derecho de 
participación tras el fallecimiento del autor.  

Los dos objetivos de la DDP, anteriormente citados, son: remunerar a los autores y 
garantizar la competencia en el mercado interior no se ven afectados por el hecho de 
permitir que cada Estado miembro determine las categorías de personas que pueden 
disfrutar del derecho de participación tras el fallecimiento del autor de una obra de arte. 

Con este fallo del TJUE, correspondía al tribunal francés, proporcionar la 
resolución  final del conflicto; decisión de acuerdo con el Derecho francés, que en 
palabras de BORRÁS  no era sencilla puesto que su propia doctrina se encuentra dividida 
respecto de si la transmisión del derecho de seguimiento es una cuestión sucesoria o si por 
el contrario es preciso acudir al régimen propio de del derecho de autor56. Finalmente, el 
Tribunal de Grande Instance de Paris, en sentencia de 8 de julio de 2011 declara que el 
derecho de participación existe en el momento de la apertura de la sucesión y que, por lo 
tanto, el derecho nacional aplicable a la sucesión determina los beneficiarios del derecho, 
en el supuesto, el Estado español, dando la razón, por lo tanto, a las pretensiones de la 
Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP. 

En todo caso, a los efectos de estas sencillas reflexiones ha quedado claro que una 
disparidad en el tratamiento sucesorio del derecho de participación en la reventa de obras 
de artes plásticas puede afectar directamente su efectividad y agravar problemas de 
deslocalización de mercados. 

 
6. - Breves conclusiones 

 
Llegados a este punto, no se pueden negar las distorsiones de mercado que siguen 

provocando la falta de una generalización global del denominado droit de suite, e incluso 

                                                 
55 BORRÁS, A., señala que es obvio que no pudiese entrar en el tema sucesorio, loc.cit, p. 266. 
56 BORRÁS, A., loc.cit., p. 267. 
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en aquellos países en que se ha instaurado el derecho de participación, la disparidad de 
criterios de cuáles son los beneficiarios del mismo.  

En el caso francés, modelo más consolidado de regulación del derecho de 
seguimiento, las voces críticas apuntan a los problemas con los que se enfrentan las 
“fundaciones de autor”, debido a la imposibilidad de legar el droit de suite. La naturaleza 
de esas personas jurídicas creadas por los artistas plásticos para promover la difusión de 
su obra y protegerla contra las violaciones de la propiedad intelectual y el parasitismo 
artístico, justifica que, en un momento en que la visión asistencialista del derecho de 
participación carece de sentido, no se restrinja la libertad de testar de los autores de obras 
plásticas 57. En defensa de sus intereses, sería más adecuado volver a un concepto de 
sucesión basada en las normas generales de sucesión y no en un régimen especial para el 
derecho de autor. 

En suma, el resurgimiento normativo y económico del derecho de participación en 
la reventa de obras de artes plásticas puede verse frustrado por las distorsiones surgidas a 
partir de sistemas que no reconocen la posibilidad de la sucesión testamentaria del 
referido derecho de remuneración. En otro orden de cosas, y consecuencia de tales 
desajustes, en un momento en que los fundamentos de los derechos autor se están 
poniendo en entredicho por la nueva realidad representada por las tecnologías digitales 58, 
es importante que no se vea uno de los derechos de remuneración que corresponden al 
autor como un elemento perturbador del mercado 59. Para ello, sería de vital importancia 
ahondar en los mecanismos armonizadores en el ámbito internacional. 
 

Publicado no dia 24/10/2014 
Recebido no dia 08/10/2014 
Aprovado no dia 09/10/2014 

 

                                                 
57 En esa línea se coloca el manifiesto presentado por las siguientes organizaciones al Ministerio de Cultura 

francés, el 25 de octubre de 2012: “Association des ayants droit d’artistes décorateurs et designers”, 
“Fondation Alberto et Annette Giacometti”, “Fondation Hartung-Bergman” y “Fondation Le Corbusier”. 

Los firmantes advierten, entre otros extremos, que puede resultar más atractivos para los autores vivos crear 
una Fundación en el extranjero, en países con derechos menos desfavorables a los intereses 
voluntariamente manifestados por los creadores por vía testamentaria. Para consultar su contenido, 
http://www.fondation-giacometti.fr/fr/art/32/droits-d-auteur/201/actualites-du-droit-d-auteur/ (acceso 
20.01.2014).  

58 Entre otros muchos temas, la irrupción de la tecnología de la impresión 3D ha creado nuevos escenarios 
para el arte digital y que socava elementos del tradicional mercado de las obras de artes plásticas. Destaca 
CARRANCHO HERRERA las dudas que ahora surgen sobre el carácter de obra única, la falta de separación 
entre el arquetipo y la cosa corporal, la relación con la normativa del diseño industrial, etc. Vid. 
CARRANCHO HERRERA, M.T., “El concepto de obra plástica y la impresión 3D”, Propiedad intelectual en 
el siglo XXI: nuevos continentes y su incidencia en el derecho de autor (coord. Isabel Espín), Reus, 
Madrid, 2014, p.p. 41-78. 

59 En el debate sobre la introducción del derecho de secuencia en Estados Unidos, son muchos los autores 
que han puesto de manifiesto que sería imprudente añadir este derecho de remuneración dado que los 
efectos negativos superarían con creces a los positivos. 

Resume la cuestión: Tanenbaum, S.A., "Droit de Suite: Just How Sweet is it?" (2013). Student Scholarship. 
Paper 315. http://erepository.law.shu.edu/student_scholarship/315 (acceso 13.01.2014) 

http://www.fondation-giacometti.fr/fr/art/32/droits-d-auteur/201/actualites-du-droit-d-auteur/
http://erepository.law.shu.edu/student_scholarship/315
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Amor, justiça e perdão na obra de Paul Ricoeur: Relações Internacionais. 

Love, justice and forgiveness in the work of Paul Ricoeur: International Relations. 

 

Norma Caldas Barros Monte Guimarães1 

 

Este resumo trata dos conceitos de amor, justiça e perdão na obra do expoente da filosofia do século 

XX:o francês Paul Ricoeur, e sua visão para resolução de conflitos em Relações Internacionais. Um 

dado marcante da sua trajetória foi a parceria quando jovem com Gabriel Marcel, outro filósofo que 

valoriza a pessoa humana, o amor e o respeito, tendo sido uma influência primordial para o trabalho 

posterior de Ricoeur em Amour et Justice.  Constança Marcondes César (2012) considera-o mestre 

do diálogo, dono de uma espantosa erudição, e fez surgir, através de seus escritos, um fio condutor 

que nos indica, no labirinto dos conflitos das interpretações do homem e do mundo, presentes da 

filosofia atual, a possibilidade de um horizonte mais aberto, superador das crises em que estamos 

mergulhados. Mesmo ao sofrer muitas perdas em idade prematura, sempre prosseguiu com 

esperança e ideia de agir "ensemble" - juntos-, não só comandar, mas participar. Essa é uma visão 

atual do contexto e cenário internacional, principalmente na vertente da Teoria Idealista das 

Relações Internacionais, em que a cooperação é a grande forma de atuação. No seu livro Amouret 

Justice, Paul Ricoeur nos fala da superação de conflitos através da dialética: "l'exercice de la justice 

n'est pás simplement um cas d'arguments, mais de prise de décision." e "la justice s'oppose à 

                                                           

1 Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

normacaldasbmg@gmail.com,resumo fruto parcial do projeto de iniciação científico PIBIC/CNPQ/voluntário sob a 

coordenação da Profa Dra. Constança Marcondes Cesar da Universidade Federal de Sergipe. Resumo também 

publicado  no evento III Colóquio Nacional de Ética e Filosofia Política: Filosofia Política e Relações Internacionais 

 

mailto:normacaldasbmg@gmail.com,resumo
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l'amour par destraits bien marqués qui vont nous conduire au seuil de notre deuxième partie 

consacrée à ladialectique de l'amour et de la justice."2 Então "deixa de responder apenas às ideias 

de punição e de reparação, mas se amplia envolvendo a exigência de uma gestão socializada do 

risco e vinculando-se à ideia de solidariedade em relação à humanidade com um todo". 

No campo das Relações Internacionais segundo Cristina Pecequilo (2008, p.144) o idealismo se 

propõe a apresentar formas de organizar o cenário numa realidade de laços entre os Estados que 

levará à obtenção da prosperidade individual de cada um e do bem universal e comum do sistema, 

eliminando a guerra como instrumento de política internacional.Como na dita corrente, Ricoeur 

acredita na solidariedade e cooperação como meio de convivência da humanidade e Estados. Dá 

responsabilidade também à geração atual para a manutenção da vida humana sobre a terra, um dos 

objetivos do internacionalista idealista que deverá ter prudência nas suas ações. 

O pensamento de Paul Ricoeur ligado à Justiça tem pontos de aproximação com o pensamento do 

filósofo político John Rawls, apesar das críticas de Ricoeur a Rawls, uma vez que a noção de 

equidade , apoiada na tradição antiga, serve de ponto focal das teorias de ambos: 

Uma concepção do bem é utilizada para defender a teoria da justiça como equidade 
contra diversas objeções; (...) Mas se tivermos em conta outras questões, uma 
análise mais do bem é essencial. Assim a definição dos atos altruístas e 
superogatórios depende de tal teoria (teoria mais ampla do bem).(RAWLS, 1971, 
p. 306/307). 

O papel do amor e do perdão para se atingir a Justiça na teoria de Paul Ricoeur está em que ele 

formula a base do seu pensamento em valores morais, como amor e perdão, e juízo de valores 

superiores para se atingir quando conflitos existirem, para se sobrepor à lei. Neste ponto existe a 

congruência com a teoria mais ampla do bem de Rawls, quando este nos remete a atos altruístas. O 

                                                           

2 “O exercício da justiça não é simplesmente um caso de argumentos, mas de tomada de decisão. A justiça se opõe ao 
amor pelos traços bem marcados que vão nos conduzir ao cerne da segunda parte consagrada à dialética do amor e da 
justiça.” Tradução livre pela autora 
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amor e o perdão são bases morais e psicológicas universais (consciência moral coletiva) que 

dificilmente traria injustiça, para uma sociedade ordenada e estável3. 

Com a pesquisa, todo o referencial teórico da filosofia e do pensamento do filósofo Paul Ricoeur se 

sedimentou principalmente na categoria de Justiça.Vislumbra-se então na Teoria Idealista os 

fundamentos teóricos semelhantes aos dele para superação de conflitos onde são usados amor e 

perdão como valores acima da lei para atingir uma “verdadeira” justiça no seio de uma sociedade 

ordenada e estável. 

 

Publicado no dia 24/10/2014 

Recebido no dia 08/10/2014 

Aprovado no dia 09/10/2014 

 

                                                           

3  Para Rawlsa sociedade bem ordenada é aquela concebida para promover o bem dos seus membros e que é regulada  
de forma efectiva  por uma concepção pública da Justiça.  Teoria da Justiça como equidade. Op. Cit.P. 346 
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Uma explicação 

Os presentes estudos respondem a indagações relativas a um pleito judicial espe-
cífico: a ação proposta por dezenas de sindicatos rurais de Mato Grosso perante 
a Monsanto, questionando a cobrança - que entendem  indevida – relativa a cer-
tas patentes pertinentes à tecnologia Roundup Ready. 
Assim, não se leva em conta a série de temas suscitados na outra massa litigiosa 
ajuizada pelos agricultores do sul brasileiro. A carência da discussão desses temas 
não se deve entender como nos alheando da discussão travada nos tribunais do 
Rio Grande do Sul.   

Das habilitações que se entende ter para dar o presente estu-
do 

Convidado a enunciar meu entendimento sobre a matéria da Ação Coletiva 82-
2012, correndo perante a Justiça de Mato Grosso, sinto-me habilitado a fazê-lo. 
Uma vez superadas as questões de fato de que patentes são relevantes para prover a 
hipótese de incidência da obrigação de pagar royalties, todas as questões subse-
quentes do pagamento são estritamente matéria de direito. 
E é com esse ramo do Direito Industrial com que tenho tido a oportunidade de 
laborar desde que, a 15 de agosto de 1979, passei a exercer a função de Assessor 
do Presidente do INPI, para ser posteriormente Procurador Geral daquela autar-
quia, e Assessor Especial do Ministro da Indústria e Comércio.  
Ao deixar a advocacia na União, em 1988, para integrar o serviço jurídico de ou-
tra entidade federada, continuei ininterruptamente a advogar no âmbito da Pro-
priedade Intelectual, ou seja, já há 33 anos. No âmbito acadêmico, sou há muitos 
anos professor de direito de patentes nos cursos de pós-graduação na PUC-Rio, 
aliás o único curso regular da matéria nas universidades brasileiras. 
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Dentre os livros que publiquei sobre a matéria específica 1, o segundo volume do 
Tratado da Propriedade Intelectual, em suas 762 páginas, é integralmente dedica-
do ao assunto. Tive já oportunidade de dar estudo em dezenas de casos de paten-
tes, e fui honrado com numerosas citações pelos tribunais estaduais, federais e 
pelo STJ.  
Também me honram outros entes públicos estrangeiros: desde 1980, atuei como 
consultor para vários órgãos das Nações Unidas, para o Instituto Max Planck do 
Estado Alemão, e ainda recentemente, para a American Academy of Sciences 2. 
Como assessor ou delegado brasileiro, participei de negociações de tratados e 
acordos internacionais, inclusive da Convenção de Paris e do Acordo TRIPs.  
Por encomenda da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, órgão das 
Nações Unidas, fui escolhido para preparar um estudo mundial sobre patentes de 
biotecnologia, publicado por aquele órgão 3. Em 2011, preparei para para o 
mesmo órgão o estudo internacional relativo aos abusos de poder econômico 
praticados pelos titulares de direitos de Propriedade Intelectual através  do  ins-
trumentos administrativos e do Poder Judiciário 4.   
Em 2010, fui escolhido como consultor pela Secretaria Especial de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República para propor a reforma completa do siste-
ma de proteção da Propriedade Intelectual no Brasil 5.   
Em particular, como já citado, desde 1983, então como membro do corpo jurídi-
co do INPI,  acompanho tanto profissional, como principalmente na academia, 
as questões relativas à tecnologia Roundup, e posteriormente, Roundup Ready. 
Assim, a questão ora examinada é de longo e contínuo conhecimento.  
 
  

                                           
1  No site oficial do CNPq, em http://lattes.cnpq.br/7922883899350072, constam 45 livros publicados., dos quais 13 
tratam da questão do direito de patentes. Todas qualificações acima referidas também se encontram no mesmo vínculo.  

2  http://sites.nationalacademies.org/PGA/step/IPManagement/PGA_072893 

3  Borges Barbosa, Denis and Grau-Kuntz, Karin, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and 
Limitations to the Rights - Biotechnology (January 3, 2011). Doc. WIPO Doc. WIPO SCP/15/3 - ANNEX III. Encontrado 
em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf 

4  Study On The Anti-Competitive Enforcement Of Intellectual Property Rights: Sham Litigation, encontrado em 
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf 

5  Projeto PNUD/BRA/06/032, Contrato n. 2010/000426, Termo de Referência n. 133963, Pg. 4. Seção 3. Diário 
Oficial da União (DOU) de 12/07/2010 

http://lattes.cnpq.br/7922883899350072
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Primeiro estudo 

Propriedade Intelectual. Direito De Patentes. Expiração Das Patentes Brasileiras 
Do Grupo Monsanto Relativas À Tecnologia Roundup Ready. Consequências 
Civis E Penais Da Cobrança De Royalties Por Patentes Extintas. Infração Relati-
va Ao Direito Da Concorrência. 
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Seção 1 (a)  Dos fatos  
A MONSANTO, na década de 90, introduziu no mercado sementes de soja e 
algodão contendo as tecnologias (i) Bollgard I (BT), utilizada em sementes de 
algodão, atribuindo a elas resistência a pragas típicas de tal cultura, e (ii) Roundup 
Ready (RR), a qual confere a essas sementes resistência aos herbicidas a base de 
glifosato. 
Diante de tais inovações tecnológicas, a MONSANTO buscou e obteve a prote-
ção das mesmas por meio de 14 patentes (PI 8706530-4, PI 1100009-0, PI 
9007159-0, PI 1100007-4, 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), as quais lhe atribuíram o direito de explorar as tecno-
logias em questão de forma exclusiva e de cobrar royalties e/ou indenização de 
todos os agricultores que optassem por utilizar sementes de soja e algodão con-
tendo as tecnologias RR e/ou BT em suas lavouras. 
Contudo, todos esses títulos patentários, sem exceção, já não se encontram mais 
em vigor, visto que alguns foram objeto de pedidos de desistência pela própria 
MONSANTO, outros foram arquivados ou indeferidos pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial – INPI, e outros ainda simplesmente tiveram seus pra-
zos de vigência expirados (o prazo de vigência da última patente relacionada às 
tecnologias em pauta expirou em 31.08.2010). Portanto, encontram-se em domí-
nio público - o que significa dizer que o seu uso pode ser feito livremente, sem a 
necessidade de qualquer autorização ou pagamento em favor de quem quer que 
seja -, fato este confirmado no estudo apresentado no processo, elaborado pelo 
ex-Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, Dr. José 
Roberto d’Affonseca Gusmão. 
Acrescente-se que a MONSANTO, na tentativa de estender seus direitos de ex-
clusividade e cobrança quanto à exploração das tecnologias em questão, propôs 
diversas ações judiciais objetivando a extensão do prazo de algumas das patentes 
(PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101045-2; PI 1101067-3; PI 1101070-3; PI 
1101069-0 e PI 1100008-2). 
A fim de fundamentar tais pedidos, a MONSANTO alega que, de acordo com a 
legislação pátria, o prazo de vigência das patentes em tela deveria equivaler ao 
prazo remanescente de suas patentes correspondentes no país de origem em que 
foram primeiro depositadas, no caso os Estados Unidos.  
E, considerando que as patentes americanas equivalentes às patentes em discus-
são não seriam as primeiras depositadas nos Estados Unidos, mas sim novos títu-
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los originados a partir desses primeiros depósitos – posteriormente abandonados 
– o prazo de vigência das patentes aqui depositadas deveria corresponder ao pra-
zo desses novos pedidos, o que não foi acolhido pelo INPI.  
Ocorre que, todas essas ações propostas pela MONSANTO foram julgadas im-
procedentes em 1ª Instancia, posicionamento confirmado em todos os casos pelo 
E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Atualmente, encontra-se pendente a 
análise dos respectivos Recursos Especiais interpostos pela MONSANTO pelo 
E. Superior Tribunal de Justiça. 
Todavia, ainda que mencionados recursos estejam pendentes de decisão, a Corte 
Superior já pacificou entendimento acerca da aludida matéria quando do julga-
mento do Recurso Especial no 731.101-RJ (2005/0036985-3), reconhecendo a 
impossibilidade de extensão de prazo de vigência de patentes com base na fun-
damentação exarada pela MONSANTO. 
Isso porque, o art. 230, § 4º, da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 
9.279/96) prevê expressamente que o prazo de vigência de patentes no Brasil, 
quando reivindicada determinada prioridade, será correspondente ao prazo re-
manescente de proteção do primeiro pedido depositado no país de origem, e não 
de eventuais novos pedidos originados a partir dele. 
Os interessados ainda apresentam, para ciência e conhecimento, cópia integral da 
ação coletiva proposta pela FAMATO e inúmeros Sindicatos do Matogrosso 
contra MONSANTO, e, igualmente, o AI interposto contra o indeferimento do 
pedido liminar em 1º Grau e a respectiva decisão liminar de 2º Grau, de referido 
recurso proferida pelo Juiz Convocado e Relator Elinaldo Veloso Gomes, con-
firmada pela Turma Julgadora em Agravo Regimental, que concedeu o efeito ati-
vo para determinar à MONSANTO que se abstenha, de imediato, de cobrar ro-
yalties e/ou indenização pela utilização das tecnologias RR e BT pelos produto-
res rurais, até julgamento do mérito. 
Em 4 de dezembro de 2012, a 4ª. Câmara Civil do TJMT proveram agravo da 
FAMATO, deferindo o pedido alternativo de depósito em juízo das quantias que 
a MONSANTO alega lhes serem devidas, ao mesmo tempo em que não reco-
nhece litispendência em face de ação movida contra a mesma ré no Rio Grande 
do Sul.  
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Seção  1 (a) [I]  Dos Fatos constantes do processo 

Tomamos como pressupostos de fato neste estudo: 
(1) o modelo de negócio descrito e documentado nos autos, pelo qual os 
réus da ação, através de seus prepostos, vinculavam a aquisição e uso de 
certas sementes para fins de plantio ao pagamento ao dedução de impor-
tâncias identificadas como royalties (ou alguma verba juridicamente equi-
valente 6) relativos à tecnologia que garantia às sementes suas propriedades 
especiais. 
(2) Que não existem outras patentes, senão as listadas abaixo, suscetíveis 
de estabelecerem direitos exclusivos sobre as tecnologias em questão; para 
tanto, tomamos como fato a análise das engenheiras Priscila Penha de B. 
Thereza e Ana Paula Santos Celidonio, aliás confirmada – com uma exce-
ção – pela contestação das rés 7.  
(3) A confissão das rés quanto ao escopo das patentes que cobrem a tec-
nologia em questão encontrou uma única exceção: o da Patente 
PI9708457-3, que, segundo as rés, estaria ainda em vigor ao momento em 
que este estudo é proferido. 

                                           
6  “A noção de royalties, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64.  Segundo 
a lei, são royalties: “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) 
direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou 
exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direitos 
autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. (...) Outra hipótese de integração, nos royalties, de 
verbas de outra natureza está no art. 23, § 1º da Lei 4.506/64; os móveis ou benfeitorias, ou quaisquer outros bens do titular 
do recebimento, cuja aquisição for imposta como condição para a celebração do contrato.  Assim, se o titular de uma patente 
obrigar à compra de insumos ou componentes de sua propriedade para aceder na licença (no que se chama vulgarmente de tie-
in arrangement e é proibido em geral pelas leis antitruste ou de abuso do poder econômico), tal valor acrescerá a base de 
cálculo do limite de dedutibilidade. (...) De outra parte, não é royalty o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e 
instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º; RIR/99, art. 353, § 2º). Com efeito, difere o pagamento de royalty (ren-
dimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada 
está inserida: uma coisa é o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, é o 
fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienação do corpus mechanicum. Economicamente, no preço do bem fabri-
cado sob licença, há uma parcela correspondente aos royalties; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, royal-
ty.(...) No art. 23 da Lei 4.506/64, reproduzido somente no art. 53 do RIR/99, como se valesse a disposição só no tocante às 
pessoas físicas (o que não ocorre) está também a previsão de que, como royalties, também são entendidos: I - as importâncias 
recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses; II - os pagamentos de juros, 
comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros 
por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos; III - as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras impor-
tâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado; IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos reali-
zados no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato fizerem parte da 
compensação pelo uso do bem ou direito; V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.” BARBOSA, 
Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 
em co-edição com o INPI, 1984 [Atualizado para o RIR/99]. 

7  
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(4) Que os plantadores de Mato Grosso não receberam informações sobre 
quais patentes fundamentavam a cobrança de royalties, e quando solicita-
ram tal informação, obtiveram respostas errôneas ou equívocas. Deste fato 
cumpre deduzir como questão de fato a assimetria de informações que rege os 
negócios jurídicos em questão, e dado ao nível de informações corrente 
entre os múltiplos agentes econômicos individuais do setor agrícola mato-
grossense, as consequências jurídicas que adiante se relatará.  

Seção  1 (a) [I] Nota sobre a questão de patentes no exterior 

Não refutando a expiração das patentes brasileiras, as rés alegam a existência de 
patentes no exterior:   

”54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da 
cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é 
que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, di-
reitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, 
contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enri-
quecimento sem causa .” [fls. 1725].  

Para isentar-se de pagar tributos, poderia alegar que já os paga no exterior, ou que 
atende à regulação da Comissão de Valores Mobiliários americana, ou já é sujeita 
à autoridade antitruste de outro país.  
Mencionando patentes estrangeiras as rés afrontam o  

"(...) o princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º bis da CUP , que se 
aplica de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade 
como do ponto de vista da duração normal." STJ, REsp 1.145.637/RJ, 3a. Turma, Min. 
Vasco Della Giustina, 15/12/2009. 

Sobre a matéria, disse em meu Tratado, vol. I, cap. IV: 

[ 4 ] § 1.5. (B) Independência das patentes, umas das outras 

O terceiro princípio é o de Independência das Patentes: cada patente é um título nacional, 
completamente independente de todas as outras patentes. 

Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das 
patentes de todos os outros países. A disposição do Art. 4-bis da Convenção reza:  

“As patentes requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos, serão 
independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer te-
nham ou não aderido à União”.  
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E vai adiante:  

“Essa disposição deve ser entendida de modo absoluto, principalmente no sentido de que 
as patentes requeridas durante o prazo prioridade são independentes não só em relação às 
causas de nulidade, de caducidade, como também do ponto de vista da duração normal.” 

Suponhamos que uma patente americana venha a ser anulada por ação judicial; a patentes 
brasileira correspondente não é afetada por isto.  

Seção 1 (b)  Minha análise pessoal da situação jurídica das 
patentes confessadamente expiradas 

Autonomamente, fiz análise e busca das patentes mencionadas no estudo técnico 
das engenheiras Priscila Penha de B. Thereza e Ana Paula Santos Celidonio, com 
vistas a precisar sua situação jurídica. 
O quadro abaixo sistentiza minhas conclusões.  
 

Nº do pro-
cesso   

Data de 
depósito 
junto ao 
INPI 

Data da 
priorida-
de indi-
cada no 
INPI 

Conces-
são/Vigência 

Status  

PI8706530-
4 

02/12/198
7 

03/12/198
6 

Caso tivesse sido 
concedida a patente 
o prazo expiraria em 
02/12/2007  

Extinta  

INPI em 1/09/1996: 
Arquivamento por Falta 
de Comprovação e Reco-
lhimento de Anuidade 
(AN 082/86 item 4.1)  

Não consta do Site do 
INPI nenhum pagamento 
da anuidade ou restaura-
ção do processo. 

PPI110000
9-0 

12/06/199
6 

24/02/198
9 

Desistência Extinta 

INPI em 30/05/2000: 

Homologada a desistên-
cia do PI 1100009-0, com 
base no art. 230 da LPI, 
em vista da declaração 
apresentada através da 
Petição Nº 004.810 de 
11/02/2000. 

PPI110106
9-0 

14/05/199
7 

17/01/83 Patente extinta em 
17/01/2003.  

Extinta 
INPI em 
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Caso a extensão de 
prazo fosse conce-
dida a patente teria 
expirado em 
23/07/2008, data de 
expiração  da paten-
te prioridade ameri-
cana US 5,034,322 
indicada pela titular. 
 

10/04/2012: 
Patente extinta 
em 17/01/2003. 
Esta patente é 
objeto de ação 
judicial em fase 
recursal para  ex-
tensão de prazo 
de vigência, nº 
2004.51.0153400
4-4, TRF2. 
 Em 29/11/2011 
a Turma julgou o 
pedido prejudi-
cado pela  perda 
do objeto da 
ação, visto a expi-
ração do prazo da 
extensão preten-
dida, em acórdão 
de segunda ins-
tância. 
Foi interposto 
RESP. O recur-
so encontra-se 
em trâmite jun-
to ao STJ 
aguardando de-
cisão. 
  

PP1101070
-3 

14/05/199
7 

17/01/198
3 

Patente extinta em 
17/01/2003.  
 
Caso a extensão de 

Extinta 
INPI em 
10/04/2012: 
Patente extinta 
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prazo fosse conce-
dida a patente teria 
expirado em 
23/07/2008, data de 
expiração  da paten-
te prioridade ameri-
cana US 5,352,605, 
indicada pela titular. 
 

em 17/01/2003. 
Esta patente é 
objeto de ação 
judicial em fase 
recursal para  ex-
tensão de prazo 
de vigência, nº 
2004.51.0153400
4-4, TRF2. 
 Em 29/11/2011 
a Turma julgou o 
pedido prejudi-
cado pela  perda 
do objeto da 
ação, visto a expi-
ração do prazo da 
extensão preten-
dida, em acórdão 
de segunda ins-
tância. 
Foi interposto 
RESP. O recur-
so encontra-se 
em trâmite jun-
to ao STJ 
aguardando de-
cisão. 
 

PP1101045
-2 

14/05/199
7 

13/01/198
7 

Patente extinta em 
13/01/2007.  
 
Caso a extensão de 
prazo fosse conce-
dida a patente teria 
expirado em 

Extinta 
INPI em 
26/06/2003:  
Ref. RPI nº 
027.117, de 
02/08/2000, 
mantida a vigên-
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21/06/2011, data de 
expiração  da paten-
te indicada pela titu-
lar como prioridade 
americana US 
5,322,938  
 

cia, ou seja, 
13/01/2007. 

Esta patente é 
objeto de ação 
judicial em fase 
recursal para  ex-
tensão de prazo 
de vigência, nº 
2006.51.0150068
6-4, TRF2. 
 Em 26/09/2007 
tal pedido foi ne-
gado em acórdão 
de segunda ins-
tância e o prazo 
determinado pelo 
INPI foi manti-
do, ou seja, 
13/01/2007. 
Foi interposto 
RESP junto  ao 
STJ, com deci-
são monocráti-
ca em 
23/11/2010, ne-
gando segui-
mento ao recur-
so, por se tratar 
de discussão 
pacificada na 
Corte, Súmula 
83. 
 

PP1101063
-0 

14/05/199
7 

31/10/198
9 

Patente extinta em 
31/10/2009.  

Extinta 
Esta patente é 
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Caso a extensão de 
prazo fosse conce-
dida a patente teria 
expirado em 
03/01/2012, data de 
expiração  da paten-
te indicada pela titu-
lar como prioridade 
americana US 
5,378,619  
 

objeto de ação 
judicial em fase 
recursal para ex-
tensão de prazo 
de vigência, nº 
2006.51.0150068
6-4, TRF2. 
 Em 26/09/2007 
tal pedido foi ne-
gado em acórdão 
de segunda ins-
tância  e o prazo 
determinado pelo 
INPI foi manti-
do, ou seja, 
31/10/2009. 
Foi interposto 
RESP junto ao 
STJ, com deci-
são monocráti-
ca em 
23/11/2010, ne-
gando segui-
mento ao recur-
so, por se tratar 
de discussão 
pacificada na 
Corte, Súmula 
83. 
 

PP1101067
-3 

14/05/199
7 

13/01/198
7 

Patente extinta em 
13/01/2007.  
 
Caso a extensão de 
prazo fosse conce-
dida a patente teria 

Extinta 
Esta patente é 
objeto de ação 
judicial em fase 
recursal para  ex-
tensão de prazo 
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expirado em 
23/03/2010, data de 
expiração  da paten-
te indicada pela titu-
lar como prioridade 
americana US 
5,196,525  
 

de vigência, nº 
2006.51.0150068
6-4, TRF2. 
 Em 26/09/2007 
tal pedido foi ne-
gado em acórdão 
de segunda ins-
tância e o prazo 
determinado pelo 
INPI foi manti-
do, ou seja, 
13/01/2007. 
Foi interposto 
RESP junto  ao 
STJ, com deci-
são monocráti-
ca em 
23/11/2010, ne-
gando segui-
mento ao recur-
so, por se tratar 
de discussão 
pacificada na 
Corte, Súmula 
83. 
. 
 

PI1100008-
2 

12/06/199
6 

31/08/199
0 

Patente extinta em 
31/08/2010.  
 
Caso a extensão de 
prazo fosse conce-
dida a patente expi-
raria em 

Extinta segundo 
o INPI e a pri-
meira e segunda 
instância da Justi-
ça Federal do Rio 
de Janeiro. 
Esta patente é 
objeto de ação 
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27/05/2014, data de 
expiração da patente 
indicada pela titular 
como prioridade 
americana US RE 
39,247,E . 
 

judicial em fase 
recursal para  ex-
tensão de prazo 
de vigência, nº 
2007.51.0180564
2-1, TRF2. 
 Em 27/03/2012 
tal pedido foi ne-
gado em acórdão 
de segunda ins-
tância e o prazo 
determinado pelo 
INPI foi manti-
do, ou seja, 
31/08/2010. 
Foram interpos-
tos RESP e 
REXTR, ambos 
admitidos pelo 
TRF2 em 
24/10/2102, 
embora ainda 
não constem 
informações 
nos sites do STJ 
e do STF. 

PP1101047
9 

14/05/198
7 

04/10/198
5 

Patente não conce-
dida pelo INPI. 
 
Caso a patente fosse 
concedida a patente 
expiraria em 
04/10/2005, data da 
indicação da priori-
dade no INPI. 
 

Extinta 
INPI em 
08/08/2006: Inde-
ferido por não preencher 
os requisitos estabeleci-
dos no §3º do artigo 230 
da Lei 9279/96, no que 
se refere à comprovação 
da concessão da patente 
no país onde foi deposi-
tado o primeiro pedido. 

Esta patente é 
objeto de ação 
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judicial em fase 
recursal para  a 
anulação da deci-
são do INPI, nº 
2006.51.01.53784
9-4, TRF2. 
 Em 04/06/2008 
tal pedido foi ne-
gado em acórdão 
de segunda ins-
tância e a decisão 
de indeferimento 
do INPI  foi 
mantida, ou seja, 
o pedido de pa-
tente foi indefe-
rido. 
Foi interposto 
RESP. O recur-
so encontra-se 
em trâmite jun-
to ao STJ 
aguardando de-
cisão. 
 

PP1101048
-7 

14/05/199
7 

30/10/198
5 

Patente não conce-
dida pelo INPI 
 
Caso a patente fosse 
concedida a patente 
expiraria em 
30/10/2005, data da 
indicação da priori-
dade no INPI. 

Extinta 
INPI em 
22/08/2006: Inde-
ferido por não preencher 
os requisitos estabeleci-
dos no §3º do artigo 230 
da Lei 9279/96, no que 
se refere à comprovação 
da concessão da patente 
no país onde foi deposi-
tado o primeiro pedido. 

Esta patente é 
objeto de ação 
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 judicial em fase 
recursal para  a 
anulação da deci-
são do INPI, nº 
2006.51.01.53784
9-4, TRF2. 
 Em 04/06/2008 
tal pedido foi ne-
gado em acórdão 
de segunda ins-
tância e a decisão 
de indeferimento 
do INPI  foi 
mantida, ou seja, 
o pedido de pa-
tente foi indefe-
rido. 
Foi interposto 
RESP. O recur-
so encontra-se 
em trâmite jun-
to ao STJ 
aguardando de-
cisão. 
 

PI9007159-
0 

13/02/199
0 

12/02/199
0 e 
24/02/198
9 

Desistência Extinta  

INPI em 25/10/2012: 

Homologada a desistên-
cia do pedido, conforme 
Estudo Nº PF-
INPI/003/2010 de 
13.12.2010. 

PP1100007
-4 

12/06/199
6 

07/08/198
5 

Patente extinta em 
10/07/2007. 

Extinta 
INPI em 
20/03/2012: 
Patente extinta em 
10/07/2007. 

A vigência da patente foi 
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prorrogada por decisão 
judicial: 

Origem: 14º Vara do Rio 
de Janeiro 
Processo 99.0063442-0 
MANDADO DE INTIMA-
ÇÃO 
Nº DE MANDADO: 
MAN.0014.001266-
9/2008 
Autor: MONSANTO COM-
PANY  
Réu: DIRETOR DE PA-
TENTES DO INSTITUTO 
NACIONAL DA PROPRIE-
DADE INDUSTRIAL - INPI  
Decisão: Procedendo a 
extensão do prazo de 
vigência da PI 1100006-6 
para 31/10/2012 e da PI 
1100007-4 para 
10/07/2007, fazendo a 
devida publicação na 
Revista da Propriedade 
Industrial. 

PI9007550-
1 

21/06/199
0 

17/07/198
9 

Caso tivesse sido 
concedida a patente 
o prazo expiraria em 
21/06/2010 

Extinta  

INPI em 28/11/1995: 
Arquivamento por Falta 
de Comprovação e Reco-
lhimento de Anuidade 
(AN 082/86 item 4.1)  

Não consta do Site do 
INPI nenhum pagamento 
da anuidade ou restaura-
ção do processo. 

PI9508620-
0 

14/08/199
5 

07/06/199
5 e 
19/08/199
4 

Caso tivesse sido 
concedida a patente 
o prazo expiraria em 
14/08/2015. 

Extinta  de acor-
do com publica-
ção do INPI. 
INPI: 
Arquivada em 
22/02/2005 por 
falta de pagamen-
to de anuidade. 
Em 19/07/2011: 
Manutenção do Arquiva-
mento. 

Não consta do Site do 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

DENIS BORGES BARBOSA  

349 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.330 a 468 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

INPI nenhum pagamento 
da anuidade ou restaura-
ção do processo. 

Concluo, assim, como matéria de fato, que nenhuma das patentes indicadas po-
deria dar ensejo à cobrança de royalties. Não há nenhuma medida judicial em cur-
so que tenha suspendido ou interrompido a extinção de todas essas patentes, e os 
recursos ainda em trâmite não têm o resultado de recuperar a vigência das paten-
tes extintas.  

Seção  1 (b) [I]  Os recursos propostos não afetam a conclusão deste 
estudo 

Adoto aqui como minhas as considerações do estudo do eminente colega José 
Roberto d’ Affonseca Gusmão, constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.  
Com efeito mantemos a mesma posição em nosso Tratado, vol. I, Capítulo II, [ 5 
] § 3. Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público subsequente:  

"Um elemento crucial da equação constitucional das propriedades intelectuais seria que o 
ingresso no domínio público subsequente à expiração da exclusiva em cada sistema jurídi-
co seria incondicional, universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e to-
dos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular.  

Não se trata de abandono da obra, res nullius ou res derelicta, suscetível de apropriação 
singular por simples ocupação. Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como 
valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e 
transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regali-
as) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro).  

Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive 
através de possessória".  

E nos louvamos nos precedentes mencionados no estudo do Prof. Gusmão.  
Na eventual acolhida das razões das rés nas instâncias superiores, o feito consti-
tucionalmente possível da pretensão seria a indenizatória contra o INPI pelo erro 
administrativo, mas de maneira nenhuma a ressuscitação da exclusividade erga 
omnes da patente – eis que não houve qualquer medida judicial que mantivesse a 
patente em vigor pendente reexame judicial.  
Nesse sentido:  

"Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domí-
nio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de valida-
de até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem 
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se prorroga. IV – É de se mencionar, ainda, o precedente firmado pela 1ª Seção Especiali-
zada deste egrégio Tribunal, quando do julgamento, em 23/08/2007, dos Embargos In-
fringentes interpostos no processo nº 2000.02.01.007453-0 por AMERICAN CYANA-
MID COMPANY, em que prevaleceu o entendimento no sentido da improrrogabilidade 
das patentes concedidas no regime do Código de Propriedade Industrial antigo". (...) AC 
200351015005482, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Re-
gião, por unanimidade, Relatora Marcia Helena Nunes, 11 de março de 2008. 

Seção 1 (c)  Da questão da Patente PI9708457-3 

Seção 1 -  Em sua contestação, as rés excluíram da confissão da expiração das patentes 
pertinentes a Patente PI9708457-3, que estaria em vigor até 2018. 

Com efeito, tal patente, que tem por título 

USO DE N-(FOSFONOMETIL)GLICINA E SEUS DERIVADOS. 

e resumo:    

A presente invenção refere-se a um novo uso de glifosato ou de seus derivados para au-
mento do rendimento e/ou da qualidade de plantas cultivadas que são tolerantes ao glifo-
sato, selecionadas dentre beterraba, beterraba para forragem, milho, semente de colza e al-
godão. 

é detida por Monsanto Europe S.A. (BE) para uma vigência por dez anos conta-
dos a partir de 06/05/2008. 
Porém entendo que tal patente seja inteiramente estranha à questão discutida na 
Ação Coletiva 82-2012.  

Seção  1 (c) [I]  A impertinência da patente em questão 

Já do título e resumo ressalta a impertinência da patente alegada à questão em 
juízo. Com efeito, os royalties eram cobrados – e isso se confessa nos autos - pe-
lo uso reprodutivo de sementes.  
Sabe-se, e quanto a isso não há dúvidas eis que afirmado e confessado nos autos, 
que a valia das sementes Roundup Ready e BT é que, por modificações genéticas, 
elas são indenes ao uso do agrotóxico glifosato – um produto químico, comerciali-
zado pelas rés sob o nome comercial Roundup 8.  
                                           
8  Lê-se nos arquivos do Ministério da Justiça Americano: "Probably the most well-known examples of patents cover-
ing the use of off-patent agrochemicals on GMOs are the patents governing the use of the herbicide Glyphosate (the active 
ingredient in Roundup® brand herbicides) over-the-top of crops that have been genetically modified to tolerate the applica-
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Esse  agrotóxico resulta de uma invenção muito antiga do grupo Monsanto, já 
em domínio público em toda o mundo 9. Esse autor, como membro do corpo 
jurídico do INPI, interviu no processo de licença compulsória desse agrotóxico 
em 1983 e 1984, participando da defesa de todas das muitas ações então suscita-
das contra a autarquia federal, para total derrota judicial do grupo Monsanto. As-
sim, tem completo e exaustivo conhecimento desta antiga tecnologia 10.  
Ao expirar todas as patentes relativas ao produto químico, o grupo Monsanto 
optou por desenvolver tecnologia biológica: a transformação genética da soja, mi-
lhos, algodão, colza, etc., de forma que as sementes em questão, e suas florações, 
se fizessem resistentes ao mesmíssimo Roundup (glifosato) já em domínio públi-
co 11. Assim, a aplicação do produto químico erradicaria letalmente todos os ve-
getais, senão aqueles transformados geneticamente com a tecnologia Roundup 
Ready (ou resistente ao Roundup) 12. 
Aplica-se cegamente o glifosato num campo, e morre tudo, menos as sementes 
geneticamente transformadas. Assim, perdendo a exclusividade do produto quími-
co, que se fez genérico, o grupo Monsanto conseguiu uma extensão de seus inte-
resse econômicos, através de uma tecnologia biológica.  
As várias patentes que se analisaram acima dizem respeito aos processos relativos à 
transformação genética mencionada.  

                                                                                                                                
tion of this herbicide.", encontrado em http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254994.pdf, visit-
ado em 6/12/2012.    

9  Lê-se nos arquivos do Ministério da Justiça Americano: “Monsanto introduced Roundup herbicide in 1974. The 
introduction of the first crops resistant to Roundup occurred in 1996”. 
http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/016/AGW-15668.pdf, , visitado em 6/12/2012.  

10  Veja-se Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983, encontrado em 
www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc e THE NORTOX VS. MONSANTO CASE. ASH, P. (1984) 
Notes on Compulsory Licensing of Patents in Brazil: The Nortox v. Monsanto Case, encontrado em 
www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/daniel.doc.  

11  Um estudo de há poucos meses, a prática das rés em todo mundo é assim descrita: “Recent statistics indicate that 
90% of the soybeans and 70% of the corn and cotton grown in the United States are Roundup Ready crops. The Roundup 
Ready gene, patented by Monsanto, allows those crops to withstand application of Roundup, an herbicide originally produced 
solely by Monsanto with the active ingredient of glyphosate, which kills weeds on contact. Although Monsanto’s patent on the 
Roundup herbicide expired in 2000, the company’s business practices made it an industry giant in both the seed and herbicide 
markets. Monsanto requires that farmers sign a technology agreement when purchasing Roundup Ready seeds that restricts the 
purchase of herbicide to products produced by Monsanto. The company also heavily encourages farmers to purchase their 
brand of herbicide with Roundup Ready seeds through discounting programs.” Dupraz, Emily, Monsanto and the Per Se 
Illegal Rule for Bundled Discounts (April 1, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2032615 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032615. As peculiaridades do caso brasileiro foram minudenciadas há dois meses em artigo 
de nosso ilustre colega, Marcelo Varella, professor dos cursos de doutorado do CEUB, em Brasília: Varella, Marcelo Dias, 
Intellectual Property and Agriculture: The Case on Soybeans and Monsanto (September 12, 2012). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2145111 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111 

12  Todo desenvolvimento desta tecnologia é narrado minuciosamente em ROBIN, Marie-Monique Le Monde Selon 
Monsanto, La Découverte, 2008. P. 145-246.  

http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/016/AGW-15668.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/daniel.doc
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032615
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Por que só os processos, e não as sementes? Porque a lei brasileira não permite a 
patente de produto, quando o produto é uma semente como as que fazem objeto 
da ação em questão 13.  Pode-se, porém, patentear os processos – de engenharia 
genética ou quaisquer outros 14– que resultam em sementes. E a patente de processo 
resulta na proteção indireta do produto diretamente resultante de tal tecnologia 
de processo 15.  
Assim, todas essas patentes acima mencionadas tratam de tecnologias que dizem 
respeito a sementes.  

Seção  1 (c) [II]  Diferença entre sementes e uso de produtos químicos 

 Como se relatou ainda agora, a tecnologia pela qual os réus vinham cobrando 
royalties tinha como base a aquisição de sementes. Não se cobrava nada como ro-
yalties pela compra do glifosato, que aliás podia ser adquirido da Monsanto ou de 
qualquer fornecedor – o glifosato é  - já há décadas - um genérico. 
Mas a patente PI9708457-3 diz respeito  

a um novo uso de glifosato ou de seus derivados para aumento do rendimento e/ou da 
qualidade de plantas cultivadas que são tolerantes ao glifosato 

Uso do produto químico 16. Usava-se o genérico de um jeito, inventou-se um novo 
jeito de usar o velhíssimo glifosato. Aquele mesmo glifosato, o produto químico. 
È uma patente química e não biológica. 
Como assim, patente de uso? 

A par das patentes de produto e processo há que se distinguir a invenção que consiste de 
uma nova aplicação de um produto ou um processo (ou patente de uso). A nova aplicação 
é patenteável quando objeto já conhecido é usado para obter resultado novo, existente em 
qualquer tempo a atividade inventiva e o ato criador humano. Trata-se pois de uma tecno-

                                           
13  Lei 9.279/96 - 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 - previs-
tos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. A proteção de uma semente como produto se pode fazer através do sistema 
registro de cultivares, previsto pela Lei 9.456/97.  

14   Que não essencialmente biológicos: Lei 9.279/96 - Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: IX 
- (...) os processos biológicos naturais. 

15  Lei 9.279/96 - Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: (...) II - processo ou produto obtido diretamente 
por processo patenteado. 

16  Vide a esse respeito o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. II, [ 7 ] § 3.3. (E) A existên-
cia de patente de uso no Direito Brasileiro. 
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logia cuja novidade consiste na “relação entre o meio e o resultado”, ou seja, na função. 
Assim, por exemplo, o uso de um corante já conhecido como inseticida – o DDT. 17 

Embora a utilidade prática de uma patente de novo uso de uma coisa antiga sempre 
questione:  

A segunda questão é a da eficácia dessa patente, em face de competidores que possam de-
ter o privilégio anterior, ou que usufruem a tecnologia já em domínio público. Há que se 
construir um espaço específico na esfera de produção ou comercialização, capaz de ser 
objeto de exclusividade  18.   

Assim, a Monsanto percebeu que se pode dar um novo uso ao velho produto 
glifosato. Como o titular da patente vai ficar vigiando os milhões de fazendeiros 
do mundo para saber, na calada da noite, se eles estão usando o mesmíssimo gli-
fosato do jeito velho (em domínio público) ou do jeito novo (patenteado) é uma 
questão pragmática de grande porte. Mas felizmente estranha ao nosso problema. 
O importante é perceber que se cobravam  royalties sobre o uso da semente, plan-
tando e colhendo; se o plantador usava o glifosato do jeito novo ou do jeito ve-
lho era e é coisa inteiramente diversa e separada.   
 A patente PI9708457-3 é de um novo uso de um produto químico, e não de um 
processo de fazer sementes transgênicas.  
 Assim, já do título e do resumo da patente PI9708457-3 se pode ver, como um 
simples advogado e a olho nu que a tal privilégio não cobre e não poderia cobrir as 
sementes sobre as quais se vinha cobrando royalties. A leitura e releitura, deta-
lhada e atenta de toda a patente e suas reivindicações confirmou-me tal conclu-
são.  
Aliás, a alegação de que a patente PI9708457-3 tenha alguma coisa a ver com o 
objeto da ação em análise é tão ofensiva ao senso comum e à inteligência dos 
profissionais do direito que custa a acreditar que tal tenha se afirmado em juízo.   

Seção  1 (c) [III]  Confirmação técnica dessas conclusões 

Engenharia de patentes é coisa que só técnico entende, e só ele pode se pronun-
ciar em juízo 19. Assim, não obstante a veemência com a que o senso comum re-

                                           
17  Tratado. Vol. II, cit. [ 7 ] § 3.3. Reivindicações de nova aplicação 

18  Tratado, vol. II, cit. [ 7 ] § 3.3. (F) A questão do alcance prático das reivindicações de uso 

19  BARBOSA, Denis Borges; MACHADO, Ana Paula Buonomo . A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de 
Nulidade de Patente. Revista da ABPI, v. 00, p. 27-48, 2007, encontrado em 
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/peritosnulidade.pdf 
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pele a afirmação de que a patente PI9708457-3 tenha a ver com a infundada co-
brança de royalties sobre sementes com tecnologia RR, cumpre buscar o apoio 
de engenheiros de patentes. 
O fato de este autor cuidar de patentes, continuamente, desde 1979 - trinta e três 
anos, pois, de traquejo na matéria, dos quais nove como servidor do INPI -, e o 
fato de ser professor de direito de patentes por muitos anos, não elidem a neces-
sidade de fazer analisar a patente por um engenheiro de patentes, com especiali-
zação na área técnica específica.  
Assim é, que, por solicitação minha, foi-me encaminhado novo estudo datado de 
28 de novembro de 2012, proferido pelas mesmas duas engenheiras a que nos 
referimos.  
E assim se conclui: a PI9708457-3, que trata de novo uso de um velho produto químico 
não cobre de forma alguma – nem por sombras, a tecnologia biológica RR, que se 
consolida em sementes e não em produtos químicos, usados de qualquer forma que 
seja.  

Seção  1 (c) [IV]  Confissão pública e oficial de que a patente PI9708457-3 
não cobre as sementes de soja 

Note-se, além do que se lê do estudo técnico suso referido, que a patente 
PI9708457-3 indicou (lê-se no site do INPI Brasileiro e está na carta patente 
constante dos autos a fls. 1733) como sua prioridade o depósito no Escritório 
Europeu de Patentes de número EP9701443 20. Desta propriedade resultam pa-
tentes em países (o que se chama família de patentes), inclusive a brasileira e a ame-
ricana 21. 
A patente americana correspondente à brasileira PI9708457-3 é a US6083878, 
expedida em 4/7/2000 com vigência até 5/5/2019 22. Tal patente está em vigor e 
com suas anuidades pagas 23. 

                                           
20  Esta prioridade pode ser recuperada no site do Escritório Europeu (EPO) no vínculo 
http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&ST=advanced&PR=EP9701443&locale=en_EP&DB=EPO
DOC, visitado em 6/12/2012. 

21  A família de patentes correspondente à PI9708457-3  pode ser encontrada no site  da EPO no vínculo 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadocPatentFamily?CC=EP&NR=0889692A1&KC=A1&FT=D&N
D=3&date=19990113&DB=EPODOC&locale=en_EP, visitado em 6/12/2012. 

22  A patente americana pode ser encontrada no site do Escritório Americano no vínculo 
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
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Ora, em seu site institucional, a Monsanto publica o seguinte: 

O elemento biotecnológico mais geralmente aceito no mundo, a soja Roundup Ready ®, 
está programado para sair de patente logo nos EUA - a última patente de propriedade da 
Monsanto aplicável está prevista para expirar em 2014 24. 

Assim, fica claro de que a patente brasileira PI9708457-3, que corresponde à 
americana US6083878, não afeta de forma nenhuma a soja Roundup Ready. Se 
afetasse, o anúncio oficial da Monsanto se referiria a 5/5/2019 e não a 2014.  

Seção  1 (c) [V]  Conclusão 

Assim é que se conclui como matéria de fato: 
(1) A patente a PI9708457-3 não tem nada – nem remotamente – a ver com o 
objeto da Ação Coletiva 82-2012, e só deve ter sido trazida aos autos com o pro-
pósito de obscurecer a questão jurídica central da lide.  
(2) Não existe no momento em que se redige esse estudo, e já há algum tempo,  
NENHUMA patente em vigor no Brasil que obrigue ao pagamento de royalties 
pelo uso de sementes obtidas com a tecnologia de transformação genética Roun-
dup Ready. 

                                                                                                                                
bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=6083878.PN.&OS=PN/6083878&RS=PN/6083878, visitado em 
6/12/2012. 

23  A comprovação da vigência e do pagamento está publicada no site do EPO no vínculo 
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/inpadoc?CC=US&NR=6083878A&KC=A&FT=D&ND=5&date=200
00704&DB=EPODOC&locale=en_EP, visitado em 6/12/2012. 

24  “The world’s most widely adopted biotech trait, Roundup Ready® soybeans, is set to go off patent soon in the U.S. 
– the last applicable Monsanto-owned patent is expected to expire in 2014”. Encontrado em 
http://www.monsanto.com/newsviews/Pages/roundup-ready-patent-expiration.aspx, visitado em 6/12/2012.  

http://www.monsanto.com/newsviews/Pages/roundup-ready-patent-expiration.aspx
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Seção 2 -  Do direito 
Nesta seção daremos consequência à conclusões de fato, resultantes da seção an-
terior.  

Seção 2 (a) [I] (A)  Conclusões de fato que embasam a análise jurídica 

Como se leu, é forçoso concluir que – a partir de 31/08/2010, que foi o momen-
to que expirou a patente PI1100008-2 -, não existe qualquer direito exclusivo de 
patente em vigor no Brasil que diga respeito à tecnologia Roundup Ready, de 
forma possibilitar ao seu titular cobrar royalties de quaisquer terceiros. 

Seção 2 (a) [I] (B)  Das questões de direito a serem tratadas 

Assim é que nos cabe tratar neste passo: 
(1) Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, da extinção de patentes 
(2) Da imutabilidade dos efeitos do fim da exclusiva por via consensual 
(3) Dos efeitos, no campo do Direito Público da Concorrência, da cobran-
ça de royalties por patentes extintas. 
(4) Dos efeitos, no Direito Penal, da cobrança de royalties por patentes ex-
tintas. 

Seção 2 (b)  Dos efeitos, no âmbito do Direito de Patentes, 
da extinção de patentes 

O que acontece quando uma patente se extingue? Dissemos, em nosso Tratado, 
vol. II: 

[ 14 ] § 1. 3. - O que ocorre quando a patente acaba 

Relembrando a decisão da Suprema Corte Americana, antes citada: 

"  quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - in-
clusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público 25 

                                           
25  [Nota do original] Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) 
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Com efeito, uma conclusão inescapável, seja utilizando os instrumentos de análise da con-
corrência, seja os da propriedade, é que - uma vez extinto o seu prazo -, a patente recai no 
domínio comum. Ou seja, todos podem fazer uso da tecnologia, no pleno exercício da li-
vre iniciativa constitucional. Disse Gama Cerqueira, o mais clássico dos doutrinadores 
brasileiros em propriedade industrial: 

 “As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser prote-
gidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público” 26. 

Repete-o Ponte de Miranda: 

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a pro-
priedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de inventor ou de seu sucessor, ou da pes-
soa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 7903 27. 

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titula-
ridade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de inefica-
cização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para 
sempre.Diz o art, 39 do Decreto – lei nº 7.903: “O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 anos 
contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá em domínio público”.O direito de 
propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se res communis omnium.28  

E assim indicou o STJ: 

> Superior Tribunal de Justiça 

Resp 70015/sp (1995/0035061-0). DJ:18/08/1997 p:37859. RSTJ vol.97 p.195. Relator 
Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. Ementa - Modelo 
industrial não patenteado. Concorrência desleal. O criador de modelo industrial, não pro-
tegido por patente, não pode opor-se a seu uso por terceiro. A concorrência desleal supõe 
o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-
se clientela. 

Mais recentemente 29, publicamos o texto abaixo transcrito. 

Seção 2 (b) [I] (A)  Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo 

Lei 9. 279/96, Art. 78. A patente extingue-se: 

I - pela expiração do prazo de vigência; (...)  

                                           
26  [Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379. 

27  [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 
1983, pg.393. 

28  [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 
1983, pg.333. 

29  Encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/usolivre.pdf, publicado em 26/6/2010. 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/usolivre.pdf


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

DOIS ESTUDOS SOBRE OS AS-PECTOS JURÍDICOS DO PATEN-TEAMENTO DA TECNOLOGIA ROUN-
DUP READY NO BRASIL 

358 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.330 a 468 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 

Seção 2 (b) [I] (B)  O que ocorre quando uma patente expira 

Uma patente nasce, vive, e se extingue como um privilégio que exclui os concor-
rentes de usar uma tecnologia. Na clareza clássica do nosso mestre maior da Pro-
priedade Industrial, João da Gama Cerqueira 30:  

51. Entre os produtos do trabalho intelectual que se manifestam no campo das indústrias, 
destacam-se, pela sua importância, as invenções, que constituem objeto da tutela jurídica 
dispensada, de modo geral, aos direitos de autor e, de modo particular, à propriedade industrial. 
As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a 
propriedade de suas criações, conferindo-lhe um privilégio de uso e exploração, durante cer-
to prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo 
ser, desde então, livremente empregada e explorada. 

E explica o mesmo autor, no volume II de seu Tratado: 

156. A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e re-
solúvel garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar 
a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe per-
mitir que tire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar; findo esse 
prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e 
explorada. Assim se conciliam, de modo justo e eqüitativo, os direitos do inventor sobre a 
sua obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções. 

Esse é o sistema seguido pela legislação de todos os países, variando, porém, o prazo do 
privilégio. 

Por sua vez, diz Ponte de Miranda: 

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio co-
mum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo de in-
ventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do art. 65 do decreto-lei nº 
7903 31. 

É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, 
a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de 
duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o 

                                           
30  [Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. v. l, Rio de Janeiro, Forense, 
1946. 

31  [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 
1983, pg.393. 
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inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. (...) O direito de propriedade indus-
trial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se res communis omnium.32  

Disse eu, em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003: 

Concessão da patente 

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedi-
ção da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz: 

• para o titular, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a 
deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 
42 e 183), com as limitações pertinentes; 

• para o titular, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse 
jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44. 

• para o titular, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a 
de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, 
etc.). 

• Para o terceiro em geral, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 
46 a 57). 

• Para o terceiro em geral, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver 
importação pelo titular ou seu autorizado. 

• Para o terceiro em geral, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as ati-
vidades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos 
termos e prazos da outorga (CF88, art.1ºc/c art. 5º, XXIX). 

• Para o usuário anterior, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o status quo 
anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45). 

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a 
de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então 
a satisfação do direito de pedir patente – que precede à concessão – através da outorga da pa-
tente.  

O ponto crucial para o presente estudo é a conclusão de que já na concessão da 
patente está prefigurada - como direito adquirido - a pretensão de exercer as ati-
vidades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos 
termos e prazos da outorga.  
Ainda na mesma obra, discuti a consequência da expiração do privilégio: 
                                           
32  [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. São Paulo: RT, 
1983, pg.333. 
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Domínio Público 

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 Fle-
ming, o inventor da penicilina em 1928 33. Mas o domínio público é também uma conse-
quência involuntária da extinção, por qualquer motivo, de um direito de exclusiva.  

Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração do seu pra-
zo, 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 privati-
vos 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 patrimô-
nio de todos 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 aperfeiçoamen-
tos, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impe-
dir 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, defen-
sivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é necessário que se obtenham (ou já 
se tenham obtido) os registros e certificações próprias.  

O exemplo mais veemente do efeito da queda em domínio público da patente é o chama-
do “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. 

O fim da proteção exclusiva 34, e a queda de seu objeto no domínio público, é 
inexorável e incondicionado: 

“tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos 
interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, imprete-
rivelmente, em domínio público, tenham ou não - entidades ou pessoas - interesse em a-

                                           
33  [Nota do original] Esta renúncia à patente (que talvez resultasse do fato de Fleming ter chegado a um estado de 
purificação de produto comercialmente válido) não importou em falta de recompensa do inventor. Fleming recebeu por sua 
invenção 25 doutorados honorários, 26 medalhas, 18 prêmios, 13 condecorações, foi convidado a integrar 87 academias, foi 
nomeado cavalheiro em 1944, e em 1945 recebeu o prêmio Nobel. 

34  [Nota do original excluída]. 
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proveitarem-se do conhecimento por ela trazido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
2ª Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod Azulay, DJ 18.03.2008. 

“o prazo de validade de uma patente é um prazo decadencial, que se inicia na data do res-
pectivo depósito e que se encerra ao final de sua previsão legal, não podendo ser objeto de 
interrupção ou suspensão”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializa-
da, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008 

Mais ainda, como indicado na citação de meu texto anterior, desde o momento 
da concessão, há uma situação jurídica inexpugnável, em favor da sociedade, de 
uso livre da tecnologia ao fim do prazo de sua vigência:  

APELACAO CIVEL 2000.02.01.007453-0 - APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. TRIPS. LEI Nº 9.279/96. ARTS. 235 E 229. PATENTE. PRAZO DE 
VIGÊNCIA. IMPRORROGABILIDADE.  

1 – A regra contida no art. 70, item 1, do TRIPS revela-se no sentido de que o ato de con-
cessão da patente, juridicamente perfeito, rege-se em todos os seus termos pela legislação 
em vigor à época de sua constituição; 

2 – A lei, em princípio, dispõe para o futuro, só atingindo fatos constituídos sob a égide 
da lei anterior quando houver expressa disposição nesse sentido, respeitados, em todo ca-
so, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 

3 – Com a constituição do direito patentário, a coletividade, nela incluídos os concorren-
tes do titular do privilégio, adquirem um direito sujeito a termo inicial de exploração da 
tecnologia patenteada, que passa ao domínio público; 

4 – Há, portanto, um direito adquirido a exercer a liberdade de iniciativa à exploração do 
invento, ao fim do prazo inserto na lei do tempo da aquisição do direito ao monopólio; 

5 – Reconhecido o direito ao titular da patente sob a égide da Lei nº 5.772/71, por suas 
normas devem ser reguladas todas as situações já constituídas; 

6 – A superveniência de lei autorizando a adoção de um prazo maior para a vigência do 
direito patentário não altera as situações já constituídas. Os prazos vincendos decorrentes 
de um direito já realizado durante a vigência da lei anterior devem ser respeitados; 

7 – Recurso e remessa oficial tida como feita providos. 

Decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por 
maioria, dar provimento ao recurso e à remessa oficial tida como feita, na forma do relató-
rio e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2005 (data do julgamento). 

Isso porque – segundo o princípio fundacional do art. 1º, IV da Constituição, todos têm o 
livre uso de todos os conhecimentos técnicos conhecidos, a não ser na existência de pa-
tente, e somente durante sua duração:  
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“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio pú-
blico é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo 
sempre limitado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 
2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007. 

“já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar ex-
tinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o ma-
gistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especi-
alizada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 
10.04.2008. 

“Diversamente do que é sustentado pela recorrente, o fato de que o mencionado farma-
cêutico ter pleiteado a invalidação do registro da patente na qualidade de pessoa natural, a 
meu ver, não afasta o “legítimo interesse” (rectius: interesse jurídico) exigido no artigo 51 
da Lei n.º 9.279/96. Muito embora aquele requerente, por não se tratar de pessoa jurídica, 
esteja impedido de registrar e comercializar qualquer medicamento de uso humano (...) 
deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja prote-
ção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio públio, pois tal pri-
vilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos re-
quisitos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André 
Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, Julgado em 29.03.2007.  

 “Quanto às patentes PI nº 8907379-9 e PI nº 8907512-9, depositadas, respectivamente, 
em 17/04/89 e 26/06/89, a queda em domínio público se deu de forma intercorrente, ou 
seja, no decorrer do processo, eis que não fora concedida nenhuma liminar para resguardo 
de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, não sendo mais possível reverter tal cir-
cunstância” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especiali-
zada, AC 2002.02.01.019228-5, Dês. Liliane Roriz, DJ 15.02.2007. 

“ portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não ca-
bendo o requerimento para ressuscitar aquela patente.” (grifos nossos). Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, Rel. JC Gui-
lherme Calmon Nogueira da Gama, decisão unânime, DJ 22.08.2007. 

Na verdade, há vedação constitucional para a retirada do domínio público de um 
conhecimento técnico que, expirada uma patente, ou jamais solicitada, se tornou 
res communis omnium:  

“O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e de-
finitivo (...) Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujei-
ta ao estatuto constitucional pertinente, ou simples apropriação indébita”35.  

“Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o 
que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis om-

                                           
35  [Nota do original]  BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industri-
ais. in Criações Industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. Rio de Janeiro: Saraiva GV LAW, 2007. pg. 51.  
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nium.” (grifos nossos). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, 
AC 2005.51.01.500358-5, Rel. Des. André Fontes, decisão unânime, DJ 30.05.2007. 

Seção 2 (b) [I] (C)  Da questão do abuso de direito 

Mais adiante, examinaremos a questão do abuso de poder econômico na preten-
são de haver royalties ao fim do prazo de proteção de uma patente. Mas exami-
nemos aqui a questão do abuso de direitos.  
Dissemos em nosso Tratado, vol. I, Cap. V:  

[ 6 ] § 1.2. (C) A outra noção de abuso 

A outra doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual – a “canônica”, parte do 
princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma 
finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.  

Esta visão do que seja abuso é assim definida:  

“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a 
qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi confe-
rido, pois como diz este jurista, os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que 
se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição" 36.  

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular ex-
cede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem 
exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos 
casos há abuso 37. 

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: 
concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importa-
ção, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de 
inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da 
patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensi-
va, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e 
dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.  

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o 
estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém 
moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estri-

                                           
36  Silvio Rodrigues, Direito civil - Parte geral, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1°. p. 311. Noção idêntica se 
encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil Venezuela-
no, art. 1.185. 

37  Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, Abusos de los Derechos del Patentado in Revista Mexicana de Propiedad 
Industrial, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss. 
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tamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abu-
so 38.  

Assim, cobrando royalties ao fim da vigência da patentes, incidiram as rés em 
abuso de seu direito de patentes.  
Dizem o precedente do STJ, endossando nominalmente nosso entendimento: 

"Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclu-
sivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida 
da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da 
concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o 
mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. (...) Trata-se da 
conhecida doutrina do patent misuse , derivada do Direito norte-americano, segundo a 
qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro 
quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de 
exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, 
“tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a 
invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. 
Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, 
p. 275)." STJ,  REsp 1166498/RJ, 3a. Turma,  Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 
30/03/2011 

 E:  

"O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para 
evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca."Um 
poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entre-
tanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência 
de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limita-
ções. "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de li-
mitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de cons-
ciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exerci-
do de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade”. Tribu-
nal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 
1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006 

Seção 2 (b) [I] (D)  Conclusão desta seção 

Extinta a patente, o seu objeto cai irremissivelmente em domínio público, para 
livre uso de todos. Assim, todo aquele que utilizar-se exclusivamente dos ensina-
mentos da patente para usar ou fabricar seu objeto pode exercer livre e irrestri-
tamente todas as atividades compatíveis com tais ensinamentos.  
                                           
38  Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição do-
minante pode abusar de sua patente.  
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Seção  2 (b) [II]  A interferência de outras eventuais pretensões sobre a 
matéria em domínio público 

Caída em domínio público, a matéria antes patenteada está livre para uso de to-
dos, como matéria de direito estrito. A promessa constitucional de patenteamento a que 
se referia Pontes de Miranda foi cumprida e esgotada 39. A sociedade conferiu ao 
titular da invenção uma exclusividade por tempo limitado, para que pudesse rea-
ver neste prazo, os investimentos pela contribuição que faz à técnica, e através 
dela, à Sociedade.  
Paga a dívida social pelo critério constitucional e legal, isonômico e impessoal,  
nada mais se deve ao titular do invento que recebeu seu prêmio, e dele teve opor-
tunidade de explorar. Se efetivamente obteve seu retorno ou se os azares  da sor-
te ou do mercado o frustraram em sua expectativa é coisa alheia ao direito. Tal 
titlar, que poderia optar por manter em sigilo o invento, entregou-o à Sociedade, 
para conhecimento logo, através da publicação e lançamento no estado da técnica; e 
após vinte anos do depósito do pedido, para lançamento no domínio público. 
Vale dizer, após a expiração do prazo do privilégio o invento é, positivamente, de 
todos; não é uma simples liberdade de usar, mas um direito atual e efetivo de uso, 
suscetível de tutela, inclusive possessória 40. Lembre-se o dizer de pontes de Mi-
randa, recém citado: “É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto 
ao titular, passando a outrem, a todos, a titularidade.” Todos do povo passam ser 
titulares de um direito de uso do invento, e se contra ele vem o antigo titular, tem 
pretensão para manter-se na posse do bem de domínio comum 41.  
Claro é que em muitas vezes, os antigos titulares da exclusiva mantém sua pre-
tensão econômica, e não mais jurídica, de continuar controlar o que inexoravel-
mente foi ao domínio alheio. Nada de diverso se esperaria de um agente econô-

                                           
39  Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1967 - Tomo V (arts.150, § 2º-156), Revista dos Tribunais, 1969. 

40  STF, RE 14.144, RF 126, p. 426.  

41  Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação 
ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnan-
do a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso 
concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do 
povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença 
confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Car-
neiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório 
entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido 
que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível 
nº 50.960 - 04-05-76, TJ/SP). 
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mico, especialmente daquele que não tem compromisso com a solidariedade so-
cial. 

Seção 2 (b) [II] (A)  Da tese do enriquecimento sem causa  

Não é por outra razão que as rés alegam neste passo que lhes aproveitam as 

regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa [fls. 1725] 
Enriquecimento sem causa, sem dúvida, que ocorreria se lhes deferissem prote-
ções exclusivas após a expiração do privilégio:  

(a) "O deferimento da prorrogação do privilégio por mais 5 (cinco) anos ensejaria o 
enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou investimentos refe-
rentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclusivi-
dade de sua exploração por 20 (vinte) anos." TFR2, Remessa Ex-Officio em MS 
2001.02.01.030421-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da 2.ª Região, Des.  André  Fontes, 27 de setembro de 2005. {Há numerosos 
acórdãos com o mesmo teor].  

Seção 2 (b) [II] (B)  Da tese da Concorrência Desleal 

Nem se pode suscitar a hipótese da concorrência desleal, como notamos em nos-
so Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, p. 
277 42 

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a 
própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, 
ou direitos autorais no domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de 
concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tec-
nológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o 
interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses san-
cionado constitucionalmente. 

E diz o precedente, apontando a lealdade e função social dessa concorrência que en-
fim se torna possível : 

"Deve-se ponderar, ainda, que a concorrência estabelecida no mercado com a queda da 
proteção patentária é benéfica à sociedade, na medida em que estimula os fabricantes a 
oferecer produtos de melhor qualidade e a menores custos." TRF1, AI . 0008840-

                                           
42  A obra está esgotada, encontrando-se em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf, a p. 
247. O mesmo texto se lerá em nosso Tratado, vol. I, Cap. III, [ 2 ] § 6.0. (B) Direitos da concorrência e direitos de exclusivi-
dade: cumulação ou alternativa? 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf
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82.2010.4.01.0000/DF  (0034596-49.2008.4.01.3400), TRIBUNAL REGIONAL FEDE-
RAL DA PRIMEIRA REGIÃO,  Quinta Turma do TRF - 1ª Região, por unanimidade, 
Des. Fagundes de Deus, 20 de outubro de 2010. 

"Se a peça industrial não goza de privilégio de invenção, não se configurando como paten-
te, modelo industrial ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo da produção de 
artefatos industriais, não merece a proteção da lei, podendo ser utilizada por todos." TJSP 
- Ap 81.041-1 - 8.ª Câmara - j. 13/5/1987 - rel. Villa da Costa 

E repetindo, por completamente oportuno, Gama Cerqueira: 

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não 
podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por 
pertencerem ao domínio público” 43. 

Seção 2 (b) [II] (C)  Usando outros pretensos direitos para frustrar o domínio público 

Sem repelir a proteção de outras criações, eventualmente dignas de proteção pela 
Propriedade Intelectual 44, note-se que – uma vez caída em domínio público a 
criação – não pode o titular tentar de outros meios para retirá-la da posse de to-
dos. Não pode, assim, aproveitar-se da eventual sobreposição dos direitos 45 para 
frustrar os efeitos socialmente desejados da queda em domínio público das pa-
tente.  

                                           
43  [Nota do original] João da Gama Cerqueira, Tratado de propriedade industrial, v. 2, t. 2, parte 3, p. 379. 

44  Vide sobre a questão PORTO, Patricia C. R. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. Trabalho 
de conclusão da disciplina de Direitos autorais. COPEPI - Coordenação de pesquisa e educação em propriedade intelectual, 
inovação e desenvolvimento. Publicada na Revista da ABPI 109 - Edição: Novembro/Dezembro, 2010,  Rio de Janeiro, 2009, 
p. 24, CAÑELLAS, Anselmo Martínez, La protección dual de la propiedad industrial de las plantas transgénicas: como inven-
ciones y como variedades vegetales, encontrado em http://ssrn.com/abstract=1762691, visitado em 9/2/2012.  PLAZA, 
Charlene Maria C. de Ávila, Interface dos Direitos Protetivos em Propriedade Intelectual: Patentes e Cultivares, Revista da 
ABPI – nº 112 – Mai/Jun 2011. Tomkowicz, Robert J., Intellectual Property Overlaps (December 22, 2010). Robert J. Tom-
kowicz, Intellectual Property Overlaps, Routledge, 2011, com resumo disponível em SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1729795.  MOFFAT, Viva, Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlap-
ping Intellectual Property Protection. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies Research 
Paper Series. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=972358. MIOT, Carolina, L'interface entre le droit des brevets et le 
droit des obtentions vegetales dans 1'Union européenne Memoire redige sous la codirection de Christophe Geiger e Bart 
Kiewiet, Universite de Strasbourg, 2010-2011. Vide ainda sobre esse importantíssmo problema CRUQUENAIRE, Alexandre 
& DUSOLLIER Séverine.  Le cumul des droits intellectuels.  Bélgica: Larcier, 2004.TOMKOWIKZ, Robert. Intellectual 
Property Overlaps. Nova Iorque: Routledge. 2012; WILKOF, Neil & BASHEER, Shamnad. Overlapping Intellectual Property 
Rights. London: Oxford, 2012. 

45  “...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. 
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Vide o precedente, coincidindo com as conclusões do aresto da Corte Europeia 
no mesmíssimo caso 46, e compatível igualmente com a jurisprudência da Supre-
ma Corte Americana 47:  

EMENTA DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA EQUIVA-
LÊNCIA ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL E MODELO DE UTILIDADE. I – 
Constitui aberratio finis legis guardar correspondência entre os efeitos do registro de uma 
marca tridimensional e de um modelo de utilidade de um aparelho elétrico de barbear. II – 
A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHI-
LISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de 
lei, não pode se transmudar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tri-
dimensional válida e regularmente obtida. III – O registro de marca tridimensional é ato 
em si válido, que se outorga ao titular para a exclusiva finalidade de distinguir os produtos 
de uma fábrica e os objetos de um comércio, ou para garantir sua procedência ou origem 
industrial ou comercial, e que por esse motivo recebe o seu beneficiário a termo, o poder 
de evitar a sua indevida utilização por qualquer um que dela queira se aproveitar. IV – O 
equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela sociedade e o privilégio outor-
gado ao inventor é sempre determinado pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjuga-
da, sustentada em um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e modelo de uti-
lidade, pode resultar na perpetuação da novidade. V – Vencido o prazo de proteção, o de-
senho se torna res comuns omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento 
da tutela da marca, que se tornará, sob esse único efeito, um mero título jurídico, por con-
ta da equivalência entre o modelo de utilidade e a marca tridimensional, que continuará a 
manter-se sob o registro e protegida nos demais efeitos. VI – Agravo desprovido. “Acor-
dam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª 
Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso” - Agravo 2005.02.01.011707-0, jul-
gado em 28 de agosto de 2007, rel. André Fontes. 

                                           
46  O caso Phillishave, ECJ Case C-299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products 
Ltd." 78 A ratio dos motivos de recusa do registo previstos no artigo 3._, n._ 1, alínea e), da directiva consiste em evitar que a 
protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias 
de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. O artigo 3._, n._ 1, alínea e), pre-
tende, assim, evitar que a protecção conferida pelo direito de marca se estenda, para além dos sinais que permitem distinguir 
um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente 
produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular 
da marca." A decisão, em português, se acha em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0299:PT:HTML, visitado em 31/7/2012. Note-se que a 
Suprema Corte Americana no caso Qualitex, citado acima, fala exatamente a mesma coisa.  

47  Num estudo exatamente sobre as sementes da Monsanto: "The Court has repeatedly held that one form of intellec-
tual property cannot be used to subvert the limits of another. In Kellogg Co. v. National Biscuit Co., the Court held that 
consumer recognition of a distinctively shaped “shredded wheat” biscuit could not be used under law of trademark to extend a 
patent owner’s rights beyond the term of the patent on the biscuit. The Court reaffirmed that principle with regard to distinc-
tively shaped traffic sign assemblies in Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. – a case decided just before J.E.M., but 
curiously not mentioned in the opinion. The principle is not limited to patent law; in Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox 
Film Corp., the Court held that documentary films for which copyright had lapsed could not be protected under the Lanham 
Act’s false designation of origin provision. The reasoning in J.E.M. sits uncomfortably amid these decisions, offering little 
indication that the confluence of patent and PVPA protection is more acceptable than the confluence of patent and trade-
mark, or copyright and trademark." Burk, Dan L., Legal Constraint of Genetic Use Restriction Technologies. Minnesota Jour-
nal of Law, Science and Technology, Vol. 6, p. 254, 2004. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=661181 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0299:PT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0299:PT:HTML
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Assim, nem mesmo a arguição de direitos de natureza diversa sobre a mesma 
semente podeia impedir os efeitos decadenciais e inexoráveis da queda em domí-
nio público das patentes da Monsanto.  

Seção 2 (b) [II] (D)  Da inexistência de outras pretensões para frustrar os efeitos da extinção da 
patente 

Vamos retornar a afirmação das rés a fls. 1733: 

54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da 
cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é 
que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, di-
reitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, 
contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enri-
quecimento sem causa . 

Na nossa nota de pé de página 2 nos referimos à inocuidade das patentes que o 
grupo Monsanto detém no exterior: o princípio do art. 4º  da Convenção de Paris 
faz com que cada patente nacional só tenha  validade na sua esfera de jurisdição:  

o "(...) o princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º bis da CUP , que se 
aplica de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade 
como do ponto de vista da duração normal." STJ, REsp 1.145.637/RJ, 3a. Turma, Min. 
Vasco Della Giustina, 15/12/2009. 

Assim, o fato de que as patentes americanas do grupo expirem em 2014 não tem 
a mais remota implicação no regime brasileiro.  
Logo acima, nos debruçamos sobre a arguição de enriquecimento sem causa; lo-
go em seguida examinaremos as razões de direito comum, e em seguida, de Direi-
to Público da Concorrência, que impedem que “contratos firmados com toda a 
cadeia produtiva” possam impedir os efeitos da queda da tecnologia Roundup 
Ready em domínio público 48. 
Dediquemo-nos nesta seção a examinar a tese de que existam “direitos regulató-
rios” que pudessem criar uma exclusividade em favor das rés que sobrevivesse a 
expiração das patentes. 

                                           
48  Quanto a insinuação de que “certificados de segurança ambiental e alimentar” possam estender patentes, basta 
ponderar que tais certificados se referem a matéria de vigilância sanitária, e são deferidos com ou sem patente, ou mesmo às 
tecnologias da era da pedra lascada.  
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Seção  2 (b) [III]  Os direitos regulatórios que as rés entendem ter 

Dizem as rés, a fls: 

21. Não foi por outro motivo que as normas governamentais que autorizaram a comercia-
lização das safras de Soja RR oriundas das sementes não certificadas (Lei nº 10.814/03, 
Lei nº 11.092/05 e Lei nº 11.105/05) reconheceram expressamente os direitos de proprie-
dade industrial da MONSANTO sobre a Tecnologia RR, inclusive o direito de ser devi-
damente indenizada pelo plantio ilícito de sementes sem originação. 

Doi ao senso de boa fé essa afirmação. Leia-se o que diz a Mensagem de veto à 
Lei 10.814/03, recusando explícita e enfaticamente qualquer reconhecimento ex-
presso de interesses de patentes das rés: 

Parágrafo único do art. 9o 

"Art. 9o ................................................................. 

Parágrafo único. A responsabilidade prevista no caput aplica-se, igualmente, aos detento-
res dos direitos da patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja de que trata o art. 
1o." 

        Razões do veto 

"Trata o dispositivo de estender a responsabilidade civil, objetiva e solidária pelos danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, aos detentores dos direitos da patente sobre a 
tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente modificada de 2003. 

A contrariedade ao interesse público decorre do fato de que o dispositivo traz à baila rela-
ção jurídica estranha ao objeto do texto legal, na medida em que pretende responsabilizar 
os detentores dos direitos de patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneti-
camente modificada pelos danos ao meio ambiente e à saúde de terceiros. 

Se de um lado há o aspecto positivo de tutelar direitos fundamentais como a vida e o meio 
ambiente, responsabilizando todos aqueles que participaram da cadeia produtiva da soja 
geneticamente modificada, a redação do dispositivo em comento, a contrario sensu, está a 
afirmar os direitos de patente sobre a tecnologia aplicada à semente de soja geneticamente 
modificada da safra de 2003. 

A matéria referente a direitos e obrigações relativos à propriedade industrial mereceu deta-
lhada disciplina no texto da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, a denominada Lei de Pa-
tentes, e é sob sua égide que deve ser decidida. 

Não pode pretender uma lei que se destina a, única e exclusivamente, estabelecer normas 
excepcionais para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modifi-
cada da safra de 2003, criar normas e definir direitos e obrigações de supostos detentores 
de direitos sobre a patente da semente utilizada. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

DENIS BORGES BARBOSA  

371 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.330 a 468 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

Ademais, há que se registrar o caráter ilícito da importação das sementes em questão, o 
que torna ainda mais complexa a relação jurídica entre os eventuais detentores de direitos 
sobre patentes e os produtores rurais, matéria essa que deve ser equacionada pelas vias 
competentes, vale dizer, pelo Poder Judiciário, tendo em consideração a legislação especí-
fica do setor.".49 

Assim, tal lei apenas remete à legislação ordinária, não criando qualquer novo 
direito de patentes, ou proteção excepcional que pudesse impedir ou retardar o 
fim do prazo de patentes 50  

A lei indicada retirou, e não ampliou, pretensões de patentes da Monsanto 

Pelo contrário, a mesma lei vedou a concessão de um dos pedidos de patentes 
mais socialmente discutíveis do grupo Monsanto 51, a chamada tecnologia Termi-
nator: 

Diante da diculdade em controlar o pagamento das taxas tecnológicas e de fazer cumprir 
as exigências impostas pelos contratos, as empresas desenvolveram duas tecnologias gené-
ticas, a Terminator e a Traitor, capazes de tornar impossível, ou muito difícil, o armaze-
namento de sementes de uma safra para a outra, ou também, de condicionar a expressão 
de determinadas características do vegetal à aplicação de uma substância química, produ-
zida pela mesma empresa detentora da tecnologia genética embutida na semente. 

A tecnologia apelidada de Terminator (...) consiste na introdução de três genes, de ações 
distintas, no genoma de sementes de interesse, com o objetivo de tornar estéril a segunda 
geração de sementes dessa planta. Na verdade, é uma técnica que impede que o fruto ou 
grão de uma variedade comercial se torne uma semente, exterminando, assim, o potencial 
reprodutivo da planta. Já a tecnologia Traitor,(...) consiste em alterar geneticamente uma 
planta para que a expressão de deter minadas proteínas no vegetal esteja condicionada à 
aplicação de uma substância química capaz de ativar ou desativar características específicas 
da planta expressas pela atividade dessas proteínas 52. 

As tecnologias em questão (oficialmente denominadas GURTs, ou Tecnologias 
Genéticas de Restrição de Uso) essencialmente tornariam irrelevante o fim das 
patentes em questão neste estudo, pois, mesmo sendo livre a reprodução, as se-
                                           
49  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv741-03.htm 

50  A lei 11.092/05 , igualmente citada pelas rés, não estabelece nenhum novo direito de patentes em favor das rés, mas, 
pelo contrário, só impõe a elas uma nova obrigação acessória fiscal: “ Art. 7o Na hipótese de cobrança pela licença de explora-
ção de patente sobre a tecnologia aplicada à soja de que trata o art. 1o desta Lei, a empresa detentora da patente deverá apre-
sentar comprovação da venda das sementes por meio de notas fiscais.”. Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/Lei/L11092.htm, visitado em 5/12/2012.  

51  Outros depositantes de patentes também tentaram se valer de patentes da mesma tecnologia. Para a lista completa, 
vide o artigo da servidora do INPI GUERRANTE, Rafaela di Sabato, Comportamento Estratégico das Grandes Empresas do 
Mercado de Sementes Geneticamente Modicadas, encontrado em  
http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf, visitado em 6/12/2012.  

52  Guerrante, cit, p. 68.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm
http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf
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mentes seria estéreis após o primeiro plantio. A patente terminaria, mas os agri-
cultores não poderiam replantar as sementes de que já dispunham, pois elas seri-
am improdutivas 53.  
Tal tecnologia é tão rejeitada que foi objeto de ato internacional de condenação 
através do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena sobre Biosseguran-
ça, chamado de Protocolo Nagoya, ao qual o Brasil apoiou 54.  
Com efeito, a lei citada assim dispõe:  

Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacional, a utilização, a comercialização, o 
registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso e 
dos produtos delas derivados, aplicáveis à cultura da soja. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restri-
ção 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. 

E a outra lei a que se referem as rés institui o patenteamento de um dos pedidos 
da Monsanto 55 como sendo crime:  

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. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restri-
ção 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.  

                                           
53  "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 

54  Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty,  Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN 
BRAS, de 23/04/2010 

55  Por exemplo, o pedido BR9508471, cujo titular é a Delta Pine, companhia adquirida em 2007 pela Monsanto, con-
forme http://www.monsanto.com/whoweare/Pages/monsanto-history.aspx, visitado em 5/1/2012.  

http://www.monsanto.com/whoweare/Pages/monsanto-history.aspx
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Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de res-
trição do uso: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

À luz da lei que criminalizou o patenteamento de seu pedido de  privilégio, a 
Monsanto se comprometeu formalmente com a sociedade brasileira nunca fazer 
uso de sua tecnologia 56. 

Seção 2 (b) [III] (A)  Conclusão quanto aos “direitos” da Mosanto 

Desta feita, nada há nas leis citadas qualquer modificação do regime de patentes, 
ou instituição de um regime de proteção que permitisse a Monsanto cobrar royal-
ties sobre patentes extintas. 
Essa cobrança era e continuou proibida, e – como se comprovará - a Monsanto 
tem consciência disso. Aliás, como veremos adiante, as restrições pós-patentes 
foram objeto de pronunciamento específico do CADE. 
Assim examinados todos os argumentos da Monsanto quanto à persistência de 
royalties após a expiração das patentes, conclui-se pela sua total falta de funda-
mento.  

Seção  2 (b) [IV]  Da consciência  da Monsanto de que ao fim das patentes 
cessa seu direito 

Importante artigo no New York Times de 17/12/2009  indica que a Monsanto – 
nos Estados Unidos – tem clara noção de que o fim das patentes implica em do-
mínio público e não pagamento de royalties por seus produtos 57: 

Enfrentando escrutínio antitruste sobre suas práticas no negócio de sementes biotecnoló-
gicas 58, 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. 

                                           
56 Vide, no site da subsidiária brasileira do grupo:  
http://www.monsanto.com.br/institucional/para_sua_informacao/monsanto_desenvolver_ou_vender_sementes.asp 

57  “Facing antitrust scrutiny over its practices in the biotechnology seed business, Monsanto has said it will not stand in 
the way of farmers eventually using lower cost alternatives to its genetically modified soybeans. In letters to seed companies 
and farm groups this week, Monsanto said that it would allow farmers to continue to grow its hugely popular Roundup Ready 
1 soybeans even after the patent protecting the technology expires in 2014. The letter countered a widespread impression in 
the agriculture business that Monsanto planned to force farmers and seed companies to migrate to a successor product called 
Roundup Ready 2 Yield, which will remain under patent and is more expensive. The issue has potentially broad implications 
for the agriculture industry because Roundup Ready soybeans will be the first widely grown biotechnology crop to lose patent 
protection since gene splicing became a mainstay of crop science in the 1990s. Because farmers and seed companies would no 
longer have to pay royalties to Monsanto on the gene after 2014, Roundup Ready soybeans would become agricultural bio-
technology’s equivalent of a generic drug.” http://www.nytimes.com/2009/12/18/business/18seed.html.  

http://www.nytimes.com/2009/12/18/business/18seed.html
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Em cartas a empresas de sementes e grupos de agricultores, esta semana, a Monsanto dis-
se que permitiria que os agricultores continuam a plantar seus soja Roundup Ready 1, que 
é imensamente popular, mesmo após a patente que protege a tecnologia expira em 2014. 

A carta rebateu uma impressão generalizada  entre as empresas agrícolas de que  a Mon-
santo pretendia forçar os agricultores e empresas de sementes de migrar para um produto 
sucessor chamado Roundup Ready 2 Yield, que permanecerá sob patente e é mais caro. 

A questão tem implicações potencialmente amplas para a indústria da agricultura porque a 
soja Roundup Ready será a primeira semente biotecnologia de grande impacto, a perder a 
proteção de patente desde a mutação de genes tornou-se um dos pilares da ciência agrícola 
na década de 1990. 

Como os agricultores e empresas de sementes não terão mais que pagar royalties para a 
Monsanto pelo gene depois de 2014, a soja Roundup Ready seria equivalente a biotecno-
logia agrícola, de um medicamento genérico. 

Seção 2 (b) [IV] (A)  Das consequências jurídicas da consciência do ilícito da cobrança de royalties 

Assim, parece ser claro que a pretensão das rés de continuarem a cobrança de 
seus royalties ao fim de patentes sofra de alguma deficiência de boa fé. Em maté-
ria de Propriedade Intelectual, essa não é somente uma jaça moral. Veja-se: 
Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido: 

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, de-
pois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deve-
res da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que 
lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis 
reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é 
isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência 
para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim 
de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse so-
cial. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam 
todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, reve-
lando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito. 

E reiteram os precedentes:: 

                                                                                                                                
58  Segundo notícia de 5/12/2012, a investigação de anos do Departamento de Justiça sobre as sementes Roundup teria 
sido descontinuada: “In late November, U.S. Department of Justice Antitrust Division decided to drop its investigation of 
Monsanto’s control over much of the U.S. seed market.  Monsanto has gained this control through the buyout of numerous 
seed companies and its use of the patent system to extract concessions from farmers who buy the seed. As noted by commen-
tator Tom Philpott, the Justice Department made no official announcement that it was dropping the investigation.  Nor has 
the Department provided the public with the rationale or basis for its decision or with any grounds on which the Department 
can withhold information on the investigation from the public.” Encontrado em  http://sustainableagriculture.net/blog/doj-
drops-investigation/, visitada em 5/1/22012.  

http://sustainableagriculture.net/blog/doj-drops-investigation/
http://sustainableagriculture.net/blog/doj-drops-investigation/
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“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio 
Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável auto-
rização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem 
ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tri-
bunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, 
DJ 29.03.2000. 

"o sistema jurídico nacional, "deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através de-
le possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e 
validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a 
parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os prin-
cípios éticos, inspiradores do sistema.' Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cí-
vel do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.   

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na 
fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma 
reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêu-
tica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre 
os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a ope-
rabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas rela-
ções travadas no âmbito privado. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câ-
mara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009. 

Essa visão é enfaticamente adotada pelas Turmas Especializadas em Propriedade 
Intelectual do TRF2, em julgados recentes, como mácula obstativa da aquisição de 
direitos: 

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma so-
ciedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento para-
sitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que 
tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI)."TRF2, 
AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes,  10 de setembro de 2009. 

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo 
de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob 
flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos de-
mais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depó-
sito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé pre-
sente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal 
ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da 
solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é 
defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código 
de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos mihi 
factum dabo tibi ius e iura novit curia, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pe-
las partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do 
direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é 
aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas 
indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário 
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dessa e ex-empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimen-
tos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º 
do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir 
prova contundente de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade 
capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, 
nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na 
realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no cam-
po de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurí-
dica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale: "Poder-se-ia dizer que a bilateralidade 
atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a cor-
relação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de ma-
neira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se 
referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se 
o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo". (em Filosofia do Direito, 
p. 694) Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que 
a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também 
a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 
9279-96, que estipula que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta 
Lei". Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o re-
querimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertada-
mente, que "o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desle-
al, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade." (REO 231369, DJU 04-
04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao 
comportamento contraditório (venire contra factum proprium) deve incidir na proteção 
patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de 
má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macauense, de 1995, que re-
produz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262). (fl. 
805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos 
termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de 
Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses 
nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direi-
tos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às cria-
ções industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em 
domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à 
observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda co-
letividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação in-
dustrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alega-
dos direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em 
questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a con-
duta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem 
poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2,  EDAC 
2000.02.01.018537-5,  Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª 
Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.  

“Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titu-
lar do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. Não 
corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida 
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obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra ar-
tística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular 
para tal." TRF2, AC 200102010150572,Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Ro-
riz,10/06/2003 

E ecoam os tribunais estaduais no mesmo teor: 

Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do 
CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "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". Sublinha Flávio Tartuce que 
"O abuso de direito também mantém relação com  o princípio da eticidade, eis que o atual 
Código  Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à 
boa-fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e 
integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 
2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente  ex-
trapolou dos  limites contratuais  traçados, ao utilizar marcas  de titularidade exclusiva da 
editora apelada para identificar sites na internet, de modo  a redirecionar  os usuários para 
seu próprio site, onde  constava  a mensagem  "página  em construção",  com o logo Idea 
Valley, marca a ela pertencente.  Desnecessário  perquirir se o recorrente pretendeu, dolo-
sa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste 
Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bas-
tando que a conduta objetivamente  analisada exceda o limite imposto.” TJRJ, AC 
0001112-78.2008.8.19, Segunda Câmara Cível,  Des. Jesse Torres - Julgamento: 
24/02/2011 –  

Vide a Seção 2 (d) abaixo, quanto aos efeitos da má-fé sobre as violações da Lei 
de Defesa da Concorrência.  

Seção  2 (b) [V]  Incidentalmente, a questão dos cultivares  

Simultaneamente às patentes, o grupo Monsanto registrou e obteve proteção pa-
ra uma série de cultivares – sementes – cuja característica que faculta a proteção é 
serem resistentes ao glifosato – por exemplo, a L8064RR, e L8307RR  da Mon-
soy Ltda 59. Estes direitos não são objeto, nem são arguidos pela Monsanto neste 
pleito.  

Seção 2 (c)  Da imutabilidade do fim da exclusiva por via 
consensual 

Nos dirigimos agora à afirmação das rés, a fls.: 

                                           
59  A lista das cultivares do grupo Monsanto marcadas com as letras RR podem ser obtidas no site do Ministério da 
Agricultura, em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php? 
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54. Importante salientar que, embora os Autores tentem resumir toda a base jurídica da 
cobrança da Ré a uma única patente brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é 
que o sistema é muito mais abrangente e complexo, lastreado em patentes no exterior, di-
reitos regulatórios no Brasil e no exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, 
contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de direito impeditivas do enri-
quecimento sem causa . 

Assim, entendem as rés que, por via de contratos, se pode dar uma existência de 
mortas-vivas às patentes extintas.  
Na verdade, não podem os usuários de um invento renunciarem incondicional-
mente à liberdade de uso por restrição voluntária. Não podem os beneficiários de 
domínio comum pactuarem com os antigos titulares de privilégio por agir como 
se ainda estivessem restritos pela patente extinta.  
Como assim? Não podem partes privadas renunciarem, de livre e informada von-
tade, a uma liberdade que lhes acede?  
Ponhamos, por agora, entre parênteses a questão de que a vontade seja livre e in-
formada. Ponhamos, igualmente, de lado, a questão da infração às normas anti-
truste, o que será inspecionado mais adiante. Aqui, examina-se essa restrição à luz 
do direito comum, e não do direito antitruste. A questão é que, mesmo nas hipó-
teses de liberdade da vontade, o pacto de se excluir de uma liberdade concorrencial 
é condicionado em nosso direito.  
Pois quem pactua por não aproveitar da livre concorrência, em favor de um, e 
em prejuízo de todos demais concorrentes da outra parte, entra em pacto de não 
concorrência, ou pacto de não permitir concorrência. E em nosso direito essas pactua-
ções são condicionadas. 
Com efeito, se alguém acede em tratar uma exclusividade legal, que já não mais 
vige, como aplicável, pactua exclusividade. Assim notei em meu Tratado, vol. I, 
cap. III,  

Seção [ 4 ]  - Concorrência interdita: restrições convencionais 

[ 4 ] § 1 .  - Impossibilidade da restrição ilimitada 

A cláusula de não mais exercer indústria, comércio ou profissão, sem qualquer restrição de 
tempo ou espaço, no entender de Pontes de Miranda, é contrário a direito. Rubem Re-
quião, João Eunápio Borges, Waldemar Ferreira e Alberto da Rocha 60, no tocante à cláu-

                                           
60  Respectivamente, Curso de Direito Comercial. Saraiva, 1977, pg. 236 e seg.; Curso de Direito Comercial. Forense, 
1975, pg. 198 e seg; Tratado de Direito Comercial. Ed. Saraiva, vol. V. pg. 378; Curso de Direito Empresarial. EDUC, 1976, 
vol. I, pg. 114. 
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sula de não concorrência em contrato de venda de estabelecimento, também são acordes 
em considerar inválida a restrição sem limites 61. (...)  

[ 4 ] § 5 .  - Requisitos de Validade 

Todas estas considerações possibilitam configurar os requisitos de validade de uma cláusu-
la ou pacto em restrição à concorrência, na perspectiva do direito comum: 

As restrições devem ser limitadas no tempo, espaço e objeto, para subsistirem tão somen-
te na proporção em que forem úteis, necessárias, para proteger um interesse legítimo do 
beneficiário.  

Assim sendo, tais cláusulas e pactos teriam uma função acessória, de garantir o ajuste 
principal, cujo propósito não é afetar diretamente a concorrência. 

Porém depreende-se naturalmente mais um requisito: a limitação à concorrência não pode 
ser, por outra razão, contrária à lei, ou lesiva ao direito de terceiros. Neste último passo, já 
se está na fronteira entre as disposições do direito comum e os imperativos do direito anti-
truste. 

[ 4 ] § 5. 1. - Jurisprudência: limites convencionais à concorrência 

> Tribunal de Justiça de MS 

Apelação cível 398601 j. 11.04.95 decisão: por maioria. Ementa: Apelação cível. Ação de 
reparação de danos. Prestação de serviços. Atividade das empresas. Restrição de mercado 
ou praça. Pacto. Temporalidade. Inconstitucionalidade inexistente. Sentença reformada. 
Recurso provido. A cláusula contratual que restringe, por tempo determinado, a região ou 
campo de atividade comercial ou de prestação de serviços, não fere a norma constitucio-
nal da livre concorrência. 

[ 4 ] § 6 .  - Cláusulas de exclusividade 

Coisa diversa são as cláusulas a que Pontes de Miranda classifica como “de não permitir 
concorrência”. Em outros termos, a cláusula de exclusividade, pela qual um comprador, 
vendedor, locador ou locatário se compromete a só receber de ou só dar a uma determi-
nada pessoa, com exclusão de seus concorrentes. 

Também para estas, Pontes de Miranda limita a validade à proporção necessária para pro-
teger o interesse do beneficiário. Se um fornecedor se apresta a suprir um consumidor de 
grandes proporções, e para isto reúne equipamentos, pessoal e capital em uma dimensão 
que não poderia fazer, se não estivesse certo da exclusividade, esta cláusula é razoável en-
quanto assegurar ao beneficiário uma taxa de lucros proporcional ao risco e ao trabalho 
despendido. 

                                           
61  Vide Giannatonio Guglielmetti, Limiti Negoziali Della Concorrenza, Ed. Antonio Milani, Pádua, 1961.  
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Rubem Requião também condiciona, citando Ripert, tais cláusulas de exclusividade aos 
limites espaciais, temporais e objetivos colocados quanto às cláusulas de não concorrência. 
E vai além 62: 

“Ora, dessa forma, desde que a exclusividade seja concedida tendo em vista a organização das vendas para 
proporcionar maior garantia e comodidade aos consumidores, sobretudo no que diz respeito aos serviços de 
atendimento pós-venda, sendo em suma isenta da ideia de fraudar a liberdade do comércio, é ela legítima, e 
nesse sentido se têm inclinado os autores e, de forma mais acentuada atualmente, a jurisprudência france-
sa.” 

Desta maneira, valem, tanto para as cláusulas de limitação à concorrência, quanto as de 
não permitir concorrência, os seguintes princípios comuns: 

a) devem ser limitadas no tempo, na extensão, no espaço e no objeto, na proporção ne-
cessária para proteger o interesse do beneficiário; 

b) devem ser subsidiárias a outro negócio jurídico, cujo propósito principal não é a limita-
ção da concorrência; 

c) devem ser examinadas à luz dos benefícios que dela eventualmente decorram para a 
comunidade; 

d) não podem ser contrárias à lei, nem ferir o legítimo interesse de terceiros. 

O leitor perceberá que sustento que – ainda no direito comum – as cláusulas de 
restrição a concorrência deverão ser olhadas sob um perspectiva que não só con-
sidere as partes, mas essencialmente as repercussões do pacto restritivo da con-
corrência em face da sociedade. Com efeito, com Tulio Ascarelli 63, entendo que 
a validade dessas cláusulas mesmo inter volentes se sujeitam ao interesse social 64.  
Assim ocorre nos contratos entre partes de vontade livre e informada, em equi-
paração volitiva; mas muito de poderia arguir quanto à equiparação dos adquiren-
tes de sementes e devedores de royalties, como pessoas singulares, aos consumi-

                                           
62  Aspectos Modernos do Direito Comercial, Saraiva, 1977, p.133. 

63  “Manifestando-se sobre tais cláusulas, sustenta Tulio Ascarelli que sua validade está subordinada ao interesse social, 
devendo-se levar em conta a tutela da pessoa humana e a liberdade de mercado” ( Teoria Della Cuncurrenza e dei Beni Imma-
teriali, Milano, 1960, p. 97). SILVEIRA, Newton, Propriedade Imaterial E Concorrência, Revista dos Tribunais | vol. 604 | p. 
264 | Fev / 1986 | DTR\1986\66 

64  O interesse jurídico de terceiros nessas disposições não é só notado por Ascarelli: "Na visão de Rudolf Krasser, 
[Rudolf Krasser. La représsion de la concurrence déloyale dans les États Membres de la Communauté Économique Euro-
péenne. t. 4, p. 527.] a licitude da exclusividade depende do atendimento de certas condições: a) a obrigação estabelecida na 
relação comercial exclusiva deve ser recíproca e limitada no tempo, no espaço, na extensão e no objeto; b) o sistema de distri-
buição deve trazer, por finalidade, benefícios para o consumidor; c) o acordo de exclusividade não deve limitar a liberdade do 
concessionário em fixar seus preços de revenda; d) os contratos ajustados devem ser respeitados pelas partes contratantes." 
Tânia Bahia Carvalho Siqueira, A Cláusula De Exclusividade Nos Contratos Empresariais, Revista de Direito Privado | vol. 13 
| p. 250 | Jan / 2003 | DTR\2003\82 
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dores, para os quais a vinculação do pagamento de royalties por patentes extintas 
e acesso a sementes resulta de um contrato de adesão  65. 

Seção 2 (c) [I] (A)  Uma nota sobre o contrato que ensejava o pagamento de royalties 

Como a doutrina aponta, esse contrato específico que vincula a compra de se-
mentes ao pagamento de royalties é extremamente favorável à Monsanto, e deve 
ser objeto da especial atenção que os acordos de adesão propiciam, em particular 
quanto às eventuais partes hipossuficientes 66.  
Esta questão, no entanto, não é o objeto central deste estudo.  

Seção  2 (c) [II]  Conclusões desta seção 

Uma vez expirada a patente, o uso livre de seu objeto passa ao público e não po-
de ser tolhido por outras pretensões do antigo titular, ainda que a título de enri-
quecimento sem causa, concorrência desleal, exercício de outro privilégio sobre o 

                                           
65  "Além do bystander e do consumidor por equiparação do art. 2.º do CDC, o art. 29 do mesmo Código estabelece 
que, "para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expos-
tas às práticas nele previstas". Tal norma está inserida no capítulo que trata da oferta, da publicidade, das práticas abusivas, da 
cobrança de dívidas, dos bancos de dados e cadastros de consumidores, sendo aplicada também ao capítulo seguinte que trata 
da proteção contratual do consumidor (nulidade de cláusulas abusivas, garantia, interpretação de contratos de adesão 
etc.).(...)Outra infração à ordem econômica que guarda relação com o CDC é a prevista no art. 21, XIII, da Lei 8.884/94 
("recusar a venda de bens e a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comer-
ciais"), cuja norma "paradigma" é a do inc. II do art. 39 do CDC ("recusar o atendimento às demandas dos consumidores, na 
exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes"), com redação igual-
mente dada pela Lei 8.884/94.* A venda casada, prevista no inc. I do art. 39 do CDC  ("condicionar o fornecimento de produ-
to ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos"), é tipifica-
da, também, como infração à ordem econômica no inc. XXIII do art. 21 da Lei Antitruste ("subordinar a venda de um bem à 
aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição 
de um bem")". EBERLIN, Fernando Büscher Von Teschenhausen, O concorrente como consumidor equiparado: proteção ao 
consumidor contra práticas abusivas por meio do diálogo entre o CDC e as normas concorrenciais, Revista de Direito do 
Consumidor | vol. 66 | p. 9 | Abr / 2008 | DTR\2008\825. 

66  “El contrato con el agricultor es especialmente ventajoso para la empresa biotecnológica, ya que, combinado con el 
contrato de esta con el productor-distribuidor le permite un control vertical de la fase de producción de los OMG. Con él, la 
empresa biotecnológica obtiene una cosecha de semillas MG comerciales con un menor coste y unos ingresos extra. La empre-
sa biotecnológica cobra el precio de venta de las semillas germinales del distribuidor-productor (más caro que el de la semilla 
tradicional porque incluye los royalties de la venta del productor-distribuidor al agricultor más una prima por el monopolio del 
mercado de semillas transgénicas), se ahorra los arrendamientos de los terrenos de cultivo, que además puede seleccionar, 
ahorra costes de producción (asumidos por los agricultores en el contrato casi en su integridad) e incrementa las ventas de 
otros productos patentados por la misma empresa tales como herbicidas (por ejemplo, si las plantas MG son resistentes al 
glifosato y la misma empresa creadora de los OMG produce un herbicida de glifosato, y además impone su uso, dado que el 
agricultor se ha obligado contractualmente a seguir las instrucciones del vendedor-productor, que son las de la empresa bio-
tecnológica). Además, dicha empresa sólo asume la recompra de las semillas que cumplan determinados niveles de calidad 
mínimos, con lo que el riesgo de defectos en la producción es asumido por el agricultor.” Martinez Canellas, Anselmo M., The 
Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts (January 1, 2012). InDret, Vol. 1, 2012. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1998728 
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mesmo objeto, ou renúncia incondicional dos beneficiários da liberdade industri-
al.  

Seção 2 (d)  Da violação das normas antitruste pela cobrança 
de royalties por patentes extintas 

Já analisamos a ilicitude da cobrança de royalties com base em patentes extintas, 
seja segundo do direito da propriedade intelectual, seja perante o direito comum. 
Cumpre-nos agora levar em conta as consequências dessa cobrança perante o 
Direito Público da Concorrência. 

Seção  2 (d) [I]  Do que já dissemos sobre o assunto 

É matéria a que nos dedicamos há décadas. Com efeito, na dissertação de nosso 
primeiro mestrado em direito, de 1982, sob a orientação do Prof. Fabio Konder 
Comparato 67, assim dissemos: 

O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o pagamento de 
“royalties” subsequentes e tira o amparo legal de qualquer restrição à atividade econômica 
dos concorrentes.  Tal pressuposto jurídico seria suficiente para configurar a ilicitude de 
uma disposição que prevesse a continuação das obrigações para além do prazo de validade 
do direito de propriedade industrial. 

Mas, como em especial no caso de patentes, a transitoriedade do direito exclusivo é essen-
cial á finalidade de sua constituição, ter-se-ia, na disposição em análise, um exemplo claro 
de abuso do privilégio, em franca oposição ao disposto no art. 2º da lei 5.648/72.  Não 
poderia o INPI, mesmo sem as disposições expressas do CPI, averbar ou consentir em li-
cenças prevendo a prorrogação da obrigação além do direito, que é seu objeto material. 

Deve-se distinguir, no entanto, o pagamento, como extinção de uma obrigação, da gera-
ção desta mesma obrigação.  Calculado o “royalty” sobre a produção, a venda, ou o lucro, 
pode ocorrer que o pagamento se dê licitamente após a expiração do privilégio ou registro, 
se referir-se a fato anterior a tal extinção.  Fabricou-se produto protegido por privilégio 
em vigor, sob licença de seu titular; o uso do privilégio deu-se na fabricação e os “royalti-
es” são devidos ainda que, após o fato, haja expirado o direito exclusivo.  O mesmo ocor-
re nos sistemas que, contrariamente ao brasileiro, admitirem o pagamento de licenças de 
“know how” por “lump sum”. 

Mais recentemente, em nosso Tratado, vol. I Cap. V, assim dissemos agora já 
discutindo a aplicação das regras de defesa da concorrência em face de direitos de 
                                           
67  BARBOSA, Denis Borges, Know How e Poder Economico,  Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Ano de Ob-
tenção: 1982. Orientador: Fabio Konder Comparato. Encontrado em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc., p. 128.   

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc
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propriedade intelectual – que são por definição normas de caráter concorrenci-
al 68: 

[ 8 ] § 5. 2. - Cláusulas restritivas na legislação brasileira (...)  

Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e 
os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos não reais sobre o 
know how, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da 
tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana 
sobre a existência de um mercado final dos produtos e serviços, e outro mercado instrumen-
tal de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em 
cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejei-
ção à cláusula ou prática em questão. 

À luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis, existe um interesse público em que a 
concorrência efetiva ou potencial nestes mercados seja incentivada. Ou seja, de que cada 
licença ou contrato de know how propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis 
legalmente aceitáveis de concorrência efetiva e potencial tanto no mercado final como no 
instrumental. Não só que se aumente a produção de bens e serviços, como também se vi-
sa que os mesmos efeitos se façam sentir quanto à disponibilidade de tecnologia, através 
de absorção e geração própria derivada. (...) 

Mas lembre-se: a noção de abuso, por definição, é qualitativa. Não há abuso em tese. 
Abusa-se de poderes administrativos, ou de poderes de uma patente, ou da situação natu-
ralmente favorecida de quem dispõe de know how, numa situação concreta. Só nos limites 
desta concretude que se desenha o abuso. Em particular, tal ocorre no caso de um desvio de 
finalidade, quando, em princípio, o abutente segue à letra o receituário de seus poderes, mas 
com fins divergentes daqueles que justificam os mesmos poderes. 

Ora, ainda que se considerando que os direitos de propriedade intelectual nasçam de uma 
restrição da concorrência, já se viu longamente que eles se constroem através de um ba-
lanceamento de interesses múltiplos e complexos. Estes interesses não se resumem à teia 
concorrencial. Assim, só há abuso quando, num caso concreto, se apure um desbalancea-
mento destes interesses, de maneira a exceder os poderes, ou exercê-los contra seus fins. 

Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para um episódio de apuração de 
razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito 
da propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios. Só depois de apurado 
o abuso, prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial. Duas etapas 
sucessivas, desta feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláu-
sula. 

                                           
68  Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. -00069. RTJ 
- vol. -00125.03 pg. -00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas à clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 
153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e 
comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garan-
tia do seu uso.  
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Assim, primeiro há que se conferir se há abuso de direitos, para depois se chegar 
ao abuso de poder econômico. Passemos, agora, e enfocar no problema das paten-
tes:  

[ 8 ] § 5.2. (A) Licenças de patente (...)  

Em geral, não estudoiam abusivas as disposições que, à luz do conteúdo das patentes des-
crito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, 
de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impuses-
sem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposi-
ção de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca 
de clipes.  

Ou a famosa cláusula grant-back (traduzida usual mas erroneamente por retrocessão), pela 
qual todos os aperfeiçoamentos que faça o licenciado no objeto pertencem ao licenciador. 
Tal disposição é vedada no art. 63 do CPI/96, ao dizer que “o aperfeiçoamento introduzi-
do em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contra-
tante o direito de preferência para seu licenciamento”. Igualmente TRIPs aponta como re-
cusável a cláusula “de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transfe-
rir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada”. Lógi-
co que os dois preceitos, do CPI e de TRIPS têm conteúdo diverso, ainda que não neces-
sariamente incompatível. Mas sempre é possível estabelecer uma obrigação de oferta, e até 
mesmo prelação, desde que sempre remunerada.  

Mas o abuso (como vimos ao tratar de patentes) não se resume ao excesso de poderes. Existe 
abuso quando se nota também um desvio de finalidade. Assim, a licença da patente não 
pode ser utilizado para implementar fins diversos das funções do sistema de patente – por 
exemplo, para impedir o desenvolvimento tecnológico. 

Até ai iríamos, no tocante ao abuso de patentes. Vejamos, agora, o que se poderia fazer no 
âmbito da análise da regra da razão concorrencial.  

Mais recentemente, em nosso estudo sobre as relações entre propriedade intelec-
tual e direito antitruste, preparado para a OMPI em 2011 69, assim dissemos: 

As IP exclusive rights derive their bite exactly from a legally allowed protection from 
competitive forces, it is necessary a second, and sometimes more difficult, step to deal 
with this sum of problems: (a) deal with a Constitutionally assured right to redress, (b) 
consider that the law assures to the holder of a patent a conditioned but unequivocal right 
to exclude competitors. 

In a 2005 text, Denis Barbosa so said70: 

                                           
69  Study On The Anti-Competitive Enforcement Of Intellectual Property Rights: Sham Litigation, encontrado em 
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

DENIS BORGES BARBOSA  

385 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.330 a 468 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

In a competitive environment, the holding of IP assets assures exclusive use of certain immaterial assets, in 
a way that only its owners may explore the market. The crucial issue is wheter there is an antagonism be-
tween competition law and such exclusive rights upon technical, expression and trade image creations71. 
According to a rather recent trend in US case law and literature, harmony, not antagonism, would preside 
such relation72. (…) 

The intersection between competition law and IP occurs in two ways: either the exclusive rights upon crea-
tions and corporate dresses are the effective cause of the damage to competition, or are mere accessories, even 
though relevant, of one effective or potentially damageable practice. In misuse situations there are possible 
means of repression in IP and antitrust law73, while trademarks misuse is only subject to reprehension in 
accordance to the antitrust law when of clear market domination74. The second hypothesis is not subject to 
our analysis. 

Regarding cases in which the IP law is the cause of a tort or potential tort to competition, the authors indi-
cate the presence of an accepted rule according which the regular use of an exclusive right does not presume 
an illegal restriction to competition, but also does exclude possibility of anti-competition effects75. 

(…) considering the Competition Law, is not immediately assumed that the simple unilateral action of the 
owner of the patent, copyright, industrial drawing, trademark or plant variety, within the limits of the legal 
exclusivity, would be in breach of competition law. However, an unilateral action beyond the legal limits, 
whenever such an excess may be deemed contrary to the purposes of the intellectual property system, may be 
held illicit. 

It will be also found illegal such use of the exclusivity – especially when it actually represents some market 
power – to obtain advantages in regard to other markets distinct from the one for which the exclusivity is 

                                                                                                                                
70  [Nota do original BORGES BARBOSA, Denis, A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade 
intelectual – o caso sul americano, http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf 

71  [Nota do original Alan J. Weinschel , Antitrust Pitfals in Licensing , in In PLI Intellectual Property Antitrust, 2001. 

72  [Nota do original Blonder-Tongue Labs, Inc. v. University of Ill. Found., 402 U.S. 313, 343 (1971) (a patent may be 
viewed "as a monopoly which, although sanctioned by law, has the economic consequences attending other monopolies"); 
Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225, 229-30 (1963)); Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance 
Mach. Co., 324 U.S. 806, 816 (1945). Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 7 (1966): "It was a monopoly on tea that sparked 
the Revolution and Jefferson [the first Commissioner of Patents] certainly did not favor an equivalent form of monopoly 
under the new government." 

73  [Nota do original Brazilian Competition Authority Consultation nº 31/99, 03/31/1999, by Ministério de Saúde. 

74  [Nota do original  Brazilian Competition Authority Concentration Act nº 47/95, 08/20/1997, Laboratórios Silva 
Araújo S.A. and Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial Ltda. 

75  [Nota do original Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Patentes, vol. II, p. 469. Weinschel , op. Cit., p. 
771 et ss “Sin embargo, las patentes - como cualquier otro bien - pueden servir como instrumento para la realización de con-
ductas anticompetitivas ilícitas. Las patentes pueden ser utilizadas para crear efectos anticompetitivos que van más allá del 
inherente al ius prohibendi perteneciente legítimamente al patentado: Así, por ejemplo, la obtención de una patente conduce a 
un monopolio legal sobre un invento, y el ejercicio de ese derecho exclusivo será lícito, por estar justificado por el Derecho de 
patentes. Pero si se acumulan todas las patentes necesarias para operar en cierto sector, se crea un efecto económico en dicho 
sector que es ajeno al Derecho de patentes y que debe ser juzgado a la luz del Derecho de la Competencia. Deberá así deter-
minarse de qué manera se llegó a esa acumulación de patentes -por esfuerzo creativo propio, o mediante cesiones, etc., qué uso 
se ha hecho de tal acumulación -otorgando licencias, o por el contrario utilizando las patentes para crear presiones adicionales 
tendientes a la desaparición de posibles competidores-, y, en general, de qué forma se configuran los extremos característicos 
de las infracciones al Derecho de la Competencia” 

http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf
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functional. This may occur, for example, through tie-in sales, discriminating prices or other acts contrary to 
competition76. 

What this text did not remark (but somewhat reflects) is the rather deferential attitude to-
wards the pro-competitive nature of IP rights that pervade some Competition Law litera-
ture and practice77: 

On a closer inspection, the logic of competition law reveals a predisposition to accommodations to the exer-
cise of IPRs . (…) the very design of the general competition rules leaves room for the “normal” exercise of 
IPRs and focuses on the cases where their exercise happens to coincide with extreme forms of commercial 
conduct. 

There are objective reasons to that reaction, as in principle there are actual convergence 
between the two bodies of law78; furthermore, IP law incorporates some internal controls 
against excesses and misuse, and the role of Competition Law is felt to be a “second tier”, 
thus complementary, regulation79. 

Seção 2 (d) [I] (A)  Em resumo. o que vimos dizendo 

Em resumo,  o que vimos afirmando é: 
(1) Sendo os direitos de propriedade intelectual formas de controle da concor-
rência privada, seu exercício normal - ainda que afete a concorrência - não será 
ilícito; 
(2) Levando em conta os parâmetros internacionais do acordo TRIPs, no caso de 
um contrato de licença de direitos de propriedade intelectual, para que se apure a 

                                           
76  [Nota do original “(..) the act is prohibited because it is viewed as an attempt to ‘lever’ the IP reinforced market 
power in the ‘primary’ market into exclusionary conduct in the secondary market.” ANDERMAN, Steven, The competition 
law/IP ‘interface’: an introductory note, , visited 3/3/2011, found at 
http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO9780511495205&cid=CBO9780511495205A007. 

77  [Nota do original ANDERMAN, Steven and EZRACHI, Ariel, Intellectual Property and Competition Law, Oxford, 
2011. 

78  [Nota do original "There is a considerable overlap in the goals of the two systems of law because both are aimed at 
promoting innovation and economic growth. Yet there are also potential conflicts owing to the means used by each system to 
promote those goals. IP laws generally offer a right of exclusive use and exploitation to provide a reward to the innovator, to 
provide an incentive to other innovators and to bring into the public domain innovative information that might otherwise 
remain trade secrets. Competition authorities regulate near monopolies, mergers and commercial agreements with the aim of 
maintaining effective competition in markets. This regulation occasionally results in limits being placed on the free exercise of 
the exclusive rights granted by IP laws." Anderman, interface…. 

79  [Nota do original] “Nevertheless, as we have seen, modern competition policy, does act in reserve to prevent the 
excesses of private property owners in order to maintain effective competition on, and access to, markets, operating as a ‘sec-
ond tier’ of regulation of intellectual property rights.” ANDERMAN, Interface, cit. 

 

http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf
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ilicitude das disposições é primeiro preciso apurar um abuso de direitos para depois 
verificar se há um abuso de poder econômico. 
(3) Se o fundamento do exercício normal de um direito exclusivo de propriedade 
intelectual é sua existência, uma vez que cesse sua vigência, a conformação do 
comportamento do antigo titular perde sua legitimação especial, e passa a ser ava-
liado segundo as normas genéricas do direito de defesa da concorrência.  
(4) Mesmo se o pagamento de royalties se dá após a vigência do direito que lhe 
deu origem, não há o que se reparar se se trata da simples obrigação de pagamento 
de obrigação anterior, e lícita quando constituída.  

Seção  2 (d) [II]  Da posição do direito antitruste em face de exigência de 
royalties por patentes extintas 

Para concluir, como o fizemos em 1982, pela ilegalidade - perante o  direito anti-
truste – da cobrança de royalties após a expiração da patente (com as exceções já 
mencionadas), nos valemos extensamente do aporte do direito de defesa da con-
corrência amerivano (mas não  só 80).  
Naquela oportunidade, citamos: 

Qualquer tentativa de restrição ou prolongamento pelo titular de patente, ou qualquer 
pessoa em seu lugar, do monopólio da patente, após o fim desta, seja qual for o meio legal 
empregado, vai em contrário à política e às finalidades das leis de patentes. (Scott Paper 
Co. v. Marcalus Mfg. Co. Suprema Corte, 326, U.S. 249 (1945). 

A exigência de “royalties” por patentes expiradas ´ilegal “per se”, admitindo-se, porém, o 
parcelamento de uma “lump sum” mesmo após o termo do direito. (Brulotte v. Thys Co. 
Suprema Corte 1379, U.S. 29 (1964); Hulck Corp. V. Albany International Corpo; 193, 
U.S.P.Q., DOD (M.D. Ala, 1977). 

Se, no caso de licença de patentes a múltiplas, o termo do contrato não exceder ao da úl-
tima patente, e se o “pacote” não foi coagido, é válido o pagamento de “royalties” por to-
do o prazo contratual (Mc. Cullouger tôo/Co. v. Well Surveys Inc, 326 F.2d15 (10th. Circ). 
Cert. Denied 393, U.S. 951 (1968). 

No caso de coação para obter “royalties” por uma quantidade de patentes, das quais só al-
gumas se necessita, assim prolongando o prazo de duração efetiva dos direitos exclusivos, 
há abuso de patentes (American Security Co. v. Shatter proof Glass Corpo. 268 F.2d 769 

                                           
80  Perceba-se que aporte ao direito comparado neste passo é justificado, já por não haver uma tratamento internacional 
unificado da matéria. Sobre a questão, vide nosso estudo The World Competition Agency as a necessary International Insti-
tution, encontrado em http://ssrn.com/abstract=436685. A utilização do parâmetro do direito americano, em particular é 
conveniente e oportuno, por refletir os parâmetros jurídicos que a Monsanto estaria acostumada em seu próprio quintal, assim 
tornando mais claro a sua consciência de ilicitude.  

http://ssrn.com/abstract=436685
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(3d. Cer) Cert. Derried 361 U.S. 962 (1959); Zenith Radio Corpo. V. Hazeltine Research 
Inc. 395 U.S. 100 (1969). 

No caso de “pacote” de patentes, “know how” e marcas, desde que seja claramente de-
marcado o “royalty” devido por cada modalidade , pode-se continuar o pagamento após a 
expiração da última patente, na parcela que se referir ao “know how” de valor econômico 
subsistente. (Modrey v. American Gage at Machine Co. 339 Supp. 1.213 (S.D.N.Y. 1972). 

Se não for possível distinguir entre “know how” e patente, não cabe “royalty” após o ter-
mo da patente (St. Rgis Paper v. Royal Industries, 552, F.2d 309 (9th Circ. 1977). 

Para acompanhar as evoluções do direito nesses trinta anos, coube-nos analisar as 
discussões levadas a cabo desde 2007 no Departamento de Justiça Americano, 
exatamente sobre o tema em questão 81. 
As discussões se dirigiram diretamente sobre a questão dos royalties pós-patente, 
objeto de extensa análise82; embora a importante mudança de sentido ocorrida na 
sensibilidade das autoridades e do judiciário americano desde 1982 se reflita num 
enfoque, ainda que considerando idênticos fatores,  mais leniente do que minha 
posição expressa em há trinta anos a conclusão do estudo merece particular aten-
ção 83. 

                                           
81  Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commis-
sion, April 2007, encontrado em www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf, visitado em 2/12/2012. 

82  “Some have viewed a requirement that a licensee pay royalties beyond a patent's expiration as unreasonably extend-
ing the market power conferred by the patent. Panelists discussed whether such a requirement can actually extend a patent's 
market power. One panelist suggested that agreements that seek "royalties that run past the lifetime of a patent" may pose an 
antitrust problem because a patent licensor with market power may be using the agreement to extend royalty payments beyond 
the patent term and get the same royalty "for 50 years instead of 20." Over forty years ago, in Brulotte v. Thys Co.,) the U.S. 
Supreme Court condemned an agreement in which the licensor demanded royalties for practicing an invention beyond the life 
of its patents as per se patent misuse. Brulotte, however, did not involve an antitrust claim, and its holding reaches only 
agreements in which royalties actually accrue on post-expiration use. Thus, courts tend to apply the opinion narrowly. In 
addition, Brulotte has been strongly criticized on the ground that "post-expiration royalties merely amortize the price of using 
patented technology." According to Judge Posner, writing for the court in Scheiber v. Dolby Laboratories, Inc., "[f]or a licen-
see . . . to go on paying royalties after the patent expires does not extend the duration of the patent . . . because . . . if the 
licensee agrees to continue paying royalties after the patent expires the royalty rate will be lower." Economists agree, contend-
ing that agreements that extend royalty payments beyond the patent term actually can "reduce the deadweight loss from a 
patent monopoly" because per-period royalties are low, and yet the licensor recoups the same present value rent from licensing 
the patent. This point was reiterated at the Hearings. It is generally better, one panelist asserted, to have a "long[,] small stream 
of royalties rather than a short[,] large stream" because the former collects the same intellectual property rent with the same 
incentives for innovation but with a lower deadweight loss. Another panelist suggested that collecting royalty payments be-
yond the patent's enforceable life is not an antitrust concern because a patentee is entitled to appropriate value from its intel-
lectual property and a licensee will not pay a royalty that exceeds the value of that intellectual property. Because the purpose of 
patent protection is to provide incentives for innovation, measures that permit a patentee to capture more fully the value of its 
patent may lead to a more efficient level of innovation, this panelist opined.” Chapter 6 - Competitive Issues Regarding Prac-
tices That Extend The Market Power Conferred By A Patent Beyond Its Statutory Term, encontrado em 
http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter_6.htm, visitado em 3/12/2012. [Pés de página suprimidos]  

83   Esta mudança foi descrita em nosso estudo de 2005 para a United Nations Conference for Trade and Deveopment 
(UNCTAD):  “Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia da Propriedade Intelectual, assinalando a progres-

http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter_6.htm
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Assim é que, sempre apreciando as restrições impostas ao fim da vigência das 
patentes numa perspectiva da regra da razão (ou seja, contrabalançando os aspec-
tos competitivos e anticompetitivos desse comportamento 84) e não uma vedação 
absoluta, a conclusão do estudo em questão foi: 

Claro que, com relação a qualquer dessas práticas, a proibição absoluta seria justificada se 
uma determinada prática é uma fraudulenta - se, por exemplo, é projetado para implemen-
tar um acordo de divisão de mercado entre os concorrentes ". 85   

                                                                                                                                
siva mudança de atitude americana, desde os anos 80’, quanto à legislação e prática antimonopólio relativa aos direitos exclusi-
vos de propriedade intelectual, assim diz: Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly 
power. 'The situation is less clear regarding patents (…), and so it is not surprising that courts in the early patent tie-in cases 
tended to confuse patent "monopolies" with monopolies that have economic consequences grave enough to warrant the 
invocation of antitrust prohibitions. This confusion led judges to suppose that there is an inherent tension between intellectual 
property law, because it confers "monopolies," and antitrust law, which is dedicated to overthrowing monopolies. That was a 
mistake. At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land 
has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in 
the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no 
antitrust significance. Arnold Plant was mistaken to think that rights in physical property alleviate scarcity and rights in intellec-
tual property create it (…). Information is a scarce good, just like land. Both are commodified, that is, made excludable proper-
ty-in order to create incentives to alleviate their scarcity. Talk of patent and copyright "monopolies" is conventional; we have 
used this terminology ourselves in this book. The usage is harmless as long as it is understood to be different from how the 
same word is used in antitrust analysis" [William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Prop-
erty Law, Harvard University Press, 2003, p. 374.]   A mudança de atitude no sistema americano a que se refere Posner é 
facilmente comprovada pelo tom altamente antissocial e pró-investidor das decisões reiteradas do  Tribunal Federal especiali-
zado, criado em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de Aplicação das Regras Antitruste à Propriedade Inte-
lectual de 1995 [4 FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em 
http://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm. O texto assim inicia: “The guides are based on the premise that intellectual-
property licensing generally benefits consumers by promoting innovation toward new and useful products and more efficient 
processes, and by enhancing competition”] Note-se, no entanto, que a visão expressa por Posner não é exclusivamente ameri-
cana. Relatório de 1998 da OMC indica uma certa generalidade de tal postura" [Report (1998) of the Working Group on the 
interaction between trade and competition policy to the General Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998] BARBOSA, Denis 
Borges, A Criação De Um Ambiente Competitivo No Campo Da Propriedade Intelectual O Caso Sul Americano,  
http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf 

84  Este autor considerou estreitamente a posição de defesa da Monsanto quanto aos aspectos pro-competitivos da 
tecnologia de sementes transgênicas, tanto as que fazem parte deste processo, quanto as que possam a elas se suceder; vide o 
importante estudo do escritório Arnold & Potter (com quem, em matéria de mercado de capitais, relativa às suas funções de 
advogado público, o autor já teve ocasião de trabalhar em conjunto), patronos da Monsanto na questão então em curso no 
Ministério da Justiça americano, encontrado em 
http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254997.pdf, visitado em 4/12/2012. Nossas considera-
ções levam em conta, assim, a posição da Monsanto quanto ao caso, o que muito nos deu em objetividade e perspectiva crítica. 
Porém não há argumento pró-competitivo que remedie o fato de ocultar quais patentes estariam em vigor, e impor pagamento 
de royalties com base nesse ocultamento.  

85  “Few antitrust cases involving the improper extension of patent rights have been brought in recent years. Panelists 
at the Hearings explained that this may be because few practices that could extend the market power conferred by a patent 
beyond the patent's expiration actually do so. Moreover, many restrictions that have the potential to extend the market power 
conferred by a valuable patent beyond its term can have demonstrable efficiencies. The Agencies have recognized, for exam-
ple, that contracts that require exclusive dealing may encourage a licensee to further develop the licensed technology. It is also 
possible that collecting royalties over a longer term than the patent grant will reduce the deadweight loss associated with a 
patent monopoly and allow the patent holder to recover the full value of the patent, thereby preserving innovation incentives. 
Although some agreements may have anticompetitive effects, patent licenses can often be "expected to contribute to an effi-
ciency-enhancing integration of economic activity," and thus the Agencies generally analyze them pursuant to the rule of 
reason. Of course, with regard to any of these practices, per se treatment would be warranted if a particular practice is a sham--

http://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254997.pdf
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Numa hipótese em que as rés ocultaram e repassaram falsas informações sobre a 
vigência das patentes, sem que se permitisse aos agricultores tomar qualquer deci-
são ponderando os benefícios e desvantagens do pagamento, configura-se exa-
tamente a hipótese, confirmada pelas autoridades americanas, em que há proibição 
absoluta de cobrar royalties depois de a patente ter sido extinta.  

Seção  2 (d) [III]  Do potencial  de abuso das operações com sementes 
trangênicas 

Já se deu notícia da longo acompanhamento que as autoridades antitrustes ameri-
canas mantem sobre as atividades da Monsanto; disso reportou o New York Ti-
mes em trecho citado e traduzido.  
Mas é preciso se ter em consideração o número de casos envolvendo a Monsanto 
perante o CADE. A listagem abaixo parece indicar que, à luz da natureza de suas 
atividades empresariais, o grupo Monsanto parece viver em regime de liberdade 
vigiada.  
Vejamos a seguir: 

Lista do Processos da Monsanto submetidos ao CADE 

 

 

Nº Processo Tipo de Processo Conselheiro Fase 

08700.006269/2007-07  Pedido de Reconsideração   juntada aos autos 

08700.003989/2012-70  Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Machado Ruiz Encaminhamento dos Autos 

08700.003966/2012-65  Atos e Contratos do Artigo 54 Marcos Paulo Verissimo Encaminhamento dos Autos 

08700.003937/2012-01  Atos e Contratos do Artigo 54 Alessandro Serafin Octaviani 
Luis 

Autos originais  

08700.003898/2012-34  Atos e Contratos do Artigo 54 Alessandro Serafin Octaviani 
Luis 

Autos originais  

08700.003897/2012-90  Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Machado Ruiz Encaminhamento dos Autos 

08012.012392/2007-15  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Schuartz Arquivado 

08012.012229/2007-44  Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Villas Bôas Cueva Arquivado 

08012.011210/2008-61  Atos e Contratos do Artigo 54 César Costa Alves de Mattos Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.010763/2005-54  Averiguação Preliminar   Encaminhamento dos Autos 

                                                                                                                                
if, for example, it is designed to implement a market division agreement among competitors.” Idem. [Pés de página suprimi-
dos] 
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08012.010018/2008-58  Atos e Contratos do Artigo 54 Olavo Zago Chinaglia Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.009290/1998-06  Atos e Contratos do Artigo 54 Afonso Arinos de Mello 
Franco Neto 

Arquivado 

08012.009279/2004-00  Atos e Contratos do Artigo 54 Luiz Alberto Esteves Sca-
loppe 

Arquivado 

08012.009265/2005-69  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Rigato Vas-
concellos 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.009227/2010-73  Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Magalhães 
Furlan 

Arquivado 

08012.009211/2008-46  Atos e Contratos do Artigo 54 Carlos Emmanuel Joppert 
Ragazzo 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.009176/2008-65  Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Magalhães 
Furlan 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.008725/2007-01  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Schuartz Arquivado 

08012.008659/1998-09  Processo Administrativo - Lei 
8884/1994 

Luis Fernando Rigato Vas-
concellos 

Arquivado 

08012.008656/2006-47  Atos e Contratos do Artigo 54 Abraham Benzaquem Sicsú Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

Nº Processo Tipo de Processo Conselheiro Fase 

08012.008561/2006-23  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Encaminhamento dos Autos 

08012.008359/2005-11  Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Villas Bôas Cueva Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.008241/1997-76  Atos e Contratos do Artigo 54 Roberto Augustos Castella-
nos Pfeiffer 

Arquivado 

08012.007963/2009-53  Atos e Contratos do Artigo 54 Carlos Emmanuel Joppert 
Ragazzo 

Arquivado 

08012.007871/1998-50  Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Oliveira Mar-
ques 

Arquivado 

08012.007238/2008-02  Atos e Contratos do Artigo 54 Olavo Zago Chinaglia Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.007081/2003-01  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Rigato Vas-
concellos 

Arquivado 

08012.007073/2003-56  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Rigato Vas-
concellos 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.006958/1998-09  Atos e Contratos do Artigo 54 Mércio Felsky Arquivado 

08012.006832/2008-78  Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Magalhães 
Furlan 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.006820/2005-09  Atos e Contratos do Artigo 54 Roberto Augustos Castella-
nos Pfeiffer 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.006706/2012-08  Atos e Contratos do Artigo 54 Alessandro Serafin Octaviani 
Luis 

Autos originais  

08012.006693/2008-82  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.006625/2011-19  Atos e Contratos do Artigo 54 Alessandro Serafin Octaviani 
Luis 

Arquivado 
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08012.006556/2008-48  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado 

08012.006367/2009-56  Atos e Contratos do Artigo 54 Carlos Emmanuel Joppert 
Ragazzo 

Arquivado 

08012.006250/1999-58  Atos e Contratos do Artigo 54 Cleveland Prates Teixeira Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.006198/2008-73  Atos e Contratos do Artigo 54 Luiz Carlos Thadeu Delorme 
Prado 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.006034/2009-27  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado 

08012.005367/2010-72  Atos e Contratos do Artigo 54 Carlos Emmanuel Joppert 
Ragazzo 

Arquivado 

Nº Processo Tipo de Processo Conselheiro Fase 

08012.005172/2002-12  Atos e Contratos do Artigo 54 Roberto Augustos Castella-
nos Pfeiffer 

Arquivado 

08012.005135/1998-01  Atos e Contratos do Artigo 54 Luiz Alberto Esteves Sca-
loppe 

Arquivado 

08012.005042/2004-41  Atos e Contratos do Artigo 54 Roberto Augustos Castella-
nos Pfeiffer 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.004808/2000-01  Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Villas Bôas Cueva Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.004517/2009-97  Atos e Contratos do Artigo 54 César Costa Alves de Mattos Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.004452/2009-80  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.004296/2000-93  Atos e Contratos do Artigo 54 Mércio Felsky Arquivado 

08012.004202/2000-40  Atos e Contratos do Artigo 54 Hebe Teixeira Romano 
Pereira da Silva 

Arquivado 

08012.004091/2007-18  Atos e Contratos do Artigo 54 Abraham Benzaquem Sicsú Arquivado 

08012.003997/2003-83  Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Villas Bôas Cueva Arquivado 

08012.003711/2000-17  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Rigato Vas-
concellos 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.003427/2003-93  Atos e Contratos do Artigo 54 Luiz Carlos Thadeu Delorme 
Prado 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.003370/2007-56  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado 

08012.003296/2007-78  Atos e Contratos do Artigo 54 Abraham Benzaquem Sicsú Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.003127/2008-19  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.003053/2001-44  Atos e Contratos do Artigo 54 Cleveland Prates Teixeira Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.002933/2007-99  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado 

08012.002870/2012-38  Atos e Contratos do Artigo 54 Marcos Paulo Verissimo Autos originais  

08012.002154/2005-21  Atos e Contratos do Artigo 54 Luiz Carlos Thadeu Delorme 
Prado 

Arquivado 
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08012.001835/1999-54  Atos e Contratos do Artigo 54 Ruy Afonso de Santacruz 
Lima 

Arquivado 

08012.001560/2009-09  Atos e Contratos do Artigo 54 César Costa Alves de Mattos Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.001559/2009-76  Atos e Contratos do Artigo 54 Vinícius Marques de Carva-
lho 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.001558/2009-21  Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Magalhães 
Furlan 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.001518/2005-56  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Rigato Vas-
concellos 

Arquivado no ARQUIVO CEN-
TRAL DO MJ 

08012.000975/1999-88  Averiguação Preliminar Roberto Augustos Castella-
nos Pfeiffer 

Arquivado 

08012.000766/2006-61  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado 

08012.000415/2006-50  Atos e Contratos do Artigo 54 Paulo Furquim de Azevedo Arquivado 

08012.000344/2010-71  Atos e Contratos do Artigo 54 Olavo Zago Chinaglia Arquivado 

08012.000311/2007-26  Atos e Contratos do Artigo 54 Luis Fernando Schuartz Arquivado 

08012.000288/2010-75  Atos e Contratos do Artigo 54 Fernando de Magalhães 
Furlan 

Encaminhamento dos Autos 

08012.000182/2010-71  Atos e Contratos do Artigo 54 Ricardo Machado Ruiz Arquivado 

0177/1997  Atos e Contratos do Artigo 54 Marcelo Procópio Calliari   

0155/1988  Averiguação Preliminar     

0127/1997  Atos e Contratos do Artigo 54 Renault de Freitas Castro   

0056/1992  Processo Administrativo - Lei 
8884/1994 

Marcelo Procópio Calliari   

0040/1995  Atos e Contratos do Artigo 54 Edison Rodrigues Chaves Arquivado 

0039/1999  Consulta   Arquivado 

0012/1999  Recurso Voluntário   Arquivado 

Seção 2 (d) [III] (A)  As intervenções do CADE quanto às tecnologias Roundup e Roundup Ready 

No entanto, somente nos importam os procedimentos que, direta ou indireta-
mente, o CADE tenha se pronunciado sobre a matéria deste estudo. 
Por que? Porque uma violação das leis de defesa da concorrência não se apura 
em abstrato, sem levar em conta a materialidade do mercado e dos parâmetros de 
concorrência; ao ter oportunidade de olhar e reolhar as condições objetivas do 
mercado de sementes transgênicas, e especialmente daquele de sementes com 
tecnologia Roundup Ready, a autarquia prefigura com mais clareza e profundida-
de os parâmetros do eventual ilícito. 
Assim se propõe uma nova tabela:  
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Seção 2 (d) [III] (B)  Casos da Monsanto perante o CADE que interessam a este estudo 

Nº Processo Tipo do Processo Ementa 

08012.012229/2007-44  Atos e Contratos do Artigo 54 Ato de Concentração. Operação em âmbito nacional. 
Aquisição, pela Monsanto do Brasil Ltda. da totali-
dade do capital social da Agroeste Sementes S.A. 
Hipótese prevista no art. 54, §3º da Lei 8.884/94. 
Apresentação tempestiva. Taxa processual recolhida. 
Mercado relevante nacional de sementes de milho 
híbrido de alto, médio e menor investimento. Estudo 
da SEAE pela aprovação sem restrições. Estudo da 
ProCADE pela aprovação condicionada à exclusão 
da cláusula de não-concorrência. Aprovação da ope-
ração com restrições.  

Razão: Redução do prazo da cláusula de não-
concorrência de dez para cinco anos. 

 

08012.000311/2007-26  Atos e Contratos do Artigo 54 Ato de concentração. Contrato de licenciamento de 
tecnologia pela Monsanto. Mercados de Inovação. 
Definição de mercado relevante internacional de 
produção de tecnologia para sementes de soja resis-
tentes ao glifosato. Efeito anticoncorrencial das 
cláusulas. Aprovação com restrição. 

Restrição: Supressão da cláusula 3 que dispõe: 

“3. A SYNGENTA somente poderá contratar e licenciar 
terceiros para a multiplicação, produção  e/ou comercialização 
da Sementes RR após referidos terceiros estarem licenciados 
pela Mobrás para utilização e/ou exploração comercial da 
Tecnologia Monsanto. Para tais efeitos, a SYNGENTA 
deverá indicar á MOBRAS as pessoas físicas ou jurídicas, 
junto às quais pretende contratar a produção e/ou comerciali-
zação, podendo a MOBRAS deixar de efetuar o licenciamen-
to da Tecnologia Monsanto a algumas(s) pessoa(s)indicada(s), 
ou rescindir tal licenciamento, somente no hipótese da(s) referi-
da(s) pessoa(s) (I) encontrar(em)-se em situação de insolvência, 
liquidação ou concordata; (II) estar(em) em situação de ina-
dimplência junto à MOBRAS ou a qualquer empresa perten-
cente ao seu grupo econômico; (III) produzir(em) e/ou comer-
cializar(em) sementes de soja com tolerância ao glifosato  que 
não contenha a Tecnologia Monsanto; (IV) serem pessoas 
físicas ou jurídicas (a) que estejam, ou venhama estar, de 
qualquer maneira coligadas a empresas do mesmo grupo da 
MOBRAS na área de herbicidas à base de glifosato ou (b) 
que sejam obtentores vegetais de sementes de soja, executados 
os obtentores inseridos no âmbito do presente Acordo.” (grifo 
nosso)7  
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“3.1 Observados o disposto no ‘caput’ desta Cláusula10, para 
efeitos dos licenciamentos a serem concedidos pela MOBRAS 
e pela SYNGENTA junto a Multiplicadores, os respectivos 
contratos versarão respectivamente sobre a utilização da tecno-
logia Monsanto e sobre a multiplicação de sementes das Culti-
vares RR11, nas classes subsequentes á básica e na classe 
fiscalizada, bem como, se for o caso, sobre autorização para 
comercialização das sementes multiplicadas, exclusivamente 
para produção de soja-grão.” 

“3.2.1 A MOBRAS estipulará ainda em seus contratos de 
licenciamento da Tecnologia Monsanto que a multiplicação 
das Sementes RR deverá executada pelo Licenciamento MO-
BRAS em todas as respectivas classes legalmente definidas, 
ficando vedado ao mesmo sublicenciar a multiplicação, exceto 
no que se refere à contratação de Cooperantes12, hipótese em 
que deverá ter havido o prévio licenciamento da Tecnologia 
Monsanto, na forma do disposto no ‘caput’ desta Cláusula.” 
(grifos nossos) 

E modificação da Cláusula 2.4 de: 

“ Durante a vigência do presente acordo, SYN-
GENTA não poderá, direta ou indiretamente, intro-
duzir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecno-
logia Monsanto qualquer outra característica de 
modificação genética, por meio de tecnologia de 
DNS recombinante, sem que haja a prévia concor-
dância por escrito da MOBRAS.” 

Para:  

“A vedação definida neste item não impedirá a Syn-
genta firmar acordos comerciais similares ao presen-
te com terceiros.” 

 

08012.003296/2007-78  Atos e Contratos do Artigo 54 Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela 
Monsanto à Brasmax de tecnologia para sementes de 
soja geneticamente modificada. Hipótese de subsun-
ção prevista no art. 54, §3º - faturamento. Conheci-
mento. Apresentação tempestiva. Mercados Relevan-
tes de Tecnologia, Melhoramento, Multiplicação e 
Comercialização. Ausência de sobreposição horizon-
tal significativa. Benefício social por difusão de tec-
nologia. Relação vertical. Existência de cláusulas de 
exclusividade. Aprovação com restrição de modifica-
ção de cláusulas. 

Restrição: Modificação das seguintes cláusulas consi-
deradas anticoncorrenciais : 

 “2.4 Durante a vigência do presente Acordo, a Don 
Mario não poderá, direta ou indiretamente, introdu-
zir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia 
Monsanto, qualquer outra tecnologia, sem que haja 
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prévia concordância por escrito da Monsanto. A 
vedação definida neste item não impedirá a Don 
Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comer-
cializar sementes de soja tolerantes ao glifosato com 
tecnologias outras que não a  3.1.2, III, cuja tradução 
ao português deverá preservar o seguinte conteúdo:  

“3.1.2 A Monsanto poderá deixar de efetuar o licen-
ciamento da Tecnologia Monsanto a quaisquer das 
pessoas indicadas, ou rescindir tal licenciamento, a 
qualquer tempo, quando referida(s) pessoa(s) [...] 
(III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes 
de soja com tolerância ao glifosato que Não conte-
nham, tecnologia Monsanto sem comprovarem que 
a instalação e produção, bem como, a embalagem, 
armazenamento e comercialização de tais sementes 
será realizada de forma segregada, separada e dife-
renciada dos procedimentos relativos às sementes 
com a tecnologia Monsanto; ou quando demonstra-
rem que não possuem viabilidade técnica e/ou eco-
nomia para realizar a referida segregação. [...]”   

 

08012.007073/2003-56  Atos e Contratos do Artigo 54 Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. 
- Celebração de contratos para o fornecimento de 
ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para 
as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Quí-
mica e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comér-
cio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, 
e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com 
faturamento em território nacional superior a R$400 
milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 
8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de 
glifosato no território nacional - Apresentação tem-
pestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das 
Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concor-
rencial. - Determinação de exclusão da cláusula de 
exclusividade - Aprovação com restrições.  

Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a 
totalidade de sua demanda de ácido glifosato utiliza-
do na produção de herbicidas à base de glifosato, 
observadas certas condições, deve ser atendida ex-
clusivamente pelo produto da Monsanto. 

08012.003427/2003-93  Atos e Contratos do Artigo 54 Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. 
- Celebração de contratos para o fornecimento de 
ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para 
as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Quí-
mica e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comér-
cio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, 
e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com 
faturamento em território nacional superior a R$400 
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milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 
8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de 
glifosato no território nacional - Apresentação tem-
pestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das 
Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concor-
rencial. - Determinação de exclusão da cláusula de 
exclusividade - Aprovação com restrições.  

Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a 
totalidade de sua demanda de ácido glifosato utiliza-
do na produção de herbicidas à base de glifosato, 
observadas certas condições, deve ser atendida ex-
clusivamente pelo produto da Monsanto. 

08012.003427/2003-93  Atos e Contratos do Artigo 54 Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. 
- Celebração de contratos para o fornecimento de 
ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para 
as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Quí-
mica e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comér-
cio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, 
e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com 
faturamento em território nacional superior a R$400 
milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 
8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de 
glifosato no território nacional - Apresentação tem-
pestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das 
Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concor-
rencial. - Determinação de exclusão da cláusula de 
exclusividade - Aprovação com restrições. 

Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a 
totalidade de sua demanda de ácido glifosato utiliza-
do na produção de herbicidas à base de glifosato, 
observadas certas condições, deve ser atendida ex-
clusivamente pelo produto da Monsanto. 

 

08012.003997/2003-83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atos e Contratos do Artigo 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ato de Concentração. Operação de comercialização 
de soja transgênica. Mercado relevante de produto: 
sementes de soja para plantio. Mercado geográfico: 
nacional. Hipótese prevista no art. 54, §3º da Lei 
8.884/94. Apresentação tempestiva. Divergência dos 
estudoes da Secretaria de Acompanhamento Eco-
nômico do Ministério da Fazenda - SEAE/MF e 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça - SDE/MJ e Procuradoria do CADE quanto 
às restrições impostas. Existência de prejuízos à 
concorrência. Aprovação com restrições.  

Restrições: 
a) Retirar da cláusula 2.4 do Acordo Comerci-

al a proibição de que a FMT e UNISOJA 
explorem comercialmente, sob qualquer 
forma, variedades de soja tolerantes ao gli-
fosato que não tenha sido obtidos através 
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08012.009279/2004-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08012.005042/2004-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atos e Contratos do Artigo 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atos e Contratos do Artigo 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do acordo técnico; 
b) Retirar a primeira parte da cláusula 1.4 do 

Acordo Técnico, que veda a FMT, durante 
a vigência do acordo, direta ou indireta-
mente, exercer pesquisas ou desenvolver li-
nhagens e cultivares de soja que expressem 
tolerância ao glifosato, a partir de tecnolo-
gia junto a terceiros; 

c) Retirar da cláusula 3 do Acordo Comercial 
inciso III, que permite à Monsanto impedir 
ou rescindir o licenciamento a pessoas que 
produzirem ou comercializarem sementes 
de soja com tolerância ao glifosato que não 
contenha tecnologia Monsanto. 

 

Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. 
- Celebração de contratos para o fornecimento de 
ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para 
as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Quí-
mica e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comér-
cio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, 
e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com 
faturamento em território nacional superior a R$400 
milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 
8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de 
glifosato no território nacional - Apresentação tem-
pestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das 
Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concor-
rencial. - Determinação de exclusão da cláusula de 
exclusividade - Aprovação com restrições.  

Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a 
totalidade de sua demanda de ácido glifosato utiliza-
do na produção de herbicidas à base de glifosato, 
observadas certas condições, deve ser atendida ex-
clusivamente pelo produto da Monsanto. 

 

Ato de Concentração. - Operação realizada no Brasil. 
- Celebração de contratos para o fornecimento de 
ácido de glifosato pela Monsanto do Brasil Ltda para 
as empresas produtoras de herbicidas, Agripec Quí-
mica e Farmacêutica S.A., Fersol Indústria e Comér-
cio Ltda, Nortox S.A., Pilarquim BR Comercial Ltda, 
e Helm do Brasil Mercantil Ltda - Requerente com 
faturamento em território nacional superior a R$400 
milhões. - Hipótese prevista no art. 54, § 3º da Lei 
8.884/94. - Mercado relevante: mercado de ácido de 
glifosato no território nacional - Apresentação tem-
pestiva. - Manifestações contrárias à aprovação das 
Operações - Risco de prejuízos ao ambiente concor-
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08012.004091/200718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atos e Contratos do Artigo 54 

rencial. - Determinação de exclusão da cláusula de 
exclusividade - Aprovação com restrições.  

Restrição: Exclusão da Cláusula que prevê que a 
totalidade de sua demanda de ácido glifosato utiliza-
do na produção de herbicidas à base de glifosato, 
observadas certas condições, deve ser atendida ex-
clusivamente pelo produto da Monsanto. 

Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela 
Monsanto à Don Mario de tecnologia para sementes 
de soja geneticamente modificada. Hipótese de sub-
sunção prevista no artigo 54, 3º  - faturamento. Co-
nhecimento. Apresentação tempestiva. Mercados 
Relevantes de Tecnologia, Melhoramento, Multipli-
cação e Comercialização. Ausência de sobreposição 
horizontal significativa. Benefício social por difusão 
de tecnologia. Relação vertical. Existência de cláusu-
las de exclusividade. Aprovação com restrição de 
modificação de cláusulas.  

Restrição: Modificação das seguintes cláusulas consi-
deradas anticoncorrenciais : 

 “2.4 Durante a vigência do presente Acordo, a Don 
Mario não poderá, direta ou indiretamente, introdu-
zir nas cultivares RR desenvolvidas com a tecnologia 
Monsanto, qualquer outra tecnologia, sem que haja 
prévia concordância por escrito da Monsanto. A 
vedação definida neste item não impedirá a Don 
Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comer-
cializar sementes de soja tolerantes ao glifosato com 
tecnologias outras que não a  3.1.2, III, cuja tradução 
ao português deverá preservar o seguinte conteúdo:  

 

“3.1.2 A Monsanto poderá deixar de efetuar o licen-
ciamento da Tecnologia Monsanto a quaisquer das 
pessoas indicadas, ou rescindir tal licenciamento, a 
qualquer tempo, quando referida(s) pessoa(s) [...] 
(III) produzir(em) e/ou comercializar(em) sementes 
de soja com tolerância ao glifosato que Não conte-
nham, tecnologia Monsanto sem comprovarem que 
a instalação e produção, bem como, a embalagem, 
armazenamento e comercialização de tais sementes 
será realizada de forma segregada, separada e dife-
renciada dos procedimentos relativos às sementes 
com a tecnologia Monsanto; ou quando demonstra-
rem que não possuem viabilidade técnica e/ou eco-
nomia para realizar a referida segregação. [...]”   
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Seção 2 (d) [III] (C)  Resumo dos casos da Monsanto relativos às sementes 

(1) Os casos em questão se referem de alguma forma (a) ao glifosato (Roundup) 
ou (b) às sementes Roundup Ready.  
(2) em todos os casos houve atenção ou restrição às cláusulas de exclusividade (de 
não permitir concorrência) ou de não concorrência (de não concorrer). 
(3) Em todos os casos transcritos, o CADE rejeitou a pretensão de impor, por 
via contratual, a exclusividade do uso da tecnologia Roundup ou Roundup Ready 
através de fornecimentos diretos ou autorizados pela Monsanto.  A intervenção 
do CADE se concentrou em garantir a possibilidade de fontes ou tecnologias 
alternativas.  
Parece ser assim razoável concluir que, já tendo extensamente examinado o am-
biente concorrencial relativo às sementes Roundup Ready, o CADE não con-
templará com indulgência a imposição involuntária e resultante de assimetria de infor-
mações quanto à vigência de patentes, que importou na vinculação os plantadores 
de Mato Grosso a uma exclusividade inexistente.  
Com efeito, em todos os casos elencados, o CADE se pronunciou sobre contra-
tos assentados voluntariamente entre partes informadas,  apresentados à autar-
quia para os fins do art. 54 da lei então vigente. Ou seja, para legitimar, ou não, 
os acordos e ajustes voluntários com vistas à tutela dos efeitos em face a terceiros. E em 
todos os casos listados, houve a rejeição da exclusividade imposta em relação às 
tecnologias Roundup 86 e Roundup Ready. 
Especificamente no processo 08012.003997/2003-83, o CADE manteve a posi-
ção de que mesmo na vigência da patente (e veja-se, é da patente de que se trata aqui)  
a cláusula de exclusividade contratual era vedada, e determinou a exclusão da res-
pectiva cláusula 87. No caso, a relação da Monsanto era com players  de porte con-

                                           
86  Note-se que a absoluta rejeição à exclusividade no caso da tecnologia do Roundup (glifosato) – que já se encontra 
com patente expirada desde 1990 no Brasil, e assim, em domínio público, no Processo 08012.005042/2004-41 permite anteci-
par que a mesma reação se daria no tocante à tecnologia Roundup Ready.  

87  “A SDE (fls.201/216) também entende que as relações de exclusividade estabelecidas nas cláusulas 1.4 (Acordo 
Técnico), 2.4 e inciso Hl, da cláusula 3 (Acordo Comercial) poderão prejudicar o estabelecimento da livre concorrência entre 
os produtores de sementes de soja tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da MOSANTO". Entretanto, ressalta que 
as disposições de exclusividade deveriam "ser limitadas ao período de validade das patentes da MONSANTO referentes à 
semente de soja tolerante ao glifosato." De acordo com seu entendimento, a posição dominante sustentada pela Monsanto 
seria justificável quando decorrente da existência da patente, mas não existem razões para que essa situação seja mantida após 
sua expiração e que, portanto, faz-se necessário criar condições para que, quando o prazo de validade da patente expire, este-
jam presentes condições mercadológicas para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. As cláusulas de exclu-
sividade, citadas acima, tem seu prazo de validade atrelado à validade do próprio contrato, o qual "entra em vigor na data de 
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siderável,  quais sejam, a UNISOJA e a Fundação Mato Grosso. Ainda assim, a 
exclusividade consensual foi proscrita.  
O caso em questão, de outro lado, diz respeito à relação, através de miríades de 
contratos de licença de patentes (a partir de 5/8/2010, licença de patente inexisten-
tes) para com plantadores de Mato Grosso. Nenhum desses contratos foi placita-
do pela autarquia. Em todos eles, a partir de certa data, a imposição de exclusivi-
dade se valeu da falta de informação ou informação falsa quanto a vigência da causa do 
pagamento.  
Necessariamente se conclui que – em tais circunstâncias – não se pode imaginar 
que o CADE viria a homologar as exações de exclusividade impostas unilateral-
mente, e suportadas em face da falta de informação ou informação falsa quanto a vi-
gência da causa do pagamento.  
Cumpre-me aqui, assim concordar com o entendimento do eminente colega José 
Roberto d’Affonseca Gusmão 88 de que se desenharia no caso concreto hipótese 
um violação das leis de defesa da concorrência.  

Seção  2 (d) [IV]  Conclusão quanto à seção 

A partir da nossa posição sobre a cobrança de royalties após a vigência da paten-
tes, exposta logo acima, concluímos: 
(1) Há, no caso, abuso de direito de patentes (segundo examinado bem mais aci-
ma), e, à luz das decisões do CADE sobre a matéria, que examina concretamente 
o mercado relevante e os fatos da utilização, a imposição de uma exclusividade 
no tocante ao mercado das tecnologias Roundup e Roundup Ready, uma situação 
potencial de abuso de poder econômico.  Configuram-se assim os pressupostos 
da aplicação direta do direito da concorrência às hipótese de patentes. 
(2) Havendo no caso uma situação de fraude, pela não informação ou desinfor-
mação pelas rés quanto a quais patentes corresponderiam os royalties pagos, e se 
elas estavam ou não em vigor (não estavam), creio configurar-se aqui um abuso 
de poder econômico em concreto, insuscetível  de remédio por quaisquer fatores 
pro-competitivos que pudessem resultar do caso, se algum houvesse.    

                                                                                                                                
sua assinatura e vigerá até 13 de setembro de 2014 ou até o término de validade de todas as Patentes Monsanto, o que ocorrer 
primeiro". (Acordo Comercial fls. 67). A exclusividade pode vir a ser mantida não apenas para o período de vigência da paten-
te, mas também após sua expiração, caso o período de validade das patentes ultrapasse a data de 13 de setembro de 2014. Daí 
a restrição sugerida pela SDE, que, como será visto adiante, não se sustenta, pois a patente não justifica as cláusulas de exclusi-
vidade, as quais produzem efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente.” Processo, p. 7.  

88  Constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.  
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Seção 2 (e)  Da infração penal incorrida pelas rés ao afirma-
rem patente que já não mais existe 

Custa a crer que as rés, na sua significativa posição de agente econômico de 
enorme importância mundial, e de reconhecido contribuinte para o progresso das 
tecnologias sementeiras, possa incorrer nas consequência de um ilícito penal.  
No entanto, não está ela livre de responsabilizar-se pelos ilícitos que seus pressu-
postos, em seu proveito, incorram em afronta ao Código Penal não só do país 
em que atuam, mas igualmente no seu país de origem. Assim é que, do site do 
Ministério da Justiça Americano, se verifica recente consentimento e submissão à 
lei de seu próprio país pela corrupção de autoridades indonésias 89 exatamente no 
tocante às sementes de que se fala 90.  
Nesta hipótese, tanto o preposto local das rés 91 quanto a própria Monsanto as-
sumiu as consequências pelo ilícito penal de corrupção de servidor público 92. 
Mesmo no Brasil, há que se considerar o acórdão do TRF4, que tem como alvo a 
Monsanto do Brasil LTDA., e diz respeito exatamente à tecnologia Round Re-
ady, e ao ilícito de afirmar a respeito de uma tão importante contribuição às tec-
nologias inverdades em agressão aos agricultores brasileiros: 

ADMINISTRATIVO. CóDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA 
ENGANOSA E ABUSIVA. 'HOMENAGEM DA MONSANTO DO BRASIL AO PI-

                                           
89  O documento do Ministério da Justiça Americano “Steps taken to implement and enforce the OECD Convention 
on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions”, em 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/oecd-convention.pdf, visitado em 6/12/2012.  

90  A denúncia do Ministério da Justiça, com todos detalhes do caso, se lêem a 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/monsanto-co/01-06-05monsanto-info.pdf. Visitado em 5/12/2012. 

91  “SEC v. Charles Michael Martin (D.D.C., March 6, 2007): On March 6, 2007, the SEC filed a settled enforcement 
action charging Charles Michael Martin, a former executive of Monsanto Company (see below), with violations of the FCPA. 
In its complaint, the Commission alleged that in 2002, Martin authorized and directed an Indonesian consulting firm to pay a 
bribe of $50,000 to a senior Indonesian Ministry of Environment official to influence the official to repeal language in a decree 
that was unfavorable to Monsanto's business in Indonesia. The complaint further alleged that Martin directed a false invoicing 
scheme to conceal the unlawful activity; approved the false invoices; and took steps to ensure that Monsanto paid the false 
invoices. Without admitting or denying the charges, Martin consented to the entry of a final judgment permanently enjoining 
him from violating and/or aiding and abetting violations of the anti-bribery, books and records, and internal controls provi-
sions of the FCPA. Martin also agreed to pay a $30,000 civil penalty.” 

92 “United States v. Monsanto Co. and SEC v. Monsanto Co. (D.D.C., January 6, 2005): On January 6, 2005, Monsanto 
Company entered into a deferred prosecution agreement with the Department of Justice in which it agreed to pay a $1 million 
penalty and admit to violations of the FCPA involving a payment to an Indonesian official to induce him (unsuccessfully) to 
repeal an environmental regulation, and a related false books and records entry. Pursuant to the agreement, the Government 
will seek the dismissal of the charges in three years provided the company implements a strict compliance program and con-
tinues to cooperate with the Government's investigation. Monsanto also agreed to hire an independent compliance monitor to 
meet its obligations. Monsanto consented to pay a $500,000 civil penalty and to the Commission's issuance of its administra-
tive order.”  

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/monsanto-co/01-06-05monsanto-info.pdf
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ONEIRISMO DO AGRICULTOR GAÚCHO'. SOJA TRANSGÊNICA. ROUNDUP 
READY. GLIFOSATO. PROPAGANDA DE AGROTÓXICOS. DIREITO À IN-
FORMAÇÃO. DANO MORAL DIFUSO/COLETIVO. CONTRAPROPAGANDA. 
INDENIZAÇÃO. QUANTUM. 1. Deve ser analisada sob o prisma do código de defesa 
do consumidor a veiculação de propaganda por empresa de biotecnologia de soja transgê-
nica e do herbicida a ela associado. 2. Para fins de responsabilização nos termos do Códi-
go de Defesa do Consumidor, assume a posição de fornecedor empresa de biotecnologia 
que produz e comercializa semente transgênica e seu respectivo herbicida, tendo em vista 
a atividade comercial que desempenha e o que dispõe o art. 3' da lei 8.078-90. 3. Não é ab-
solutamente verdadeira a propaganda que afirma que o plantio da soja transgênica garante 
o uso de menos pesticida, ao contrário do que apregoado no comercial questionado. 4. A 
ausência de amparo científico, acima de qualquer dúvida, à assertiva de que determinado 
cultivar resulte em alimentos de melhor qualidade e maior quantidade em relação ao 
exemplar tradicional, implica reconhecer que a propaganda é enganosa. 5. Considera-se 
abusiva qualquer apologia de produto comercial cuja venda seja proibida no país ao tempo 
de sua veiculação. 6. A opção político-legislativa no sentido de inclinar-se pela autorização 
do plantio e comercialização de sementes geneticamente modificadas no país (Lei 11.105-
05), independentemente de estudo prévio de impacto, não afasta o direito dos consumido-
res terem acesso à informação integral e verdadeira acerca dos possíveis efeitos dessa tec-
nologia e do seu respectivo herbicida para a saúde dos homens, dos animais e para o meio 
ambiente, a teor do que prevê a Lei Consumeirista. 7. É obrigatório, nos termos do art. 
220, § 4' da CF, que a propaganda de agrotóxicos contenha, sempre que necessário, adver-
tência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 8. É no mesmo sentido a Lei 7.802-89, 
a qual determina que a propaganda comercial de agrotóxicos deverá conter, obrigatoria-
mente, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, animais e meio 
ambiente. 9. O dano moral coletivo/difuso é fruto da prática de conduta antijurídica, 
omissiva ou comissiva, que atinge bens considerados de grande relevância e estima para a 
sociedade, tais como os direitos do consumidor e do meio ambiente, conforme prevê o 
art. 1' da Lei 7.347-85 e o art. 6' da Lei 8.078-90 (CDC). 10. Caracterizada a propaganda 
enganosa” TRF4, AC 5002685-22.2010.404.7104/RS, 4a. Turma, Des. Jorge Antonio 
Maurique, 14/8/2012. 

É nesse contexto que nos cumpre examinar a hipótese de que, ao afirmar seu 
direito de cobrar royalties mesmo após o fim da patente, os prepostos das rés se 
subsumem à hipótese do crime de afirmar uma patente que já não mais tEm.  
Que ilícito é esse? Assim disse no nosso Tratado, vol. II: 

[ 13 ] § 2. 1. - O crime de arrogar-se uma patente que não existe 

Importante como é o privilégio, exclusividade que incide diretamente sobre o mercado, 
torna-se crucial evitar que pessoas, que não detenham a patente, arroguem-se o direito. Tal 
ilícito, que é infinitamente mais frequente do que se imagina, comete quem ainda não tem 
patente, quem já não a tem, e mesmo quem alega vigência além do prazo ou fora das lin-
des da patente. 

O texto em vigor é o seguinte: 

“Lei 9.279/96 - Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
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XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente deposi-
tada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, 
em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o 
ser;” 

Sobre a questão, disse Gama Cerqueira: 

 “O delito previsto no art. 173 do Código abrange a falsa indicação ou usurpação da qualidade de privile-
giado, que o Dec. 16.264/23, no art. 73, 1, assim definia: “Os que se inculcarem possuidores de paten-
tes, usando emblemas marcas, letreiros ou rótulos indicativos de privilégio sobre produtos ou objetos prepa-
rados para o comércio, ou expostos à venda, como privilegiados”. 

 “A falsa, como a imprecisa indicação da qualidade de privilegiado, pode causar prejuízos aos concorrentes 
e aos consumidores, como facilmente se compreende. Por isso a lei as reprime. Inculcando-se possuidora de 
privilégio para certo produto, a pessoa que recorre a esse artifício tolhe a liberdade de seus concorrentes, in-
fundindo-lhes o receio de infringir o suposto privilégio; ilude os consumidores levando-os a crer na imaginá-
ria superioridade do produto; e desvia a clientela alheia induzindo-a a pensar que o produto não pode ser 
vendido por outros comerciantes. 

“A escusa de boa-fé, nesses delitos, exclui a responsabilidade do infrator. Dificilmente, porém, pode prová-
la quem se inculca possuidor de privilégio inexistente, ou menciona, de modo equívoco, o que realmente pos-
sui.” 93.  

E mais adiante: 

 “Para verificar-se a infração consistente na falsa indicação de privilegiado, basta o uso de qualquer men-
ção que faça supor a existência de patente relativa ao produto exposto à venda ou anunciado, não sendo es-
sencial o emprego das expressões patenteado ou privilegiado... 

“O fato de possuir patente para certo produto ou processo não autoriza o concessionário a indicar essa 
qualidade, indiscriminadamente, em qualquer produto de sua fabricação. É necessário indicar precisamen-
te o objeto do privilégio. 

“Do mesmo modo, se o comerciante ou industrial anunciar vários produtos, fazendo menção da patente 
que possui, sem indicar precisamente qual o produto privilegiado, inculca-se falsamente, em relação aos de-
mais produtos, possuidor de privilégio inexistente.” 94 

[ 13 ] § 2. 2. - Jurisprudência: é crime dizer que tem patente sem ter > Tribunal de Justiça 
do RS 

Recurso: 594146482. Relator: Carlos Alberto Bencke, Quarta Câmara Cível, Julgado em 
31/05/95) 

                                           
93  João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, 1952, v. 2, t. I, Parte II p. 343. 

94  Op. cit. p. 344-5. 
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Concorrência desleal. A propaganda veiculada em revista que circula entre os possíveis cli-
entes da empresa prejudicada, sem especificar que se trata de deposito de patente perante 
o INPI, o que gera apenas uma expectativa de direito, mas já exprimindo uma idéia de 
posse da carta patente, é concorrência desleal, por propiciar o desvio de clientela por ex-
pediente não recomendável. Fixação da indenização.  

E apoiam-no precedentes complementares: 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPI-
CIDADE DA CONDUTA. LEI 9.279/96, ART. 195, XIII. 1. Ante a controvérsia exis-
tente em torno do prévio registro do desenho industrial do produto, bem como do depó-
sito do modelo de utilidade da patente, resta inviabilizado o exame da alegada atipicidade 
da conduta, posto não ser admitida a dilação probatória nesta via constitucional. 2. Pre-
sentes indícios quanto à utilização indevida da expressão "produto patenteado" pelos que-
relados, mostra-se temerário o trancamento da ação penal. 3. Recurso Ordinário a que se 
nega provimento." STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus 10159,Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, Min. Edson Vidigal, Decisão: 07/06/2001,  Dj Da-
ta:27/08/2001 Pg:350 

"Fica configurada a prática da concorrência desleal da empresa demandada que, ao difun-
dir no mercado notícia de que a autora estaria fabricando e comercializando produto de 
exclusividade sua, provocou prejuízos morais e materiais à mesma. (...) Tanto as práticas 
comerciais quanto o senso comum indicam que qualquer boato desfavorável a uma de-
terminada linha de artigos levará necessariamente a uma retração no consumo."  TJRS, AC 
70028126191, Décima Câmara Cível, Des. Túlio De Oliveira Martins, 17 de dezembro de 
2009. 

Assim, tenho de concluir que a prática das rés, de afirmarem, inclusive em contra 
notificação, a vigência ou aplicabilidade de patentes que não obrigariam ao paga-
mento de quaisquer royalties aos plantadores de Mato Grosso estariam sujeitos às 
penalidades do Art.195, X da Lei 9.279/96.  
Não posso deixar de concordar com o meu ilustre colega José Roberto 
d’Affonseca Gusmão 95 de que a afirmação contínua pelas rés de vigência ou 
aplicabilidade de patentes, não obstante a reiteração de solicitação de que títulos 
se valiam para afirmar seus royalties, tem igualmente feição ilícita penal, mesmo 
além do contexto do crime de concorrência desleal, que é de ação privada. 

Seção 2 (f)  Das consequências civis da supressão de infor-
mações devidas aos contratados.  

Temos assim na hipótese que a Monsanto reteve a informação de que suas paten-
tes tinham expirado.  
                                           
95  Constante a fls. 539 3 seg. dos autos da Ação.  
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Seção  2 (f) [I]  Não é simples saber que patentes cobrem uma tecnologia 

Uma marca, visível sobre o produto, é facílima de distinguir, e – especialmente 
com a Internet – distinguir a quem pertença. Por isso, Gama Cerqueira desacon-
selhava usar peritos em ação de infração de marcas, pois o juiz pode, sem ajuda, 
comparar as marcas e ver a eventual infração. 
Patente é outra coisa. Nas entranhas do meu iphone há – dizem os periódicos 
especializados – seis mil patentes de não sei quantos titulares. Todas invisíveis ao 
olho nu. Só o técnico, especializado tanto no campo da tecnologia e em proprie-
dade intelectual, saberá, depois de extensa pesquisa nas bases nacionais e interna-
cionais, que patentes cobrem ou não cobrem uma tecnologia. 
Assim, é absolutamente natural que milhares ou milhões de plantadores de soja 
possam ficar dois anos sem perceber que estão pagando por algo que não existe 
mais.  
Não basta que o INPI passe a publicar, desde 2013, as patentes que expiraram no 
seu site. Pois é preciso vasta especialização para determinar que a patente que 
expirou é a que afeta seu produto ou serviço, e mais ainda, que é a ultima patente 
entre múltiplas que afetavam. Apesar de 34 anos de direito de patentes, este 
subscritor não saberia dizer – sem auxílio de um engenheiro da área, treinado em 
patentes -, que todas as tecnologias de um produto estejam em domínio público.  
Isso carreia uma obrigação complementar de boa fé para o titular da patente. E é 
tanto mais abominável em Direito que o titular finja ser titular de uma tecnologia 
que já é de todos; sendo maior o dever quanto maior o porte e respeitabilidade 
do titular: 
 

Quem rouba pouco é ladrão 
Quem rouba muito é barão 
Quem rouba e não esconde 
Vai de barão a visconde 96. 

                                           
96 Quadrinha popular no Rio de Janeiro, em 1819, segundo LANZELOTTE, Rosana, Música Secreta – Minha Viagem ao 
Reino do Brasil, 2013. 
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Seção  2 (f) [II]  Quem oculta a expiração do seu direito comete ilícito 
penal e civil 

Já expusemos as razões pelas quais quem oculta que seu direito exclusivo expirou 
comete ilícito: 

1. Pois arrogar-se patente que já não existe é crime de concorrência desleal.  
2. Pois, ainda fora do contexto da concorrência desleal, arrogar-se um po-
der jurídico que não se tem, para obter proveito injusto, amolda-se em abs-
trato ao crime de estelionato. 
3. Pois – dando a patente um monopólio legal para explorar uma tecnolo-
gia – ao expirar a patente, o monopólio de fato, impedindo a concorrência 
sem nenhum fundamento de competitividade senão a assimetria de infor-
mações, se torna ilegal pois lesivo ao Direito Público da Concorrência. 

Não se carece repetir aqui da infração ao princípio contratual da boa fé, e a “es-
perteza comercial” – quando alguém se arroga um poder dado pelo Estado para 
exarar proveito indevido, não é esperteza, mas ilícito.  
A ocultação ilícita de condição que retira a causa da exação é assim fundamento 
de responsabilidade civil. É essa a questão primária no caso em estudo.  
Aqui, os critérios são os genéricos da lei civil, aplicáveis tanto na indenização, 
sem que se necessite sequer em suscitar o enriquecimento sem causa 97.  
A evocação do art. 948 do Código Civil de 1916 (“Nas indenizações por fato ilícito 
prevalecerá o valor mais favorável ao lesado”) neste caso de exação de royalties – 
ou, ainda mais, de algo caracterizado pela Monsanto como indenização – é aqui 
extremamente oportuna:  

Levemos em consideração, também, que o art.948 do Código de 1916 dispõe: “Nas in-
denizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado.” Desse modo, 
não atenderá a esse ditame da lei a indenização irrisória, que não traduza ressarcimen-
to para a vítima ou punição para o ofensor. Da mesma forma, não pode ser admitida 
indenização exagerada que se converta em enriquecimento injusto em prol da 
ma 98. 

                                           
97  Segundo o Código Civil, “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, 
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem.” “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a 
gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização” 

98  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Responsabilidade Civil Dano e Reparação. São Paulo: Editora Atlas, 2003, 
p.209. 
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Pois, antes de qualquer restituição pelo indevido, cabe reparar os efeitos do crime 
e a violação hiante e ululante ao princípio da boa fé contratual.  

Seção  2 (f) [III]  Dos resultantes da patente na prática da Monsanto 

Para fixar a responsabilidade da Monsanto pelo seu ilícito, vejamos como a pa-
tente protegia a receita da empresa. 

1) A Monsanto vende, ou permite vender sementes. A patente – eventu-
almente extinta – fazia que só ela pudesse vender sementes RR. Ou seja, 
outros fornecedores de sementes, inclusive com tecnologia aperfeiçoada, 
mas sujeita ao alcance do privilégio (RR1... plus), eram excluídos do merca-
do. Assim, os plantadores pagavam preço mais alto (sem escolha...) por 
uma tecnologia que não era necessariamente a melhor. 
2) Segundo, a patente impede que o plantador reserve e replante, sem re-
comprar da Monsanto, as sementes para as próximas safras. 
3) Terceiro, para que a semente seja usada para o plantio a Monsanto cobra 
um valor, separado do preço da semente. O plantador podia comer a se-
mente no jantar, e isso não fere direitos de patente. Mas para usar a semen-
te para plantio - como ela foi concebida -, a Monsanto entende ser um uso 
do objeto da patente, e assim licencia o próprio objeto da compra da se-
mente. Esse valor vinha sendo pago à fonte de distribuição das sementes.  
4) Quarto, a Monsanto caracterizou tal valor pago pelo direito de plantar a 
semente como indenização 99, como se o plantador fosse relapso e estivesse 
a multinacional demandando e obtendo reparação, com lesão à situação moral 
dos plantadores. 
5) Quinto, a Monsanto imputa ao plantador uma licença limitada a um pe-
so determinado de soja por peso de semente vendida, restringindo desta 
feita a capacidade de produção do plantador. 
6) Enfim, quando a semente de soja é vendida a uma Trader, a comprado-
ra cobra um acréscimo por todo peso em demais da produção licenciada, 

                                           
99  Por que? Porque importou para Mato Grosso uma categoria que talvez fosse válida no Rio Grande do Sul, onde por 
tempos os plantadores não compravam sementes da Monsanto, mas usavam sementes “piratas”. Veja-se: "De qualquer sorte, 
sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei 
Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e  Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por 
ela desenvolvidas." TJRS,  Agravo Interno No Agravo De Instrumento 70010740264, Décima Oitava Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Pedro Luiz Pozza, 17 de fevereiro de 2005. 
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assim como por toda soja que o plantador declara como não RR1, mas a 
trader - examinando – entende ser transgênica.   

Nenhum dos seis efeitos da patente descritos acima é possível, uma vez que a 
patente expire. Assim, o ilícito da Monsanto ocasiona a soma de todos os danos 
materiais, concorrenciais e morais descritos.  

Seção  2 (f) [IV]  Da repetição do indébito e do enriquecimento sem causa  

Muito se suscita a questão da repetição ou enriquecimento sem causa no tocante 
ao violador de uma patente, marca ou outro direito da propriedade intelectual . 
estrangeira 100.  Assim é que já escrevemos sobre essa questão, num texto que ob-
teve aceitação do STJ 101:   

Em primeiro lugar, o enriquecimento de uma parte presume incremento patrimonial do 
violador: 

a) seja mediante acréscimo no patrimônio,  

b) seja por economia de despesas, através de redução do passivo (“enriquecimento negati-
vo”).  

No caso de contraste entre enriquecimento real (valor objetivo e autônomo da vantagem 
adquirida) em face do enriquecimento patrimonial subjetivo (diferença para mais no pa-
trimônio) – o último prevalece, por levar em conta a cobertura do “enriquecimento nega-
tivo”.  

Constatada a culpa, passe-se então para apurar se há ausência de causa que justifique o enri-
quecimento: a causa justa é aquela reconhecida pelo ordenamento jurídico:  

                                           
100  Vide, a propósito, a decisão da Suprema Corte Portuguesa: Relator: CUSTÓDIO MONTES Nº do Documento: 
SJ200502240046017 Data do Acordão: 02/24/2005 Votação: MAIORIA COM 1 VOT VENC Tribunal Recurso: T REL 
LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 2021/04 Data: 06/03/2004 Sumário: 1. No enriquecimento por intervenção, em que 
alguém enriquece através da ingerência em bens alheios, usando-os ou fruindo-os, sem consentimento do seu titular, o "ele-
mento central" do instituto é a obtenção do enriquecimento a custa de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano 
patrimonial do lesado. 2. A "deslocação patrimonial" não resulta, então, da diminuição do património do "empobrecido" mas é 
auferida à sua "custa" - art. 479.º, 1 do CC. 3. O enriquecimento por intervenção é, assim, uma categoria autónoma do enri-
quecimento sem causa. 4. Quando a intromissão em bens alheios não envolve responsabilidade civil ou falta algum dos ele-
mentos desta, havendo enriquecimento sem causa, "o carácter subsidiário da obrigação de restituir nele fundada não impede" a 
sua aplicabilidade. 5. Gozando a A. do exclusivo da insígnia do seu estabelecimento, devidamente registada, o uso da mesma, 
por terceiro, na publicidade de um seu estabelecimento, sem autorização daquela, importa para a mesma o direito a ser ressar-
cida do enriquecimento sem causa obtido por esse terceiro, à sua custa. 6. O montante desse enriquecimento correspondente 
ao valor do uso desse sinal distintivo, ou seja, ao preço que o terceiro pagaria pela utilização da referida insígnia, na publicidade 
do seu empreendimento.  

101   Tratado de Propriedade Intelectual , Lúmen Iuris: Rio de Janeiro, 2010, p. 157-160, trecho mencionado em STJ, 
Resp  1.174.098 - MG (2009/0248556-6), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,por unanimidade, Ministra Nancy 
Andrighi, 04 de agosto de 2011. 
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Ainda que não haja um fundamento econômico imediato, o ordenamento pode reputar 
justas determinadas causas, como o usucapião e a prescrição (v. art. 885, nCC – o dever de 
restituir pode decorrer da circunstância de a causa deixar de existir) 102. 

Ao enriquecimento do violador – em princípio – corresponderá algum detrimento na situ-
ação jurídica do titular 103; no âmbito correlativo do direito concorrencial, em que ambas 
as partes disputam sempre (efetivamente ou potencialmente) o mercado, acredito que se 
deverá requerer, para configurar o enriquecimento, pelo menos algum aproveitamento do 
potencial de mercado, ainda que apenas uma privação de uma oportunidade 104.  

Note-se que essa correlação é apenas um índice – indispensável – que a oportunidade ou 
potencial em questão, a que se alega enriquecimento, é o mesmo valor a que arroga o titu-
lar; pois num regime de livre iniciativa, oportunidades de mercado não exatamente cober-
tas pela exclusiva, ou exatamente constipadas pela deslealdade, são de livre utilização. Em 
suma, há que se determinar que o enriquecido enriqueceu-se pelo exercício indevido da-
quela exata oportunidade que pertine ao que se alega lesado, e não de uma oportunidade 
livre de mercado.  

Verificada e existência de tais requisitos, cabe então a imposição da apreensão civil no pa-
trimônio do violador.  

As mesmas observações sobre o violador de uma patente que “rouba” o a opor-
tunidade concorrencial do titular da patente se aplicam reversamente, ao titular 
de uma patente extinta que se intruja a impedir uma concorrência que passou a 
ser livre.  

                                           
102  Vide PONTE, Daniel Ferreira, Do Enriquecimento sem Causa, manuscrito, Mestrado de Direito Civil da UERJ, 
2003. Com a doutrina predominante, esse autor nota que “a actio in rem verso só pode ser usada quando inexiste outro meio à 
disposição do empobrecido. Isso torna o instituto mais difícil de ser usado”. 

103  Na situação jurídica, e não necessariamente no patrimônio. PONTE, Daniel Ferreira, op. Cit.  “O primeiro requisi-
to, portanto, é o enriquecimento, assim considerado qualquer incremento no patrimônio de alguém. Esse incremento, por sua 
vez, não se dá apenas por ingresso de bens no ativo do enriquecido, podendo verificar-se também em situações de diminuição 
de passivo ou poupança de despesas. Obtenção do enriquecimento à custa de outrem - Segundo considerável entendimento 
doutrinário, a lei não pressupõe uma relação de causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento de outrem. [...] Por-
tanto, o enriquecimento sem causa pode existir mesmo quando não haja um correlato empobrecimento. Nessa perspectiva, a 
expressão “à custa de outrem” deve ser entendida por “à custa de bens jurídicos alheios”(Teresa Negreiros, Enriquecimento 
sem causa - aspectos de sua aplicação no Brasil como um principio geral de direito, Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, 
v.55, n. 3, pp. 757/845.) Ausência de justa causa - Em um sistema capitalista, o enriquecimento em si não pode ser considera-
do contrário ao direito. Ao contrário, a circulação de bens é estimulada, tem serventia para a vida em sociedade, e desse tráfe-
go, legitimamente, podem ser auferidos ganhos, sem ofensa a qualquer princípio moral ou jurídico. Deixa de ser justificado o 
enriquecimento, ensejando a actio de in rem verso, quando não decorre de uma causa reputada justa, legítima ou lícita pelo 
ordenamento jurídico”. 

104  Neste ponto, divergimos da doutrina, por exemplo, de Sylvio Capanema de Souza (op. Cit.). admitindo-se, como se 
faz, que a perda de uma chance importa em lesão quantificável, a lógica da propriedade intelectual como direito concorrencial 
importa em que qualquer aumento de patrimônio do violador se faça em detrimento da oportunidade de mercado do titular ou 
competidor leal. Segue-se assim, aplicando ao direito concorrencial a regra Natura aequum est neminem cum alterius detrimen-
to fieri locupletiorem (L 14, O.. de condictione indebiti, 12, 6; L. 206, O., de diversis regulis miis antiqui, 50, 17) 
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Em suma, ao arrogar-se um exclusividade que não tinha, a Monsanto não só co-
brou “indenizações” (como denominava) ou royalties se causa, mas preveniu que o 
plantador competisse com ela, Monsanto. 
Ou seja, a Monsanto não só recebeu “aluguéis” por um bem que já não era seu 
(mas, pelo domínio público, como uma praça que todos podem entrar, fruir e 
sair) como também impediu que cada plantador reservasse e revendesse as se-
mentes que quisesse, e ainda acresceu à base dos aluguéis  um múltiplo cada vez 
que o plantador apresentasse, à moega,  mais soja do que ela (arbitrariamente) 
estipulava que fosse o peso de reprodução licenciado.  
Assim, à reparação pelo enriquecimento sem causa das “indenizações” e royalties 
cobrados sem uma patente que o justificasse, a repetição ou enriquecimento sem 
causa tem também - inexoravelmente-  que cobrir: 

1) A perda do mercado de reserva e revenda de sementes a terceiros pelo 
qual cada plantador podia tornar-se competidor da Monsanto no mercado 
de sementes. 
2) A perda do direito de escolha entre comprar as sementes da Monsanto e 
de outros fornecedores de sementes, mais baratas ou, ainda, baratas e de 
tecnologia melhor. 
3) A perda da expansão da produção diretamente coibida pelo sobre preço 
cobrado na moega.  
Não é, assim, simplesmente um valor a repetir, mas um enriquecimento 
odioso e ilícito sem causa nenhuma a reparar.  

Seção  2 (f) [V]  O impacto do art. 940 do CC 

Diz o Código Civil vigente: 

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as 
quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, 
no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que 
dele exigir, salvo se houver prescrição. 

Enquanto havia patente, a Monsanto cobrava valores pelo plantio. Assim, o plan-
tador pagava a patente. A patente expirou, e o plantador já havia pago o preço da 
patente. Uma vez expirada, a exação continuou a cobrar pela patente, que já fora 
inteiramente paga, pois extinta. Assim, a partir de agosto de 2010, a Monsanto pas-
sou a cobrar por dívida já paga.  
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Para a dobra prevista em lei há que haver demanda. Diz o Houaiss: 

demanda 

substantivo feminino ( 1248-1279) 

ato ou efeito de demandar 

1 manifestação de um desejo, pedido ou exigência; solicitação 

2 necessidade premente; carecimento, precisão 

    ‹ crianças têm uma d. de atenção permanente › 

3 ação de procurar alguma coisa; busca, diligência 

    ‹ a d. do cálice sagrado › 

3.1 econ qualquer bem ou serviço procurado no mercado por determinado preço e em de-
terminado momento 

4 jur processo judicial; ação, litígio, pleito 

5 p.ext. debate polêmico; discussão, contestação 

6 frm. confronto violento; combate, luta, peleja 

7 p.us. pergunta, interrogação, indagação 

8 mar ato de rumar (embarcação) para determinado local (porto, enseada, ponto de reuni-
ão etc.) 

9 p.ext. psicn exigência que incide sobre um objeto equivocado e, portanto, impossível de 
ser satisfeita, segundo o psicanalista francês Jacques Lacan (1901-1981)  cf. necessidade 

A rigor, o que faz a Monsanto ao exigir pagamento pelo plantio de uma semente 
sobre a qual não recai patente classifica-se na nona acepção: “exigência que incide 
sobre um objeto equivocado e, portanto, impossível de ser satisfeita”. Mas o di-
reito civil vigente tende a identificar o nomen juris incluso no art. 940 à quarta 
acepção, exigindo para que se aplique a dobra a lide 105.  

                                           
105  NERY Junior, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado. São Paulo: RT, 2003, p. 473; 475; 
495. PELUZO, Cesar (coord), BDINE JR, Hamid Charaf & GODOY, Cláudio Luiz Bueno.. Código Civil Comentado. São 
Paulo: Manole,  2010, p. 885-886;893-895;938-940 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA; Heloísa Helena & MORAES, Maria 
Célia Bodin de. Código Civil Interpretado de Acordo com a Constituição da República, v. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 
731-735; 749-755; 851-852. TEIXEIRA SALVIO (coord.), LUCCA, Newton de.  Comentários ao Novo Código Civil, v. 12. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.  79-81; 103-114; FIUZA, Ricardo (coord). MALUF, Carlos Alberto Dabus.  Novo Código 
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A Monsanto, porém, ao classificar o pagamento que extrai – ilicitamente – dos 
plantadores por patente expirada de indenização 106 evidencia a lide e a demanda. 
Não entende a Monsanto que haja royalties neste pagamento, ou contraprestação 
regular de um contrato, mas indenização, ou a satisfação de um ato ilícito e, daí, 
reparação de uma demanda. Mas, a partir da expiração da patente, uma demanda de 
indébito. 
Não confrontamos, assim, com a doutrina e os precedentes que leem no art. 940 
a imposição de uma demanda como pressuposto da dobra. Pelo contrário, quem 
escolheu o risco da dobra, e o risco maior do dano moral aos plantadores que 
pensavam estar atendendo uma demanda lícita ainda que sob um nome insultuo-
so, foi a Monsanto. 
Poderia fazer uma exação não litigiosa, mas preferiu caracterizar a lide, e por sua 
escolha, submeteu-se às consequências da dobra.  
  
  

                                                                                                                                
Civil Comentado.  Rio de Janeiro: Renovar, 2002,p.  780-781; 786-787;936-937. DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 520-521;524-525;551-553. 

106  De novo a decisão gaúcha já citada: "Entretanto, a vedação à comercialização das sementes pela agravada não pode 
significar que ela não possa pretender indenização pelo uso da tecnologia por ela desenvolvida, que lhe asseguram a não só a 
Constituição Federal, assim como a Lei de Patentes e o registro junto ao INPI. Não se está falando de cobrança de royalties, 
pois disso só se poderia cogitar se as sementes fossem adquiridas licitamente pelos produtores, pois nesse caso os royalties 
estariam embutidos no preço do produto. " TJRS,  Agravo Interno No Agravo De Instrumento 70010740264, Décima Oitava 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Pedro Luiz Pozza, 17 de fevereiro de 2005. 
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Segundo Estudo 

Modelos contratuais para exação de royalties em patentes de biotecnologia trans-
gênica. Resistência ao glifosato. Reivindicação de aparelho. Produto patenteado  
que resolve um problema técnico de otimização do processo industrial de plan-
tio, que, fora o invento, está em domínio público. Royalties que tomam como 
base de cálculo o produto final e não o valor econômico da otimização patentea-
da. Ilicitude. 
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Seção 3 -  Do direito 

Seção 3 (a)  Pressupostos do direito: as tecnologias autorre-
plicativas 

Toda questão de direito subjacente aos quesitos se centra no fato de que semen-
tes se duplicam a si mesmas. Ou seja, a aquisição direta do corpus mechanicum dá 
acesso direto ao corpus mysticum e aos meios de reproduzi-los – aos dois.  
Ora, a economia subjacente ao direito da propriedade intelectual se baseia no fato 
de que a reprodução livre das criações novas tem um excelente efeito, que é de 
difundir as inovações tecnológicas e expressivas; mas causa um enorme proble-
ma, quando o desenvolvimento da criação presume dedicação, esforços e inves-
timento – pois a livre cópia implica em que a dedicação e esforços não terão re-
torno econômico. Se o criador se dedica profissional ou empresarialmente à ino-
vação, dessa livre cópia resultará um desestímulo para a continuidade do proces-
so criador. 
A emergência de tecnologias de reprodução – como a imprensa – é relativamente 
coetânea à - e provavelmente causa da - invenção de novos sistemas jurídicos 
pelos quais se proíbem as cópias, como a patente e os direitos autorais. Cópias 
que antes eram livres, mas tecnicamente difíceis, mas agora as tecnologias as tor-
nam fáceis.  
Acontece que a eficácia dos meios jurídicos é limitada: no mundo real, a proibi-
ção legal funciona apenas quando os detentores da tecnologia de reprodução são 
relativamente poucos.  Não são muitas as indústrias químicas possíveis num país: 
o investimento é alto, os controles regulamentares e ambientais abundantes, e 
assim o sistema de patentes para esse setor específico continua funcionando tão 
bem quanto em 1453, quando foi inventado. 
Ainda no meu livro mais recente 107, notei: 

O sucesso relativo do direito de autor para garantir retorno no modelo de reprodução de 
incentivar a produção de resultados expressivos em parte considerava do número limitado 
de mediadores em cada mercado. A demanda de funding tende a ser muito maior para a re-
alização de meios técnicos de reprodução do que o custo de expressão. Há muito menos 
agentes de mercado dispostos a tomar risco por uma atividade editorial, do que poetas 
com inspiração. 

                                           
107 BARBOSA, Denis Borges, Direito de Autor, Lumen Juris, 2013.  
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A questão principal aqui, entretanto, é que os meios tecnológicos de reprodução têm sido 
– durante quase toda a história dos direitos autorais – coisas relativamente caras e muitas 
vezes sujeitas a um controle político. A tecnologia era um fator dispendioso, mesmo para 
os caronas que não assumiam o custo de expressão e os riscos de rejeição dos consumido-
res. O número de possíveis copiadores não autorizados foi sempre bastante reduzido. 

Por todo esse período, a escassez de detentores da tecnologia de reprodução permitiu um 
controle eficiente: como é ineficiente brigar contra todos os consumidores que liam ro-
mance em cópias piratas, os titulares de direitos podiam escolher o seu concorrente não-
autorizado como o alvo dos seus ataques, fechando o derramamento do dique com um 
dedo só 108. 

A estratégia que faz Propriedade Intelectual eficaz é exatamente isso: atacar os gate keepers. 
A multidão de agricultores cria às vezes uma situação impossível fazer valer os direitos dos 
titulares de variedades vegetais, a falta de recursos para pagar indenização faz que os ca-
melôs sejam péssimos réus em ações de violação de marcas 109, e o uso da polícia para tirar 
pirata das ruas vai consumir recursos dos contribuintes.  

A verdade é que os direitos exclusivos da Propriedade Intelectual são ferramentas que só 
funcionam num ambiente de concorrência no mercado. Durante quase toda a história os 
direitos autorais, os consumidores nunca puderam copiar as obras expressivas de tal forma 
a competir eficazmente com o mediador em seu mercado. 

O questionamento da eficácia do direito autoral (agora, mais pelos “otimistas” do direito) 
surgiu com estardalhaço na proporção em que as “técnicas” de reprodução se tornaram 
disponíveis para o público consumidor. O capital levantado por Gutemberg para instituir 
sua indústria de livros não mais é necessário como uma atividade especializada de investi-
mento e – mais – os meios técnicos disponíveis permitem (em alguma extensão) a cada 
um até mesmo competir com o titular dos direitos em seu mercado.  

Ou seja, o sistema de direitos exclusivos legais não funciona tão bem quando as 
tecnologias de reprodução estão disponíveis para bilhões ou milhões de pessoas. 
Em particular quando o próprio objeto criado traz em si os meios de reprodução.  
Esse problema estrutural tem sido objeto de contínuas notas em meus estudos, 
como se lê no Vol. III do meu Tratado (Cap. VII): 

                                           
108 [Nota do Original] GINSBURG, Jane C., Putting Cars On The “Information Superhighway”: Authors, Exploiters, and 
Copyright in Cyberspace, 95 Colum. L. Rev. 1466, 1488 (1995). Notou que os titulares de direitos de PI sempre evitaram 
atacar os usuários finais de obras protegidas. Isso se dava porque, em parte, é antieconômico e sempre impopular. Mas a prin-
cipal razão de não fazê-lo é que os usuários não copiavam as obras ou, se o faziam, a reprodução era insignificante e raramente 
resultava em futura disseminação.  
109 [Nota do Original]  “The sheer numbers of farmers sometimes create an impossible enforcing situation for plant variety 
holders, the lack of assets makes street peddlers unviable defendants in infringement actions, and the expenditure of scarce 
tax-payer money is required to call for criminal enforcement. Those are known Intellectual Property failures.” Borges Barbosa, 
Denis and Lessa, Marcus, The New Brazilian Government Draft Law on Plant Varieties (Or… How a Developing Country 
May Want to Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). YU, Peter. SECOND SUMMER IN-
STITUTE IN INTELLECTUAL PROPERTY, BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES, Drake Univer-
sity Law School, 2009. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=1415406  

http://ssrn.com/abstract=1415406
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[ 1 ] § 5. 2. - O problema das tecnologias autoduplicativas 

Como dissemos no Cap. VI, [1] § 2 . - A patente e seu espelho: o segredo: 

Tal se dá, por exemplo, na maioria das inovações do campo da mecânica, que é o campo 
clássico das invenções, e objeto da primeira patente na história. O caso, porém, é especi-
almente grave quanto às tecnologias autoduplicativas, como as variedades de plantas, cer-
tos microorganismos e os programas de computador; em tais casos, à falta de proteção fí-
sica natural 110 ou artificial, a eficácia do segredo torna-se inexistente a partir do momento 
em que o público tenha acesso ao espécime que corporifica a tecnologia. Nesses casos, 
não é necessário conhecer para reproduzir.  

E, em texto anterior:  

Um caso particular, e importantíssimo, de tais novos objetos de proteção é o surgimento 
de tecnologias autoduplicativas - como outra vez o software, e os produtos da biotecnolo-
gia, seja ao nível de microorganismos, seja ao nível de varietais - para as quais a reprodu-
ção deixa de ser uma operação intelectual para passar a ser uma operação objetiva.  

Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que re-
produzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da patente, ou 
por meio da engenharia reversa. O programa de computador, porém copia-se a si mesmo, 
como o objeto biológico, microorganismo ou cultivar, que se reproduz sozinho.  

O compromisso tradicional da proteção às tecnologias - a divulgação do conhecimento, dado 
a todos, pela exclusividade de reprodução, reservado ao titular da patente ou direito auto-
ral - torna-se inoperante. Muitas de tais criações, além disto, são irredutíveis aos meios de 
divulgação tradicional - um microorganismo não é, quase nunca, suscetível de 
ção 111. 

Discutindo o efeito de TRIPs sobre tais tipos de tecnologias, também disse-
mos 112:  

                                           
110 [Nota do Original] Como já se disse das criações biológicas, mas também poder-se-ia dizer dos programas de computador: 
"this new object has an objective reproducibility beyond the knowledge: as a rule it is not required to have any information 
about a seed to obtain a crop. In other words, the ability to reproduce such biotechnological items has nothing to do with 
technology itself: as living objects they took the reproduction task on themselves". SELA (1987) [BARBOSA, Denis Borges, 
Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options for Latin America. SELA, 1987], op. 
cit. De um outro ponto de vista, mas absolutamente correto, diz Dennis S. Karjala, Intellectual Property Rights in Japan and 
the Protection of Computer Software, in Intellectual..., Westview (1990), op. cit., p. 278: "The future of technological devel-
opment, however, may lie largely in information that does not instruct, or merely instruct, how to make or use a product; 
rather, the instruction is itself the product".  

111 [Nota do Original] Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 1a. Ed. vol. I, Lumen Juris, 1996. 
112 BARBOSA, Denis Borges. Counting Ten for TRIPs: Author Rights and Access to Information - A Cockroach's View of 
Encroachment (November 4, 2005). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=84256. [Publicado também em 
BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, première décennie: droits d´auteur et accès à 
l´information.Perspective latino-americaine. L´Accord ADPIC: dix ans après. Belgica: LARCIER, 2007, v. , p. 373-446. BAR-
BOSA, Denis Borges. ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva latinoameri-

http://ssrn.com/abstract=84256
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A Geração do memes. 

Diz-se que Richard Dawkins criou a noção de memes 113, padrões de informação autorrepli-
cantes que se propagam a si mesmos através das ecologias do espírito.  

Uma noção similar tornou-se uma aspecto muito importante em Direito da Propriedade 
Intelectual: os novos objetos de proteção, sejam naturais ou desabrochando de tecnologias 
autorreplicantes levadas ao alcance do consumidor. Programas de coomputador e os pro-
dutos da biotecnologia, sejam microrganismos, sejam variedades de plantas 114 são exem-
plos intuitivos, para os quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para se 
tornar uma operação objetiva. 

Para alguns desses objetos há reproducibilidade objetiva que transcende qualquer conhe-
cimento ou talento: em regra não se necessita de ter qualquer informação acerca de uma 
semente para se ter uma colheita. Em outras palavras, como um objeto vivo, as sementes 
se encerregam elas mesmas do trabalho da reprodução. 

Para copiar um invento do setor mecânico (ou uma catedral gótica, ou uma obra escultóri-
ca) o competidor do inventor tem de reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a 
partir do relatório descritivo da patente, ou por meio de engenharia reversa, e isso requer 
investimento e conhecimento. O copista de um pintor ou escultor necessita ter talento, 
ainda que não o mesmo talento do criador. Assim, tanto as invenções quanto as obras de 
intelecto eram protegidas até então tanto pela escassez do valor da informação que elas 
comportam, o qual exigiam criatividade, tempo ou investimento para serem produzidas. 

Mas a nova tecnologia transfere a mesma propriedade autorreplicante a certas criações na 
qual a tal tecnologia se inclui, sejam obras expressivas ou elementos de informação tecno-
lógica. O programa de computador, o fonograma depois da difusão geral do gravador de 
rolo, ou a obra audiovisual depois do Betamax, são dessa maneira capacitadas a se copia-

                                                                                                                                
cana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: 
visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Faculdad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, v. , p. -371.] 
No original o texto citado está em inglês. Traduzimos para os propósitos deste estudo.  
113 [Nota do Original] This is the very seductive version of the “self-replicating” issue, as stated by John Perry Barlow in his 
Selling Wine Without Bottles, The Economy of Mind on the Global Net “Stewart Brand is generally credited with this elegant 
statement of the obvious, recognizing both the natural desire of secrets to be told and the fact that they might be capable of 
possessing something like a "desire" in the first place. English Biologist and Philosopher Richard Dawkins proposed the idea 
of "memes," self-replicating, patterns of information which propagate themselves across the ecologies of mind, saying they 
were like life forms. I believe they are life forms in every respect but a basis in the carbon atom. They self-reproduce, they 
interact with their surroundings and adapt to them, they mutate, they persist. Like any other life form they evolve to fill the 
possibility spaces of their local environments, which are, in this case the surrounding belief systems and cultures of their hosts, 
namely, us. Indeed, the sociobiologists like Dawkins make a plausible case that carbon-based life forms are information as 
well, that, as the chicken is an egg's way of making another egg, the entire biological spectacle is just the DNA molecule's 
means of copying out more information strings exactly like itself.”, found at 
http://www.eff.org/IP/archive.php?f=idea_economy.article.txt 
114 [Nota do Original] “Unlike other types of inventions, an intellectual property interest embodied in seed is self-replicating. 
This makes protection under trade secret law difficult because seeds can be acquired legally, genetically analyzed, and replicat-
ed indefinitely”. Michael T.Roberts, J.E.M.Ag Supply,Inc.v.Pioneer Hi-Bred International,Inc. Its Meaning and Significance for 
the Agricultural Community, found at www.nationalaglawcenter.org/ assets/articles/roberts_jem.pdf 
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rem a si mesmas 115, do mesmo jeito que um objeto biotecnológico, micorganismo ou va-
riedade de planta, que se multiplicam por si mesmas. A barreira do conhecimento, inves-
timento e talento desaparece e todo mundo pode copiar. Todo mundo vira Guttemberg. 

A questão da reproducibilidade atua nos dois lados da equação da propriedade intelectual. 
Para alguns objetos autorreplicantes, o propósito tradicional da proteção das tecnologias – 
a divulgação do conhecimento, aberto a todos, em troca da exclusividade da reprodução, 
que se reserva ao dententor da patente, se torna inoperante. Muitas dessas criações, além 
disso, são irredutíveis aos meios tradicionais de divulgação do conhecimento: um micror-
ganismo não é, quase nunca suscetível de uma descrição por escrito.     

A mesma questão condiciona o fluxo de bens físicos. Uma vez que a informação que vá 
apoderar qualquer fabricante competente a reproduzir um bem está disponível no estado 
da arte (inclusive os ensinamentos da patente respectiva) não haverá nenhuma razão para 
restringir a exportação de um produto mesmo para os países em que a patente não for 
concedida. Mas mesmo o detentor de uma patente que seja suscetível de entrar no estado 
da técnica por meio de uma descrição escrita de acesso fácil tende a restringir exportações. 

Considerando a totalidade dos vários problemas resultantes desse fenômeno curioso 116, o 
aspecto mais importante de se trazer tecnologias autorreprodutivas ao mercado de con-
sumo é a necessidade de aperfeiçoar os parâmetros antigos da doutrina de exaustão dos 
direitos.  

Assim, o problema a que se volta o modelo de contrato da Monsanto tem raízes 
profundas e reais no sistema da propriedade intelectual. Criar uma semente por 
tecnologias de manipulação genética, com propriedades novas e úteis, libera a 
possibilidade de cópia pelo usuário que a vai plantar.  
Assim, o invento da Monsanto criou-lhe simultaneamente uma oportunidade 
única na economia agrícola, e um problema de grande monta.  

Seção  3 (a) [I]  A primeira tentativa de resolver o problema foi declarada 
crime e proscrita no mundo todo 

Melhor eram os tempos das tecnologias estéreis – milho híbrido, por exemplo -, 
em que as sementes, como mulas, não reproduziam os elementos de invenção 
nas sementes replantadas 117. Tempo que durou séculos, de forma que os pesqui-
                                           
115 [Nota do Original] “Unlike other types of inventions, an intellectual property interest embodied in seed is self-replicating. 
This makes protection under trade secret law difficult because seeds can be acquired legally, genetically analyzed, and replicat-
ed indefinitely”. Michael T.Roberts, J.E.M.Ag Supply,Inc.v.Pioneer Hi-Bred International,Inc. Its Meaning and Significance for 
the Agricultural Community, found at www.nationalaglawcenter.org/ assets/articles/roberts_jem.pdf 
116 [Nota do Original] See as to the self-replicating hardware idea, as a means to lower costs of manufacturing, Ralph C. 
Merkle, Self replicating systems and low cost manufacturing, http://www.zyvex.com/nanotech/selfRepNATO.html .Tamar 
Frankel, on the other hand, proposes that Law itself is self-replicating, see Symposium On The Internet And Legal Theory: 
The Internet, Securities Regulation, and Theory Of Law, 73 Chi.-Kent. L. Rev. 1319 (1998)  
117 Como notei no meu Uma Introdução á Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003, mas remontando ao início dos anos 
90´: “No entanto, os produtos da biotecnologia agrícola mais difundidos em todo mundo pela comercialização continuam 

http://www.zyvex.com/nanotech/selfRepNATO.html
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sadores evitavam tecnologias não híbridas, assim compelindo os plantadores a 
comprar e a recomprar a cada safra os mesmos materiais reprodutivos. A prote-
ção contra a cópia era intrínseca à planta, e de cunho biológico e não jurídico 118.  
Por isso mesmo, uma vez iniciada a fase das tecnologias transgênicas, as empre-
sas de pesquisa desenvolveram uma tecnologia pela qual as sementes, ainda que 
desenvolvidas por tecnologia genética, resultavam em estéreis, mulas artificiais, 
como as antigas tecnologias híbridas.  
Acontece que o único propósito desta tecnologia era restringir o acesso à nova 
tecnologia, e através de uma restrição sem limites jurídicos ou temporais. Essa 
tentativa pelas empresas de tecnologia agrícola de se proteger contra cópia teve 
uma rejeição global fortíssima.  
O fato de que o uso de tal tecnologia pela Monsanto (ou por qualquer outra pes-
soa foi considerado crime), e proscrito internacionalmente, foi narrado em estu-
do recente, germano ao presente. Assim é que falando da Lei 11.092/05, disse-
mos119:  

Pelo contrário, a mesma lei vedou a concessão de um dos pedidos de patentes mais soci-
almente discutíveis do grupo Monsanto 120, a chamada tecnologia Terminator: 

Diante da diculdade em controlar o pagamento das taxas tecnológicas e de fazer cumprir 
as exigências impostas pelos contratos, as empresas desenvolveram duas tecnologias gené-
ticas, a Terminator e a Traitor, capazes de tornar impossível, ou muito difícil, o armaze-
namento de sementes de uma safra para a outra, ou também, de condicionar a expressão 

                                                                                                                                
sendo os varietais com inibidores de autoduplicação, como o milho híbrido, o que parece indicar a relativa inocuidade do 
sistema jurídico [Segundo HERMITTE, M.A. (1987) Le Droit du Génie Génetique Végetal. Paris, Lib. Techniques p. 5): "Les 
entreprises semencières cherchent à mettre au point (...) des variétés hybrides dont les performances seraient suffisamment 
attrayantes pour contraindre le fermier à abandonner son auto-production".].  Seguramente foi esta constatação que, em parte, 
conduziu à atual revisão da UPOV, que reforça consideravelmente os direitos dos titulares da proteção sobre as varietais”. 
118 “É híbrido o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes. Cruzando linhagens, obtidas por 
autopolinização, desde que geneticamente diferentes, tem-se os híbridos. A expressão tem pertinência jurídica para a definição 
de cultivar, e para fixar o alcance da proteção: a exclusividade abrange não só os cultivares idênticos, mas também os deriva-
dos, e os híbridos (art. 10o., § 2o., I). Já vimos que a tendência dos híbridos é de não ser suscetível de reprodução sexual pre-
servando as suas características. Assim, a hibridização pode resultar numa  contínua dependência agrotécnica - tem o agricultor 
de continuamente adquirir exemplares, eis que o que planta não se reproduz nas mesmas condições.” Uma Introdução, cit. 

119  A lei 11.092/05 , igualmente citada pelas rés, não estabelece nenhum novo direito de patentes em favor das rés, mas, 
pelo contrário, só impõe a elas uma nova obrigação acessória fiscal: “ Art. 7o Na hipótese de cobrança pela licença de explora-
ção de patente sobre a tecnologia aplicada à soja de que trata o art. 1o desta Lei, a empresa detentora da patente deverá apre-
sentar comprovação da venda das sementes por meio de notas fiscais.”. Vide http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/Lei/L11092.htm, visitado em 5/12/2012.  

120  [Nota do Original] Outros depositantes de patentes também tentaram se valer de patentes da mesma tecnologia. 
Para a lista completa, vide o artigo da servidora do INPI GUERRANTE, Rafaela di Sabato, Comportamento Estratégico das 
Grandes Empresas do Mercado de Sementes Geneticamente Modicadas, encontrado em  
http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf, visitado em 6/12/2012.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11092.htm
http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp36art05.pdf
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de determinadas características do vegetal à aplicação de uma substância química, produ-
zida pela mesma empresa detentora da tecnologia genética embutida na semente. 

A tecnologia apelidada de Terminator (...) consiste na introdução de três genes, de ações 
distintas, no genoma de sementes de interesse, com o objetivo de tornar estéril a segunda 
geração de sementes dessa planta. Na verdade, é uma técnica que impede que o fruto ou 
grão de uma variedade comercial se torne uma semente, exterminando, assim, o potencial 
reprodutivo da planta. Já a tecnologia Traitor,(...) consiste em alterar geneticamente uma 
planta para que a expressão de deter minadas proteínas no vegetal esteja condicionada à 
aplicação de uma substância química capaz de ativar ou desativar características específicas 
da planta expressas pela atividade dessas proteínas 121. 

As tecnologias em questão (oficialmente denominadas GURTs, ou Tecnologias Genéticas 
de Restrição de Uso) essencialmente tornariam irrelevante o fim das patentes em questão 
neste estudo, pois, mesmo sendo livre a reprodução, as sementes seriam estéreis após o 
primeiro plantio. A patente terminaria, mas os agricultores não poderiam replantar as se-
mentes de que já dispunham, pois elas seriam improdutivas 122.  

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 Pro-
tocolo Nagoya, ao qual o Brasil apoiou 123.  

Com efeito, a lei citada assim dispõe:  

Art. 12. Ficam vedados, em todo o território nacional, a utilização, a comercialização, o 
registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso e 
dos produtos delas derivados, aplicáveis à cultura da soja. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restri-
ção 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. 

E a outra lei a institui o patenteamento dessas tecnologias como sendo crime:  

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005. 

Art. 6o Fica proibido: 

                                           
121  [Nota do Original] Guerrante, cit, p. 68.  

122  [Nota do Original] "A tecnologia Terminator  ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modifi-
cações 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 agricul-
tores 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 

123  [Nota do Original] Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty,  Aviso nº 
10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN BRAS, de 23/04/2010 
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VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de 
tecnologias genéticas de restrição do uso. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restri-
ção 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.  

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de res-
trição do uso: 

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

À luz da lei que criminalizou o patenteamento de seu pedido de  privilégio, a Monsanto se 
comprometeu formalmente com a sociedade brasileira nunca fazer uso de sua 
gia 124. 

Seção 3 (b)  O modelo contratual específico da Monsanto 
Para superar o problema intrínseco da propriedade intelectual, já mencionado, e a 
rejeição global do modelo Terminator, as empresas sementeiras desenvolveram 
um modelo de negócios e um modelo contratual específico, que têm sido objeto 
de vasto estudo doutrinário e econômico 125.  

                                           
124 Vide, no site da subsidiária brasileira do grupo:  
http://www.monsanto.com.br/institucional/para_sua_informacao/monsanto_desenvolver_ou_vender_sementes.asp 
125 Para o modelo europeu, em especial o espanhol, vide  CAÑELLAS, Anselmo Martínez Cañellas El control de producción 
de semillas transgénicas por medio de contratos, InDret, Revista para el análisis del derecho,www.Indret.Com,  ou Martinez 
Canellas, Anselmo M., The Control of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts (January 1, 
2012). InDret, Vol. 1, 2012. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1998728. Outro estudo paralelo é Martinez Canel-
las, Anselmo M., Private Law Issues About GMO Food Production and Commerce (Algunos Problemas Jurídico Privados 
Referentes a La Producción Y El Comercio De Alimentos Transgénicos) (October 21, 2009). Revista Digital de la Facultad de 
Derecho de la UNED. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1437268 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1437268 
Para uma análise econômica precisa e detalhada dos dois modelos contratuais aplicáveis no Brasil, vide o excelente estudo de 
MONTEIRO, Guilherme Fowler de Ávila, ZYLBERSZTAJN, Decio,  Economic Governance of Property Rights: A Compa-
rative Analysis on the Collection of Royalties in Genetically Modified Soybean Seeds 
http://extranet.isnie.org/uploads/isnie2011/monteiro_zylbersztajn.pdf e ZYLBERSZTAJN, Decio; MACHADO FILHO, 
Cláudio Pinheiro,Contracting under Weak Institutions: a note on illegal seed markets, encontrado em  
http://www.sober.org.br/palestra/5/723.pdf; outra análise  econômica em perspectiva  diversa se lê em Soares, Sonia Barro-
so, The Transaction Costs Theory and Its Application to Bioethics: The Case of Transgenic Soybean Production in Brazil 
(January 5, 2011). Brazilian Electronic Journal of Law, Vol. 1, No. 2, November 2011. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1963283; para uma análise jurídica concentrada no modelo gaúcho, vide Varella, Marcelo Dias, 
Intellectual Property and Agriculture: The Case on Soybeans and Monsanto (September 12, 2012). Journal of Technology Law 
& Policy, Vol. 16, No. 2, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2145111 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111.; para a análise do modeloe específico de Mato Grosso, vide LEITÃO, Fabricio 
Oliveira; THOMÉ, Karim Marini; BRISOLA, Marlon Vinícius; MEDEIROS,  Josemar Xavier De ; CARVALHO, José Már-

http://ssrn.com/abstract=1998728
http://extranet.isnie.org/uploads/isnie2011/monteiro_zylbersztajn.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2145111
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Essencialmente, em vez da simples venda de sementes, como ocorria antes, as 
empresas optaram por adotar a postura na Microsoft no licenciamento de seus 
programas, e passaram a licenciar sementes 126. Além disso, em contratos diretos 
com os plantadores, passaram tais empresas a estabelecer restrições tanto ao reu-
so das sementes para replantio, quanto até mesmo à pesquisa com novas semen-
tes derivadas 127. 
Obviamente, não é o único modelo contratual possível para a geração e distribui-
ção de tecnologias sementeiras, e – ainda que responda a problemas objetivos do 
sistema de propriedade intelectual – se destina a servir o interesse privado das 
sementeiras transgênicas 128.  
                                                                                                                                
cio, Fatores limitantes e propulsores quanto ao aumento de área cultivada com soja transgênica em Mato Grosso, encontrado 
em ftp://ftp.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/rea/2010/rea1-5-2010.pdf.  
126 “Monsanto’s basic strategy was to become “the Microsoft of agriculture” by licensing its genetic engineering technologies 
to seed companies who could then sell seeds to farmers at a higher price, sharing the profit with Monsanto. Journalist Daniel 
Charles explains in his book, Lords of the Harvest, how Monsanto and its licensees arrived at a business model to charge 
farmers a technology fee and require them to sign a “license agreement.” Monsanto realized not long after ROUNDUP 
READY seeds hit the market that farmers could not get their hands on enough of them. The company had failed, however, in 
its early licensing arrangements to secure royalties worth nearly what it believed could be charged for the ROUNDUP 
READY technology, and “[m]ost of the seed industry seemed incapable of charging farmers what Monsanto thought the 
genes were worth.” [W]hen Monsanto licensed its genes to seed companies, it turned over control of these treasures, in Mon-
santo’s view, to weak-kneed enterprises with self esteem problems. There had to be a better way, Monsanto’s executives said 
to each other, a way for Monsanto to maintain control over these genes, to capture for itself more of their value. . . . The 
solution, as it finally took shape, was praised by some as a masterstroke of business strategy and condemned by others as a 
perfidious scheme to turn farmers into serfs. Concerned that if they simply quadrupled the price of a bag from $30 to $120 
“the farmers would get mad,” seed company executives “got the idea of the farmer paying for the insecticidal portion separate-
ly.” Lights flashed in the heads of executives . . . ; bells rang. Perhaps farmers could pay a separate ‘technology fee’ to Monsan-
to, in effect buying the new genes in a separate transaction from the seed purchase. Indeed, perhaps Monsanto could license 
its patented genes directly to each farmer! The arrangement would make Monsanto the sole supplier of these genes to every 
farmer, allowing Monsanto to set and maintain a standard price for its genes. Even more important, Monsanto could use that 
license to enforce a ban on farmers using part of their ROUNDUP READY harvest as seed for the following year.” )." 
HEIMES,  Rita S., Post-Sale Restrictions on Patented Seeds: Which Law Governs? (April 20, 2010). Wake Forest Intellectual 
Property Law Journal, Vol. 10, No. 2, p. 98, 2010. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1593230 
127 Veja-se quanto a isso o estudo oficial das Nações Unidas: "There are two broad classes of post-sale contract restrictions in 
the seed industry. First, license restrictions might limit a grower's use of purchased seeds. This restriction typically entails 
prohibiting seed saving, seed replanting on one's own holding or elsewhere, and seed resale outside authorized distribution 
channels. Examples include the Monsanto's technology agreement (MTA) for growers that purchased Monsanto's Roundup 
Ready seed. The MTA litigated in Monsanto Co. vs. McFarling, for example, required that the grower not "save any crop 
produced from [Monsanto's patented] seed for replanting, or supply saved seeds to anyone for replanting", and that purchased 
seed be used "for replanting a commercial crop only in a single season". Similarly, Pioneer Hi-Bred's "bag tag" standard licens-
es for hybrid seed corn included the following language: "…Pioneer intends to supply only hybrid seed. Customer agrees that 
it is not acquiring the rights to use any parental line [used in producing seeds] for any purpose other than the production of 
forage or grain for feeding or processing". Second, license provisions might prohibit purchasers of protected seeds from using 
the seed for breeding or research purposes. This restriction may also extend to reverse engineering. Strictly speaking, the use 
of license restrictions is a matter of contract law and conflict of law rules, rather than patent policy. As a practical matter, 
restrictive licensing terms have considerably extended the reach of agricultural biotechnology patents even beyond disposal of 
the farm produce. Seed firms have succeeded in litigation so far in the United States over the enforceability of such post-sale 
contract restrictions. Overall, cases decided to date suggests that seed firms in the United States have considerable latitude in 
expanding the scope of agricultural biotechnology patents vis-à-vis farmers' rights". United Nations Conference on Trade and 
Development, Tracking the trend towards market concentration: the case of the agricultural input industry, 
UNCTAD/DITC/COM/2005/16, encontrado em http://unctad.org/en/Docs/ditccom200516_en.pdf 
128 Para um modelo cooperativo, e não restritivo, de contratos de difusão de sementes, vide Krishna, Ravi Srinivas, Intellectu-
al Property Rights and Bio Commons: Open Source And Beyond (October 23, 2008). International Social Science Journal 

ftp://ftp.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/rea/2010/rea1-5-2010.pdf
http://ssrn.com/abstract=1593230


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

DOIS ESTUDOS SOBRE OS AS-PECTOS JURÍDICOS DO PATEN-TEAMENTO DA TECNOLOGIA ROUN-
DUP READY NO BRASIL 

424 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.330 a 468 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

O modelo tem variado, porém, em face de diferentes configurações legais e fáti-
cas.  

Seção  3 (b) [I]  O modelo americano de exaustão de direitos 

Como transcrevemos do nosso Tratado, 

.... o aspecto mais importante de se trazer tecnologias autorreprodutivas ao mercado de 
consumo é a necessidade de aperfeiçoar os parâmetros antigos da doutrina de exaustão 
dos direitos.  

Na expressão mais elementar, a doutrina da exaustão dos direitos é entendimento 
de que os direitos de exclusividade de uma patente (ou outra propriedade intelec-
tual) se exaurem uma vez que o objeto que incorpora a criação é vendido ou de 
outra forma realizado economicamente. Um livro vendido numa livraria sai defi-
nitivamente do controle do titular dos direitos autorais, e quem o compra pode 
usá-lo, indiferentemente, para ler ou como calço de porta 129.  
É claro que a situação é muito diferente no caso de uma semente. Neste caso, o 
bem vendido tem capacidade autorreprodutiva, enquanto que os livros - infeliz-
mente – não se propagam sozinhos nas estantes. Com efeito, a doutrina da exa-
ustão tal como expressa em nosso direito cobre o uso normal do bem vendido, 
mas nunca seu uso para reprodução.   
Na nossa lei de 1996, as regras da exaustão de direitos de patente é uma para 
bens mecânicos, químicos, etc., e outra para criações biológicas. Assim é que lei 
diz que os direitos exclusivos não se aplicam: 
 

 a produto fabricado de acordo com 
patente de processo ou de produto que 
tiver sido colocado no mercado inter-
no diretamente pelo titular da patente 

a terceiros que, no caso de patentes 
relacionadas com matéria viva, utili-
zem, ponham em circulação ou comer-
cializem um produto patenteado que 

                                                                                                                                
(ISSJ), Vol. 58, No. 188, pp., 319 -334, 2006 . Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1288552. Também: Bertacchini, 
Enrico, Coase, Pigou and the Potato: Whither Farmers' Rights? (August 2, 2008). Ecological Economics, Vol. 68, pp. 183-193, 
2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1197562 e Beck, Ryann, Farmers’ Rights and Open Source Licensing 
(May 6, 2010). Arizona Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 1, No. 2; Marquette Law School Legal Studies Paper 
No. 10-28. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1601574.  
129 Vide nosso Tratado, Vol. II, Cap. VI, Seção [ 16 ]  - Exaustão de Direitos de Patentes. Para uma atualização desde 2010, 
vide Shen, Chung-Lun, Intellectual Property Rights and International Free Trade — New Jurisprudence of International 
Exhaustion Doctrine Under Traditional Legal System (2012). Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 
7, Issue 3, pp.176-211, 2012. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2103684.  

http://ssrn.com/abstract=1288552
http://ssrn.com/abstract=1197562
http://ssrn.com/abstract=1601574
http://ssrn.com/abstract=2103684
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ou com seu consentimento; haja sido introduzido licitamente no 
comércio pelo detentor da patente ou 
por detentor de licença, desde que o 
produto patenteado não seja utilizado 
para multiplicação ou propagação co-
mercial da matéria viva em causa. 

Art. 43, IV Art. 43, VI 

 
Ou seja, a exaustão não se aplica, no Brasil, quando o produto patenteado seja 
utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em cau-
sa 130.  
                                           
130 "4.6. A proibição contida no art. 42 também não se aplica a terceiros no caso do inciso VI do art. 43: 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 pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto paten-
teado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. A norma legal proíbe expressa-
mente a terceiros a multiplicação ou propagação comercial da matéria viva patenteada, entretanto, lhes permite que utilizem, 
comercializem ou ponham em circulação um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo 
detentor da patente ou por detentor de licença”. DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Indus-
trial. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2009. Pg. 166-167. Veja-se também: "...o inciso VI provê que, no que concerne a patentes 
relacionadas com matéria viva, o titular não tem o direito de impedir terceiros de usar, por em circulação ou comercializar um 
produto patenteado que tenha sido introduzido licitamente no comércio pelo titular ou seu licenciado, desde que o produto 
patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. (...) O inciso VI, de modo 
semelhante ao inciso IV do mesmo artigo, diz respeito à exaustão de direitos, porém especificamente com relação a patentes 
relacionadas a matérias vivas. A disposição em separado justifica-se pelo fato de que questões particulares surgem em virtude 
da capacidade de autoreprodução das matérias vivas. Ou seja, ao utilizar uma matéria viva que seja em si patenteada ou que 
resulte de um processo patenteado, um terceiro pode estar simultaneamente produzindo ou reproduzindo novas unidades 
dessa matéria. (...) Embora o inciso IV do mesmo artigo, que se refere genericamente à exaustão de direitos, estabeleça que o 
titular não pode impedir que terceiros pratiquem os atos do art. 42 com relação ao produto colocado no mercado interno pelo 
titular ou com seu consentimento, o inciso VI do art. 43 trata, especificamente, da exaustão de direitos no que concerne a 
patentes relacionadas com matéria viva, o que deve ser entendido como patentes para a matéria viva em si e, presumivelmente, 
patentes para processos para obter ou transformar matéria viva. Assim, dada a especificidade do inciso VI, esse parece ter 
precedência sobre o inciso IV, quando quer que a questão envolva exaustão de direitos relacionada com matéria viva em si ou 
com os processos associados, ou seja, quando surgem questões relacionadas com o uso, a colocação em circulação ou a co-
mercialização (produção, uso, colocação à venda, venda ou importação) de matéria viva. Embora os incisos V e VI do art. 43 
estabeleçam exceções aos direitos gerados pela patente, pode-se considerar que também direitos positivos derivam desses 
incisos em associação com o art. 42: conforme se infere do inciso V do art. 43, um terceiro não autorizado não pode usar com 
finalidade econômica o produto patenteado como uma fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos ou 
produtos diferentes. Portanto, se há um propósito econômico e/ou se, por exemplo, um microrganismo é usado como fonte 
de propagação do mesmo microrganismo, então a exceção não se aplica. Do mesmo modo, de acordo com o inciso VI do art. 
43, no que concerne ao microrganismo colocado no mercado pelo titular ou por seu licenciado, um terceiro não autorizado 
não tem o direito de reproduzi-lo com propósitos comerciais. Assim, alguém que adquire um microrganismo do titular pode 
livremente usá-lo ou comercializá-lo, sem reproduzi-lo com finalidade comercial, ou seja, ele pode usar ou revender as amos-
tras de microrganismos legitimamente adquiridas do titular ou de seu licenciado, porém não pode reproduzi-las com finalidade 
comercial. Note-se que "comercial" indica o propósito final da multiplicação ou propagação, i.e., se os microrganismos repro-
duzidos sem a autorização do titular não são eles mesmos comercializados, porém serão utilizados para gerar um produto que 
será comercializado, então existe um propósito comercial na multiplicação ou propagação. Por outro lado, propósito "comer-
cial" do inciso VI parece ter um significado mais restrito do que "finalidade econômica" do inciso V, uma vez que a primeira 
expressão refere-se especificamente a atos de comércio, ou seja, atos que resultarão da venda de microrganismos ou dos pro-
dutos obtidos mediante seu uso. Já "finalidade econômica" não implica, necessariamente, atos de comércio diretamente relaci-
onados com o microrganismo ou com o produto resultante, bastando que de alguma forma a atividade tenha como conse-
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Pois a lei americana não recebeu esta alteração, e não há exceção à regra geral de 
exaustão, para aplicação nas patentes relativas à matéria viva. A matéria se acha, 
no momento em que se escreve este estudo, sob julgamento da Suprema Corte 
Americana 131, que em 2008 reafirmou a doutrina da exaustão sem excluir as pa-
tentes sobre matéria viva, ainda que tendo cuidado de limitar o caso específico à 
hipótese das tecnologias não autorreplicativas 132. 
Ora, o titular de uma patente pode impor certas condições aos seus licenciados no 
contexto de seu privilégio, desde que não abuse dele, mas de outro lado se expõe 
a sofrer severas restrições quando pretende as impor aos simples compradores de 
produtos patenteados que já foram vendidos. No regime americano, estas restri-
ções são impostas, em muitos casos, por leis estaduais específicas tentando garan-
tir o interesse dos plantadores em face da posição dominante das sementeiras 133. 

                                                                                                                                
qüência vantagem econômica para aquele que usa o microrganismo." Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS- Insti-
tuto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro. Editora Renovar. 2005 Págs: 93-105 
131 Para uma revisão dos interesses e argumentos em jogo no julgamento em curso, vide Brief Of Amici Curiae The American 
Antitrust Institute, National Farmers Union, Food & Water Watch, Organization For Competitive Markets, And National 
Family Farm Coalition In Support Of Petitioner http://www.antitrustinstitute.org/~antitrust/sites/default/files/11-
796%20tsac%20American%20Antitrust%20Institute%20et%20al.-1.pdf. Vide também DUFRESNE, Andrew T., The Ex-
haustion Doctrine Revived? Assessing The Scope And Possible Effects Of The Supreme Court’s Decision, 
Http://www.btlj.org/data/review/24-11-48.pdf e Cox, Krista L., Brief of Amicus Curiae Knowledge Ecology International, in 
Support of Petitioner (Bowman v. Monsanto Co., et. al.) (December 10, 2012). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2188028 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2188028; Ghosh, Shubha , Carstensen, Peter C. and 
Stutz, Randy, Patent Exhaustion and Self-Replicating Technologies: Amicus Brief in Support of Bowman by the American 
Antitrust Institute (December 12, 2012). Univ. of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1213. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2188618. Uma reprodução da sustentação oral do caso na Suprema Corte, ocorrido em 19/2/2013, 
se encontra em http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/11-796.pdf, visitado em 20/2/2013.  
27 “When patentees have sought to expand the scope of the patent monopoly, this Court has always refused to carve out 
exceptions to the first sale doctrine, including most recently in Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617 (2008). 
In Quanta this Court overturned the Federal Circuit’s judicially crafted exception to the first sale doctrine for method patents, 
holding instead that “[t]he authorized sale of an article that substantially embodies a patent exhausts the patent holder’s rights 
and prevents the patent holder from invoking patent law to control post sale use of the article.” Id. at 638.” Brief of Amici 
Curiae, cit. O Caso Bowman foi decidido pela Suprema Corte em 14/5/2013, O tribunal, decidindo unanimente em favor da 
Monnsanto, notou: ", “Bowman could resell the patented soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could 
consume the beans himself or feed them to his animals.” “Monsanto, although the patent holder, would have no business 
interfering in those uses of Roundup Ready beans. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make additional 
patented soybeans without Monsanto’s permission (either express or implied).” Veja 
http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-796_c07d.pdf. 
133  Há dúvidas, porém, quanto à competência federativa dos estados Americanos para promulgarem tais leis. "Since the 
agrichemical industry entered the business of creating genetically engineered (“GE”) seeds, farming in America has never been 
the same. Patents on these GE seeds have been reinforced with so-called “license” agreements that accompany their sale to 
farmers. Failure to abide the terms of these agreements can land a farmer in federal district court defending a patent infringe-
ment lawsuit. Several states have passed legislation relating to the terms of these contracts (known in the industry as “Tech-
nology Use Agreements” or colloquially as “bag-tag” agreements)." HEIMES,  Rita S., cit. 

http://www.antitrustinstitute.org/~antitrust/sites/default/files/11-796%20tsac%20American%20Antitrust%20Institute%20et%20al.-1.pdf
http://www.antitrustinstitute.org/~antitrust/sites/default/files/11-796%20tsac%20American%20Antitrust%20Institute%20et%20al.-1.pdf
http://www.btlj.org/data/review/24-11-48.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2188028
http://ssrn.com/abstract=2188618
http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/11-796.pdf
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Seção  3 (b) [II]  O modelo contratual americano 

Não obstante, para garantir-se contra os efeitos da exaustão, a Monsanto adotou 
no mercado americano uma estrutura contratual 134 incluindo: 

1. uma licença de patentes com as empresas que reproduzem as se-
mentes para venda e  

2. um “contrato de tecnologia”, pelo qual o plantador, para adquirir a 
semente, se compromete a adquirir os herbicidas da vendedora 135, 
além disso dando grandes descontos se isso se realiza.   

Além disto, os vínculos contratuais constrangem o plantador a não usar a semen-
te adquirida para reserva e replantio, eliminando, assim, obrigacionalmente, os 
benefícios da exaustão de direitos 136. Tal se deu com algum suporte jurispruden-
cial do tribunal especializado 137, o que é, aliás, o objeto do julgamento em curso 
na Suprema Corte.  
Note-se que dos outros argumentos suscitados pelos plantadores em face seja do 
modelo contratual, seja do uso direto da patente para impedir uso do elemento 
transgênico por terceiros, nenhum ainda teve sucesso no sistema jurídico ameri-
cano 138. 
Sejam quais forem as peculiaridades do direito americano quanto à exaustão de 
direitos, tal modelo contratual é, obviamente, inadequado e abusivo ao sistema 
jurídico brasileiro, naquilo em que a lei – assim, ex lege - já assegura a restrição que 
as sementeiras americanas impõem aos plantadores por contrato.  

                                           
134 Incluímos anexo um modelo desses contratos, praticado pela Monsanto em 2010.  
135 "Monsanto requires that farmers sign a technology agreement when purchasing Roundup Ready seeds that restricts the 
purchase of herbicide to products produced by Monsanto. The company also heavily encourages farmers to purchase their 
brand of herbicide with Roundup Ready seeds through discounting programs". Dupraz, Emily, Monsanto and the Per Se 
Illegal Rule for Bundled Discounts (April 1, 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2032615 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2032615 
136 Para a análise da opção de usar restrições contratuais, e não a exaustão legal, vide Chin, Yee Wah, Avoiding Patent Im-
mortality for Self-Replicating Technologies (July 14, 2010). Bright Ideas, Vol. 19, No. 2, Fall 2010. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1691832. Segundo o autor, a jurisprudência conforme ao caso Quanta permitiria usar simultanea-
mente as restrições contratuais pós-venda e as regras da exaustão.  
137  “(…) the unusual features of self-replicating technologies shift the equities underlying traditional exhaustion policy. With-
out any post-sale control over straightforward second-generation production, competition from derivative producers would 
rapidly render such technologies unprofitable for inventors. Owners of such technologies would face a near-impossible bal-
ancing act, needing to set prices high enough to appropriate their entire return in the first few sales but not so high as to ex-
clude their entire market. And if such innovators could no longer afford to innovate, the public would lose out entirely on the 
benefits of their work. ¨These unique circumstances warrant a limited exception to the exhaustion doctrine, and the Federal 
Circuit has taken a two-pronged approach to seed cases. First, it has relied on Mallinckrodt to bind purchasers to post-sale 
restrictions on replanting second-generation seeds. Second, it has reasoned that patentees’ original sales should not exhaust 
their rights over user-derived seeds, which “have never been sold.” DUFRESNE, Andrew T., cit. 
138 UNCTAD/DITC/COM/2005/16, p. 18-22.  

http://ssrn.com/abstract=1691832
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Seção  3 (b) [III]  Do modelo adotado na União Europeia 

Seguiremos neste passo a análise dos dois estudos de Cañellas já citados 139, espe-
cialmente o seu Algunos Problemas Jurídico Privados... 
Nas legislações da União Europeia, a questão da exaustão de direitos regional é 
tratada de maneira similar, ainda que não idêntica, ao regime brasileiro 140. Assim, 
aplica-se a exaustão quando a reprodução da matéria viva seja o resultado neces-
sário da utilização para a qual tenha sido comercializada tal matéria, mas deixa de 
se aplicar quanto às eventuais reproduções posteriores à primeira. 
Não obstante esta notável diferença, na União Europeia, as sementeiras, e especi-
almente a Monsanto, procuram igualmente estabelecer um regime de controle 
inclusivo das sementes transgênicas:   

Por otra parte, a la multinacional le interesa reforzar su monopolio derivado de la patente 
manteniendo el control en todo momento de la producción y comercialización de los pro-
ductos de sus semillas GM, por lo que pacta la recompra de todo el producto de las semi-
llas y prohíbe contractualmente que los agricultores guarden semillas para futuras cose-
chas. El pacto de recompra lo es a un precio concretado en el mismo contrato, antes por 
tanto de la cosecha, y la entrega de las semillas producidas se realiza en el mismo momen-
to de la cosecha. Con ello, el agricultor elimina una de los riesgos que generaba su activi-
dad y que no dependían de él: en ocasiones las buenas cosechas eran ruinosas para el agri-
cultor porque los costes de cosecha y almacenamiento eran superiores y el precio del pro-
ducto bajaba por el exceso de oferta. Gracias a estos contratos el agricultor sabe que una 
buena cosecha incrementará siempre su beneficio.. 

                                           
139 CAÑELLAS, Anselmo Martínez,  El control de producción de semillas transgénicas por medio de contratos, InDret, 
Revista para el análisis del derecho,www.Indret.Com,  também publicado como Martinez Canellas, Anselmo M., The Control 
of the Production and Commerce of Transgenic Seeds Through Contracts (January 1, 2012). InDret, Vol. 1, 2012. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1998728. Martinez Canellas, Anselmo M., Private Law Issues About GMO Food Produc-
tion and Commerce (Algunos Problemas Jurídico Privados Referentes a La Producción Y El Comercio De Alimentos Trans-
génicos) (October 21, 2009).  
140 “En Estados Unidos, los agricultores están obligados a pagar un royalty a favor de la empresa de biotecnología, que es la 
titular de la propiedad industrial de la semilla. En España, como en el resto de la Unión Europea, los agricultores están exentos 
del pago del royalty en virtud del principio de agotamiento de la patente, que se refleja en el artículo 52.2 y 3 de la Ley 
11/1986, de 20 marzo, de Patentes, que señala: “2. Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos 
a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado 
miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento. 3. Los derechos conferidos por la patente 
no se extenderán a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológi-
ca protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el territorio de un Estado miembro de 
la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado 
necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obteni-
da no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones”. En realidad el coste económico del royalty sí 
lo cobra la multinacional biotecnológica, pues exige que se incluya en el precio, pero que no se facture independientemente. 
Así lo hace Monsanto desde 2002. Hilmer Schoenbaum, et al. v. E.I. Dupont De Nemours And Company, Pioneer Hi-Bred 
International, Inc., And Monsanto Company. Case No. 4:05CV01108 ERW. United States District Court For The Eastern 
District Of Missouri, Eastern Division. 517 F. Supp. 2d 1125; 2007 U.S. Dist. LEXIS 69918; 2007-2 Trade Cas. (CCH) 
P75,909. September 20, 2007, Decided. September 20, 2007, Filed. 

http://ssrn.com/abstract=1998728
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Como se vê, desse modelo haveria uma contrapartida sensível para o comprador, 
unificando o sistema contratual com uma garantia privada de preços das semen-
tes não utilizadas, ainda que não das colheitas conseguidas com as sementes. 
No entanto, a estrutura das relações entre plantadores e as sementeiras é logica-
mente mais complexa. Em primeiro lugar, há um contrato de licença de patentes 
ou, também, de cultivares, com as produtoras de sementes para plantio, que serão 
adquiridas pelos plantadores 141. As proibições relatadas pela UNCTAD, de re-
serva e de não-pesquisa, são incluídas nesta licença, e repassadas pelos produto-
res por atacado aos agricultores. 
Nos contratos com os agricultores, que têm natureza complexa 142, se incluem 
uma série de obrigações quanto à integridade da semente e seu ambiente de re-
produção, como distâncias mínimas dos limites, direito de inspeção das colheitas, 
etc.  143.  
Em especial, se inclui uma proibição de reuso da semente para replantio e de uso 
de qualquer tecnologia competitiva; mas quanto à colheita ela mesma – diversa-
mente do que acontece da semente destinada ao replantio, não há qualquer ga-
rantia de preço 144. Tal contrato é para cada colheita 145. Veja-se que, no caso eu-

                                           
141 “Para conseguirlo, las empresas biotecnológicas multinacionales, titulares de la patente biotecnológica y/o de la variedad 
vegetal (que les otorga en monopolio para producirla, procesarla y comercializarla), conciertan con otra empresa un contrato 
de licencia de patente, licencia de variedad vegetal o ambas conjuntamente (pues es España es admisible la protección dual). 
Licencia que se concede para un determinado territorio y que le permite producir o comercializar las semillas GM base de los 
cultivos (llamadas semillas germinales, fundadoras o parentales). En dicho contrato, el licenciatario se obliga al pago de un 
royalty, para cuya determinación asume la obligación de informar a la empresa biotecnológica de la producción y ventas de 
manera periódica.” Cañellas, cit.  
142 “En consecuencia, el contrato entre el productor-distribuidor y el agricultor es un contrato atípico, mixto entre el contrato 
de compraventa, el contrato de licencia de patente (o de licencia de obtención vegetal, o de ambos), el contrato de tecnología o 
de cesión de know how (por la transmisión de conocimientos sobre las peculiaridades del cultivo de OGM al agricultor duran-
te el asesoramiento y control de los expertos de la empresa biotecnológica durante la siembra, cultivo y recolección, por lo que 
se incluye el deber de confidencialidad que vincula tanto al productor como al agricultor) y el contrato de prestación de servi-
cios.” Cañellas, cit. Na obra posterior, o mesmo autor qualifica esse contrato como de “integração agrícola”, com base em tipo 
contratual catalão.  
143 “Además asume el compromiso de producirlas en los terrenos que señale el productor (en los que en años anteriores no se 
haya plantado cultivos de variedades que puedan alterar la pureza del OGM), que deberán estar perfectamente delimitados y 
separados de los demás cultivos por la distancia pactada (o la exigida por las normas imperativas nacionales. Deberá identificar 
la variedad cultivada en todo momento, permitir el acceso de técnicos e inspectores de la productora o de la empresa biotecno-
lógica a dichos terrenos y a todas sus instalaciones y permitirá la toma de muestras por parte de los inspectores. Tendrá que 
sembrar, cultivar y cosechar las semillas entregadas por la empresa biotecnológica o por la productora conforme a las técnicas 
normales de cultivo, si bien limpiando la maquinaria utilizada o utilizando una especial para dichos cultivos y seguirá las ins-
trucciones que en su caso les den los técnicos de la empresa productora o los de la multinacional de biotecnología (como el 
uso de determinados herbicidas)”. Cañellas, cit.  
144 “Se añade a estos contratos una prohibición explícita de no guardar semillas GM ni sus productos, de tal forma que si 
hubiera sobrantes de la semilla parental, deberán entregarse a la empresa biotecnológica o al productor. El agricultor sólo 
podrá guardar la semilla parental o comercial que no sea apta para cultivo o que no cumpla las condiciones de calidad mínimas 
pactadas. Es importante destacar que el contrato no impone a los agricultores ni a los productores distribuidores un precio de 
venta, ni les prohíbe que vendan también semillas de tipos convencionales de semillas. No obstante, sí les restringe la venta de 
semillas GM que no sean de la empresa de biotecnología.” Cañellas, cit. 
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ropeu, o agricultor só paga uma quantia, sem distinguir preço de semente e royalti-
es 146. 

Seção  3 (b) [IV]  O modelo contratual brasileiro 

Tal como descrito pela literatura, o modelo contratual corresponde efetivamente 
ao utilizado na atividade empresarial da Monsanto no Brasil, em particular no 
Centro Oeste.  
O modelo brasileiro de contratos da Monsanto é cuidadosamente descrito por 
Zylbersztajn 147 assim como Monteiro e Zylbersztajn, de um lado, e Marcelo Dias 
Varella, de outro. Para um enfoque mais jurídico, que é deste último autor, esco-
lhemos especialmente acompanha-lo. 

Seção 3 (b) [IV] (A)  A Monsanto não tem suscitado a proteção de cultivares 

Em primeiro lugar, é preciso considerar que, diferente do que acontece – por 
exemplo – na Espanha, como analisado com Cañella, a Monsanto não tem invo-
cado simultaneamente a proteção de cultivares e patentes, mas suscita (pelo me-
nos até agora) apenas essas últimas 148.  

                                                                                                                                
145 “La duración del contrato es un elemento esencial, pues se pacta siempre exclusivamente para una sola cosecha. También 
es relevante que en el contrato con el agricultor se menciona la vinculación con el contrato de producción de la productora 
con la empresa biotecnológica.” Cañellas, cit. 
146 “Conforme a lo visto, el agricultor no concierta simplemente un contrato de compraventa de semillas, pues no se obliga 
exclusivamente a pagar un precio (que incluye la compra y el royalty) a cambio de la entrega de una cosa cierta, las semillas GM 
parentales, sino que, además, asume otras obligaciones tanto o más importantes en el mismo contrato: no guardar ni cultivar ni 
ceder a terceros no autorizados las semillas producidas, puesta en producción de lo comprado conforme a las instrucciones del 
vendedor (productor), permitir el acceso de este o de la empresa biotecnológica, que, en consecuencia, pasa a ser parte del 
contrato, actuando el vendedor (productor) como distribuidor-representante de la empresa biotecnológica.” Cañellas, cit. 
147 "Na soja, maior exemplo de commodity que se pode vislumbrar, o sistema de preços serve de referência, mas os contratos 
prevalecem. Estudo de Paes Leme (2004) trabalhou uma amostra de 200 sojicultores em Goiás e Mato Grosso, identificou que 
31,5% dos entrevistados adotaram formas contratuais híbridas envolvendo a venda antecipada a processadoras, indústrias de 
insumos e produtores de soja. Contratos para entrega futura têm sido observados e estudados por Zylbersztajn (2005), que 
identifica os problemas de quebras contratuais observados nas safras de 2004-2005 e 2003-2004." ZYLBERSZTAJN, Decio. 
Papel dos contratos na coordenação agro-industrial: um olhar além dos mercados. Rev. Econ. Sociol. Rural [online]. 2005, 
vol.43, n.3, pp. 385-420. ISSN 0103-2003.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20032005000300001. 
148 “On this matter, the example of RR soybean from Monsanto is interesting. In the United States, the resistant gene of the 
herbicide Roundup Ready, manufactured by Monsanto, and the variety in which it is inserted were patented. In Brazil, the 
situation is different. It is not the variety produced by Monsanto that is commercialized, but another one, which is the result of 
the natural crossing between the Monsanto variety and the Brazilian soybean varieties (ironically called Maradonna seeds by 
Brazilian farmers). However, in the final variety planted in Brazil, there is the genetic sequence responsible for the resistance to 
the herbicide, a patented sequence in the United States. When applying the model of relative patentability, solely on vegetable 
varieties, Monsanto’s rights could be guaranteed on the variety used in Argentina, for example, but not on the one used in 
Brazil. On the other hand, when applying the model of DNA sequence patentability, Monsanto’s rights would be guaranteed, 
including on Brazilian varieties.” Varella, cit. 
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Haveria pelo menos 75 cultivares com características de serem resistentes ao gli-
fosato, mas este número compreende variedades que não são da Monsanto 149.  

Seção 3 (b) [IV] (B)  O ponto crucial: quais são as patentes licenciadas pela Monsanto 

Que patentes são essas? Um estudo técnico específico de Rodrigues et alii  descreve 
quais são os privilégios pertinentes da Monsanto, estudo este que – por sua rele-
vância tanto fática quanto científica - se adiciona a este estudo como Anexo II 150.  
Segundo tal análise, a patentes (como já se apontou em outro estudo, todas expi-
radas) compreendiam reivindicações de produto e de processo 151. 

Que patentes a Monsanto pode ter no Brasil 

Antes de nos adiantarmos neste ponto, é preciso lembrar de caracetísticas especí-
ficas da lei brasileira que não são repetidas necessariamente em outras legislações. 
Aproveitando-se da permissão dos tratados internacionais pertinentes, a lei brasi-
leira assim dispõe:       

Art. 18. Não são patenteáveis: (...)  

                                           
149 “The analysis of the abstracts of the RR® soybean varieties granted and published in the Union Official Diary before May 
27th, 2008, showed that all RR® soybean varieties (n = 75) have in common, as a distinct information from the nearest varie-
ties, the following term: "glyphosate herbicide tolerance".The abstracts of 72 (from 75 varieties) do not reveal any information 
about the RR® genetic construction sequences that are inside these protected varieties or even the patent number that allows 
the protection of the RR® technologies that are inserted in these protected varieties. The three varieties from Fundação MT 
and Unisoja S/A (TMG 103RR®, TMG 106RR® and TMG 108RR®) were the only varieties that gave more detail to the 
meaning of the term "glyphosate tolerance". They reported the presence of a "CP4 EPSPS gene" in these soybeans as the 
distinctness that confers them the glyphosate resistance. Otherwise, these three varieties' abstracts do not reveal the sequence 
per se of the CP4 EPSPS gene or even the patent number for a more accurate indication of the sequence genes that are inside 
the genome of these varieties. Thus, when a farmer buys these varieties protected by the Plant Variety Protection Law (Law 
no. 9.456/97), he does not actually know which technologies are inside them.” RODRIGUES, Roberta L; LAGE, Celso L. S; 
VASCONCELLOS, Alexandre G. Intellectual property rights related to the genetically modified glyphosate tolerant soybeans 
in Brazil. An. Acad. Bras. Ciênc., Rio de Janeiro, v. 83, n. 2, June 2011 . Available from 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652011000200029&lng=en&nrm=iso, access on 07 Feb. 
2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652011000200029. 
150 Este subscritor, entretanto, não pode concordar com algumas das conclusões do estudo em questão, em particular por ter 
este utilizado, para efeitos de apuração da exaustão de direitos, o dispositivo do art. 43, IV, e não o do art. 43, VI, como seria o 
adequado no tocante às patentes “relacionadas com a matéria viva”; vide 
http://www.scielo.br/img/revistas/aabc/v83n2/a29fig01.jpg.  
151 “The eight pipeline patents chosen for this study were divided into two main groups (I and II) according to the matter 
claimed. Group I5 comprises pipeline patents that claim protection for the subject matter that can be used to obtain any trans-
genic plants, besides the RR® soybeans. Group II6 comprises patents that claim protection for the matter that can be used to 
obtain only RR® transgenic plants.In groups I and II, the patents' claims have at maximum two categories of invention, a 
product (or a physical object) and a process (or a method). The product and process claims intend to develop glyphosate 
tolerant soybeans, which can grow when glyphosate herbicide is applied to combat the weeds.(...)  the transgenic microrganism 
that has the vector claimed by either groups I or II is covered by the transgenic microrganism definition, and, for this reason, 
is patentable by the Article 18 (section III and sole paragraph). (...) Regarding the method claims, there are two main types of 
them in the pipeline patents: the method to transform a dicotyledonous to become tolerant to glyphosate and the method to 
transform a plant cell to become tolerant to glyphosate. (...)”. Rodrigues et alii, cit.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652011000200029&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652011000200029
http://www.scielo.br/img/revistas/aabc/v83n2/a29fig01.jpg
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 III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que aten-
dam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação in-
dustrial - 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 de animais, que expressem, mediante intervenção 
humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançá-
vel pela espécie em condições naturais. 

Vamos analisar o que acima se leu. 

Todo ou parte de seres vivos 

Tem-se aqui um recusa incondicional e categórica a qualquer reivindicação de produto 
que garantisse exclusividade do emprego de qualquer ser vivo, ou parte dele. Não 
se distingue, na lei brasileira entre seres superiores ou inferiores.  
A única exceção é os microorganismos transgênicos.  

Microorganismos transgênicos 

Estes objetos, cuja definição para efeitos deste inciso se encontra no parágrafo 
único do mesmo artigo, serão os únicos elementos constitutivos de seres vivos 
que, pela lei brasileira, serão objeto de patente contendo reivindicação de produ-
to. Confontando-se o texto de 27.3 de TRIPs com a presente formulação, obser-
va-se que o texto internacional não reduz a exclusão autorizada de patenteamento 
aos microorganismos resultantes de procedimentos de transgenia.  
No atual estágio do densevolvimento das biotecnologias, no entanto, ainda não 
surgiu oportunidade para a confrontação do texto brasileiro e sua matriz interna-
cional.  

Mera descoberta. 

As disposições complementares deste inciso III (“que atendam aos três requisitos 
de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previs-
tos no art. 8º e que não sejam mera descoberta”) apenas submetem essa exceção 
a todos os demais requisitos de patenteabilidade. Leia-se assim: os microorganis-
mos que não encontrarem nenhuma outra objeção nessa lei,  além deste art. 18, 
serão patenteáveis em reivindicação de produto.  
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Ato Normativo do INPI relativo ao parágrafo único 

Diretrizes:  

2.13   Microorganismos  

2.13.1   A LPI permite o patenteamento apenas de microorganismos transgênicos, e os de-
fine como organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica nor-
malmente não alcançável pela espécie em condições naturais.  

2.13.2   Podemos ter os seguintes tipos de reivindicação: 

a) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter a Seq. ID no x; 

b) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter o vetor de expressão 
X (desde que este vetor esteja bem definido); 

c) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por (características morfológi-
cas e/ou fisiológicas); 

2.13.3   Nas hipóteses acima é preciso atenção para que a reivindicação não venha a en-
globar também o microorganismo natural.  Por exemplo, vamos supor que a Seq. ID no x 
de (a) tenha sido isolada de uma determinada bactéria, se a reivindicação tiver o título ge-
nérico de "microorganismo" isto irá proteger também a bactéria original, caso em que ca-
berá ressalva do que incidir no disposto no Art. 10 (IX). 

2.13.4   Uma vez que internacionalmente o termo "microorganismo" inclui células animais 
e vegetais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a “mi-
croorganismos” não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 
(III).  Se for o caso, deve-se incluir um termo ou expressão limitante e ressalvar quanto ao 
Art. 18 (III). 

2.13.5   Nas hipóteses (c) é preciso atenção para que as características apresentadas sejam 
suficientes para definir com precisão o microorganismo objeto da proteção. 

2.13.6   Microorganismos mutantes são patenteáveis desde que sejam estáveis e reproduzí-
veis. 

2.14   Células hospedeiras 

Deve-se seguir as orientações relativas aos microorganismos – item 2.13.  No entanto, 
aqui o cuidado apontado acima com relação ao termo "microorganismo" deve ser maior, 
pois também o termo "célula" inclui as células animais e vegetais, sendo que, em geral, 
quando a reivindicação é de "célula hospedeira" é porque se trata, principalmente, de célu-
la animal ou vegetal.  Assim, é preciso que a reivindicação apresente algum termo ou ex-
pressão limitante que exclua a possibilidade de incluir na proteção conferida estas células 
(animais e vegetais), além de se ressalvar quanto ao Art. 18 (III) quando do deferimento. 
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2.15    Hibridomas e anticorpos monoclonais 

2.15.1   Embora hibridomas sejam resultado da fusão de células provenientes de seres vi-
vos, não podem ser enquadrados naquilo que o Art. 18 – Parágrafo único – chama de 
“todo ou parte de plantas ou animais”, na medida em que, por conta do próprio processo 
de fusão, representam uma unidade autônoma, devendo ser analisados como um microor-
ganismo. 

 

2.15.2   Quanto aos anticorpos monoclonais, nada mais sendo que proteínas produzidas 
por hibridomas, devem ser analisados como tais. 

Os fins desta Lei  

A definição proposta neste parágrafo único se destinam exclusivamente a definir 
o que são “microorganismos transgênicos” para os efeitos do inciso III do caput. 
Irrelevante, assim, a conformidade da definição às do conhecimento científico 
vigente. É como se o texto dissesse: para os efeitos desta lei, azul é cor do globo 
constante da bandeira nacional.  

Microorganismos são organismos 

Não só pequenininhos, mas essencialmente transgênicos, ou seja, sujeitos à técni-
ca descrita na cláusula final deste parágrafo. A definição aponta, especialmente, 
para o fato tratado na próxima seção, ou seja, de que o todo ou parte de plantas e 
animais, mesmo se fossem micoorganismos transgênicos, não seriam patenteá-
veis.  

Exceto o todo ou parte de plantas ou de animais  

Tem-se aqui uma limitação meramente legal ao conceito de microorganismo. 
Como notam as Diretrizes, 

Uma vez que internacionalmente o termo "microorganismo" inclui células animais e vege-
tais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a “microor-
ganismos” não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 (III).   

Mediante intervenção humana direta 

Como se notou nas observações ao art. 10, tem-se aqui a única exigência legal 
que condiciona a patenteabilidade de alguma coisa a uma ação humana direta. As-
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sim, não basta a indicação informacional de uma utilidade prática e técnica (o que 
também será necessário) mas, além disso, que tenha havido uma ação humana 
direta na obtenção de uma característica - em sua composição genética - nor-
malmente não alcançável pela espécie em condições naturais.  
Assim, é necessário demonstrar que a transgenia decorreu de ação humana direta. 
Essa prova é elementar à validade da patente.  

Em sua composição genética 

A atuação humana direta deverá ser realizada na composição genética do elemen-
to em consideração. Não satisfaz à lei uma intervenção humana direta que, embo-
ra significativa e relevante, não se faz “na” composição genética. A redação é en-
fática; não diz  “com relação à composição genética”, ou outra forma de circun-
lóquio. A intervenção não pode ser indutora e indireta; há que se ter uma inter-
venção direta, e direta na composição genética. 

Uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais 

A exigência do dispositivo é estrita: uma característica não alcançável. Uma caracte-
rística alcançável, ainda que raramente, ou mediante processos essencialmente 
biológicos, etc., não se inclui no permissivo. O aumento de segurança biológica, 
de repetibilidade na geração do produto, de economicidade, de rapidez, etc., es-
tão proscritos como determinantes do microorganismo resultante, embora todas 
essas características possam eventualmente justificar uma reivindicação de pro-
cesso.  

Seção 3 (b) [IV] (C)  Retomando nossa análise 

A mesma norma não se aplica nem nos Estados Unidos, que patenteam,  sim, 
plantas e sementes e não só microorganismos transgênicos; e de uma forma um 
tanto diversa, também os sistemas legais nacionais da União Europeia 152.  
Aqui está o ponto crucial de nossa análise: as patentes que a Monsanto tem 
nos Estados Undios e na Europa são fundamentalmente diversas das pa-
tentes que ela podia obter no Brasil. E disso decorrem consequências impor-
tantíssimas.  

                                           
152 Vide o estudo exatamente sobre isso que me foi encomendado pela Organização Muncial da Propriedade Intelectual e por 
ela publicado: 3. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights Biotechnology, 
encnotrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf. 
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Assim, já se vê que no Brasil, uma semente jamais pode ser objeto de patente. 
Mesmo a inclusão de um microorganismo que é parte de uma planta, ou seja, de 
uma semente, é pelo menos questionabilíssimo.  
Deixando de lado esse fundamento de nulidade da patente (embora a nulidade 
possa ser declarada mesmo no caso de patentes extintas), passemos a considerar 
em sua materialidade o que as patentes da Monsanto obtiveram.  

As patentes da Monsanto do RR1 

Assim listam Rodrigues et alii as patentes pertinentes a nossa análise:  

153 
Assim, não só se têm reivindicações de processo que, pela lei brasileira, abrangeri-
am os produtos obtidos diretamente a partir de tal processo 154, mas reivindica-

                                           
153 Quadro do estudo Rodrigues et alii, cit.  
154        Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, 
colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido 
diretamente por processo patenteado. Assim, ainda que duas cadeiras sejam idênticas ao mínimo detalhe, uma fabricada por 
tecnologia de domínio público, mas a outra resultante de um processo que diminua o custo ou aumente a eficiência da produ-
ção, essa segunda estará sob controle do titular da patente até a exaustão do respectivo direito.  
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ções cobrindo o produto. Ou mais precisamente, não o produto “semente”, mas o 
elemento transgênico intrínseco a uma ou mais sementes diversas, pelo qual ela se 
torna refratária ao glifosato.  
As reivindicações de processo apontam para uma fase da obtenção do produto, 
que é a criação do elemento genético que confere à semente seu caráter resistente ao glifosato. 
Uma vez colocado numa semente, esse processo não é reproduzido. O que se 
repassa ao agricultor é a semente na qual se insere o produto elemento transgênico. 
Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de implanta-
ção. Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, etc., ele não pratica a reivindi-
cação de processo coberta pela patente.  
Isso configura um aspecto crucial de nossa análise. Veja-se que a tecnologia em 
questão não afeta a semente em si (salvo o aspecto de resistência ao glifosato), e 
muito menos a colheita. A patente não cobre a semente como um todo. Não 
existe – como aponta Rodrigues et alii – nenhuma patente de semente da Monsanto 
no tocante à tecnologia RR1. Salvo pelo produto (elemento transgênico) patente-
ado pela Monsanto, toda semente está em domínio público.  
O plantio se configura como um processo industrial 155, no qual o produto em ques-
tão é apenas um adjuvante, que aumenta a eficácia do processo, mas, por defini-
ção, deve ser neutro em face do uso final do produto (colheita) 156. Na nomencla-
tura típica do direito de patentes, o elemento genético é um invento de aparelho, 
ou seja, um produto cuja função é propiciar a eficiência de um processo. 
Há, pelo menos, duas noções de tecnologias de produto: a do produto final e a de 
aparelho, ou seja, um produto utilizado numa fase intermediária dos processos de 
fabricação do produto final. No caso descrito, a patente inclui reivindicações de 
produto, mas não de produto final, e sim de aparelho.  
Assim é que, se um novo torno é inventado para otimizar a fabricação de auto-
móveis é patenteado - pois o novo aparelho satisfaz os requisitos de privilégio -, 
disso não resulta que o carro resultante seja coberto pela patente do aparelho.  
Com efeito, a comparação é exata, pois as patentes expiradas da Monsanto inclu-
em a proteção do processo que gera o elemento transgênico, e também incluem o 

                                           
155 Segundo a Convenção de Paris art. 1º, a noção de “industrial”, para efeitos de propriedade industrial, abrange as atividades 
agrícolas.  
156 Em princípio, o efeito dessa tecnologia genética seria neutro em face do uso final do produto da colheita, ou haveria 
óbices quanto à autorização regulatória de uma semente geneticamente modificada para uso final alimentar.  
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elemento transgênico que otimiza o processo industrial de plantio, mas não inclu-
em o processo otimizado 157.  
Exatamente como no caso do carro, o produto final (carro) não recai sob a rei-
vindicação do aparelho. O fato de que, no caso da semente, o elemento otimiza-
dor esteja embutido dentro do produto final não altera em nenhum aspecto o 
que se acaba de descrever 158.  
Ora, exceto pelo aumento de produtividade resultante do aparelho patenteado pela 
Monsanto (nos privilégios ora já extintos), todo restante do processo de plantio 
já está em domínio público. Planta-se do mesmo jeito que se plantava antes, ex-
ceto pelo ganho de produtividade resultante da tecnologia RR1 e as práticas de plan-
tio que disso decorrem.   
Assim, os cálculos de valores de pagamentos respectivos e outras restrições con-
sequentes devem tomar em conta não o valor da colheita (ou da semente ela 
mesma, se para uso reprodutor), mas exclusivamente do ganho de resistência ou 
produtividade resultante desta tecnologia de aparelho.  
Com efeito, tomar como base de cálculo de royalties o valor da colheita, e não do 
aumento de produtividade, é tratar a patente como se fora de produto final. Como 
se verá, é prática restritiva, sujeita inclusive às constrições da legislação de defesa 
da concorrência, o tomar como base de cálculo de royalties elemento estranho ao objeto da 
patente, quando tal procedimento importa em preços excessivos ou irrazoáveis.  

 Estas conclusões resultam do sistema legal brasileiro, em suas características 
singulares, como minuciosamente descrito em Rodrigues et alii. O fato de que 
tais ponderações não tenham até aqui sido suscitadas em outros sistemas jurí-
dicos, assim, não devem em nada afetar a lógica da solução que, no direito bra-
sileiro, é coativa.  

                                           
157 Aparentemente, a Monsanto não procurou pedir a patente que melhor lhe servisse segundo o modelo jurídico nacional, 
mas apenas reapresentar o que já tinha submetido no exterior, talvez assim perdendo - por outra das suas inépcias proverbiais 
– um elemento basilar de sua tecnologia.  
158 É classica em direito da propriedade intellectual a distinção entre o corpus mysticum, a invenção, e o corpus mechanicum, 
o elemento tangível no qual a invenção se aplica. A fusão entre semente e o produto patenteado pela Monsnato ocorre no 
corpus mechanicum, mas apenas e exclusivamente por um problema de unidade biológica. A semente não é a invenção. O 
elemento genético novo e inventivo não transforma outros elementos do corpus mechanicum, senão o elemento otimizador 
do processo de plantio.  
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Seção 3 (b) [IV] (D)  O contrato com as reprodutoras 

As reprodutoras recebem uma licença da Monsanto para reproduzir sementes nas 
quais se incorpora o gene patenteado RR1, mediante o pagamento de 87,50% dos 
royalties que as reprodutoras recolherem dos plantadores no momento da venda 
da semente reproduzida 159.  
A licença, como praticada, continha dispositivo pelo qual a reprodutora não po-
deria introduzir na semente vendida outras tecnologias de outras fontes, por 
exemplo, que introduzam tolerâncias a insetos ou outros defensivos agrícolas. 
Também ficavam as reprodutoras impedidas de contratar com competidoras da 
Monsanto ou a fazer pesquisas de tecnologias competitivas 160; no entanto, em 
procedimentos administrativos próprios, o CADE determinou a retirada de tais 
restrições dos contratos apresentados à sua análise 161. 

Seção 3 (b) [IV] (E)  Dos contratos com os plantadores-Sul  

As reprodutoras se encarregavam, através da licença, de cobrar dos plantadores 
os royalties incidentes sobre a reprodução do gene intrínseco às sementes através 
do plantio. Assim, uma condição da venda das sementes das reprodutoras aos 
plantadores era a aceitação do pagamento de royalties, mediante um acordo específi-
co 162. Uma rede de contratos com cooperativas de plantadores, incentivados por 

                                           
159 “The commercial contract is signed between Monsanto and Brazilian seed companies that use the gene of resistance in the 
varieties they offer on the market. As set by the contract, the licensed company can use the Monsanto gene and incorporate it 
into their varieties. In exchange, they compromise by establishing an agreement with farmers who buy seeds with the protect-
ed gene, and the deal states they should transfer to Monsanto a fee, referring to “rate of use of technology.” In turn, Monsanto 
will gather these fees and pass on 12.5% of the total gathered to the licensed firm. The agreement could be made because 
other companies believed they should pay by the patent on genes, even if these patents were object of a legal dispute, as we 
saw above”. Varella, cit.  
160 “At last, the agreement makes sure the licensed seed firms do not have the right to insert, in a variety with the Monsanto 
gene, other genes which rights belong to competing firms, even if these genes would provide different interesting characteris-
tics. The standard agreement determines that licensed firms cannot establish contracts with other firms, simultaneously using 
the protected Monsanto gene. Therefore, there cannot be two or more distinct technologies in the same plant. The firm must, 
therefore, choose between the Monsanto gene and the other gene. Seeing the commercial success of the gene resistant to 
glyphosate, competitors do not show an interest in adding other genes, and consequently, Monsanto’s monopoly is strength-
ened with the commercialization of a great part of the country’s soybeans”. Varella, cit.  
161 Processos 08012.003296/2007-78, 08012.003997/2003-83, já mencionados em estudo germano a este.  
162 “Monsanto needed to control farmers. However, it was difficult to do so. Since farmers did not buy their seeds from 
Monsanto, it was impossible to discover who was using its technology or not. The first step was to start a control on the new 
seeds. Every time a farmer bought new seeds from Monsanto or from one of the associate companies, the farmer was obliged 
to sign an agreement on the seed sale. In that agreement, the farmer promises to pay royalties to Monsanto. Moreover, Mon-
santo could build an important database with names, addresses, size of property, and quantity of seeds bought by each 
farmer.” Varella, cit. 
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descontos no preço das sementes ajudou a implantar o modelo geral de negó-
cio 163. 
A este controle anterior se junta um posterior: através de um sistema de alianças 
com as empresas que compram as safras, a colheita é testada e qualquer semente 
transgênica quanto a qual já não se pagou royalties recebe uma incidência a valo-
res acrescidos 164.  A princípio houve resistência das traders, mas uma apreensão 
no exterior das colheitas exportadas e o pagamento de parte dos royalties ex post 
recolhidos a tais exportadoras acabou por selar essa perna do modelo contratu-
al 165. 
Em seu estudo, Monteiro e Zylbersztajn assim descrevem esse modelo contratu-
al:  

 
Os autores notam que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde 
existe a incerteza da exaustão de direitos e o efeito das leis estaduais, nesta região 
a Monsanto não se preocupa tanto com a questão do replantio, mas segrega a 
questão tecnológica da resistência  ao glifosato da questão da semente 166.  
                                           
163 “At an inferior level, Monsanto also made deals with farmers’ cooperatives, consenting to a discount for those who con-
trol and cooperate with the payment of royalties on its technology. According to the Company60, it signed more than 300 
contracts with cooperatives of all sizes. In these deals, there are “discounts on the sale price” of up to 5% of the normal price 
charged. As a counterpart, Monsanto expanded its database with data from cooperative members”. Varella, cit.  
164 “The second step was to control all the other farmers who produced their own seeds. In that case, Monsanto created an 
ex post control. When the farmer tried to sell the seeds, the trader had an agreement with Monsanto to test it and verify if it 
were a GM seed. In that case, the trader could only buy the seed after the compensation payment to Monsanto. In both cases, 
the payments were based on the presumption that there were valid patents on the seed. Monsanto justified its right to ask for 
compensation as a consequence of its patents.” Varella, cit. 
165 Monteiro e Zylbersztajn, cit.  
166 “Overall, the analysis of the mechanism of collecting royalties on GM soybean seeds in the southern region of Brazil 
reveals a subtle aspect. The property rights protection effort undertaken by the firm is based on the unbundling of the attrib-
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O problema aqui foi historicamente causado pela invasão no sul do Brasil das 
sementes argentinas – pois na Argentina a Monsanto não conseguiu obter paten-
tes RR.  
Essencialmente por mais de um dos erros de advocacia de patentes 167 pelos quais 
a Monsanto é famosa 168, a empresa perdeu a patente argentina da semente 
Roundup Ready. Simplesmente, perdeu o prazo de requerer a patente. Em qual-
quer país da OECD, provavelmente tal renderia uma indenização bilionária con-
tra o escritório que a representava, cumulada com a demissão dos executivos da 
sociedade. Mas, sendo um país sul-americano, a culpa foi posta no país, e não na 
própria administração da empresa.   
De outro lado, as demoras legais e regulatórias da admissão das sementes RR no 
Brasil criaram uma situação anômica, pelo qual se tornou impossível, durante al-
gumas safras, que a Monsanto pudesse legalmente fazer valer sua patente. Proibi-
do o plantio, a cobrança de royalties ou outros meios de extrair receita de seu 
ativo tecnológico era inviável. 
Assim, criou-se, para os efeitos da situação dos estados do sul brasileiro, a meto-
dologia de cobrança de royalties em dois estamentos.      

                                                                                                                                
ute (tolerance to glyphosate) from the asset (seed), outlining a particular way to negotiate the attribute regardless of how the 
acquisition of the asset is made. This is relevant since the collection of royalties is based on seeds purchased in the black mar-
ket. The result contrasts with the US case, where all the protection effort made by Monsanto focuses on combating the saving 
of seeds.” Monteiro e Zylbersztajn, cit.  
167 “A rápida difusão da soja transgênica RR foi facilitada pelo vencimento, em 1987, da patente sobre o glifosato na Argenti-
na (e pela consequente emergência de uma forte concorrência e baixa de preços) e pela falta de proteção de patentes no país 
do transgênico RR. Foi exatamente isso que deu origem ao conflito com a Monsanto que, em 7 de julho de 1986, havia apre-
sentado um pedido de patente nos Estados Unidos, finalmente outorgado, em 10 de julho de 1990 (registrada como ‘Glypho-
sate-resistant plants’). No dia 3 de abril de 1995 – ou seja, quase dez anos depois – a Monsanto solicitou a revalidação dessa 
patente na Argentina. Mas a legislação argentina havia sido modificada em razão da aprovação e entrada em vigor no país de 
um novo tratado internacional sobre propriedade intelectual – o Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacio-
nados com o Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC). Consequentemente, a Corte Suprema de Justiça da 
Nação confirmou (no caso da Unilever contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 24-10-00) a rejeição dos pedidos 
de revalidação de patentes estrangeiras. Entre os pedidos de patentes não revalidadas figurou o do transgênico RR, tardiamente 
apresentado pela Monsanto. Assim, a RR entrou no domínio público no país.” CORREA, Carlos Maria, A Monsanto perde 
sua patente, Le Monde Diplomatique, Brasil, 01 de Dezembro de 2010. 
168 A Monsanto perdeu em setembro de 1983 uma licença compulsória do RoundUp no Brasil simplesmente por não ter lido 
o diário oficial. Passado o prazo de contestação do pedido, sem que a empresa tivesse atinado com a publicação, a licença foi 
concedida por contumácia. Vide Nota sobre a Licença Compulsória Monsanto de 1983 em 
www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc. 

https://www.google.com/url?q=http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc&sa=U&ei=absTUcb-CpPg2wXV3YHoDg&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFUlo9WeW-Iuc3FD8TcbiAVBs3gUg
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/monsanto.doc
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Seção 3 (b) [IV] (F)     As peculiaridades dos contratos do centro oeste do Brasil 

Diferentemente do que ocorreu no sul do Brasil, no centro oeste não ocorreu 
uma divulgação inicial de sementes de origem argentina, inclusive por razões 
agrotécnicas 169.  
Nessa região, os royalties são cobrados na forma de boletos dos plantadores, en-
tregues pelas reprodutoras juntamente com a semente comprada. Tais regalias 
constituem um crédito perante o devido a final quando vendida a colheita às ex-
portadoras 170. Ocorrendo mais safra na ocasião de venda à exportadora (na “mo-
ega”) do que aquela a que corresponde à produção “normal” imputada à quanti-
dade de sementes, a compradora se encarrega de reter o valor dos royalties.   

Seção 3 (c)  Dos royalties 
Nesta seção discutiremos as questões relativas aos royalties cobrados pela Mon-
santo.  

Seção  3 (c) [I]  Da noção de Royalties 

Voltamo-nos agora à definição do que sejam royalties. No dicionário 171, se lê: 
                                           
169 “In fact, as soon as the problem of illegal seed acquisition became less intense, Monsanto shifted its strategy of collecting 
royalties. This is the case of the Midwest of Brazil. The major soybean producing states of the Midwest of Brazil are Mato 
Grosso do Sul (MS) and Mato Grosso (MT). Industry sources say that GM soybeans represent 80% of soybean production of 
Mato Grosso do Sul and 40% of soybean production of Mato Grosso. Generally speaking, the Midwest has two distinct char-
acteristics in relation to the southern region of Brazil with regard to soybean production. Firstly, the average farm size in the 
Midwest is bigger than that of the south. A typical rural property in the state of Mato Grosso, for instance, has approximately 
8,000 acres compared to 2,000 acres in Rio Grande do Sul (Veiga and Antuniassi, 2008). Secondly, in the Midwest the adop-
tion of GM technology has been slower. In the south, smuggled GM seeds showed rapid spreading due to the correlation of 
climate and soil between the region and Argentina. In the Midwest, rapid adoption has not occurred due to the neecl for 
adaptation of seed varieties to the "cerrado" environment. This type of environment has specific climate and soil which make 
the planting of a seed originally intended for Argentina far from the most favorable choice. Perhaps more importantly, the 
climate in the Midwest can cause deterioration of seed storage if specific conditions are not obeyed (e.g., cold storage system).” 
Monteiro e Zylbersztajn, cit.  
170 “In the Midwest the collection of royalties from GM seeds occurs by means of payment slips which are delivered to farm-
ers by cooperatives or dealers at the time of purchase of the seed.(...) In the case of non-payment of the slip, under the as-
sumption that the farmer is reported in the field test for detection of GM traits, Monsanto can charge a default rate of 2% on 
production. This default rate, however, is not necessarily applied to the whole production. The scheme works as follows: Each 
payment slip generates a certain amount of "royalty credits". When performing the field test and verifying the farmers' total 
production, Monsanto compares the amount of credits accumulated by the farmer and the actual level of production. If pro-
duction exceeds the equivalent amount of credits, the farmer pays a fee of 2% on the excess. The logic of the scheme is sim-
ple. If the farmer has not only acquired a certain amount of GM seeds, but also used saved seeds there is an incompatibility in 
the harvest period between actual production and ideal production — i.e., the production obtained by the exclusive use of 
seeds purchased legally. It is this inconsistency that is checked by Monsanto and the rate of 2% levied on the difference be-
tween actual and ideal production.” Monteiro e Zylbersztajn, cit.  
171 BASTOS, Aurélio Wander. Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. Editora Lumen Juris. Rio 
de Janeiro. 1997. pg. 250 
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ROYALTY - Designação também aplicada à taxa percentual fixada nos contratos artísti-
cos, entre intérpretes e gravadoras. Também refere-se à retribuição que se estabelece no 
contrato entre titular e usuário de uma patente industrial ou marca, entre o editor e autor 
de uma obra literária, etc. para fim de sua comercialização. Muito comum nos contratos 
de franquia e de transferência de tecnologia, o Royalty não se confunde com pagamento 
ou percentual referente a direito autoral. Royalty ou regalia é a retribuição que o titular de 
Direito Autoral de marca, de desenho industrial ou de patente recebe pelo uso e fruição da 
sua criação por terceiros e geralmente incide sobre taxas de comercialização do produto. 
Atualmente, é muito utilizado nos contratos de franquia (Franchising) (COOMUSA. Pe-
queno Dicionário do Direito Autoral. Coomusa, 1983, p. 51; GANDELMAN, Henrique. 
Guia Básico de Direitos Autorais, Globo, 1982, p. 54; FERREIRA, Aurélio Buarque de 
Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2í1. ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986, p. 1.525). 

ROYALTY 172 

Termo da língua inglesa, no plural, royalties. É o valor pago ao proprietário de uma paten-
te por aquele que obteve a licença (licenciado) para sua exploração, em decorrência da 
concessão da referida licença.  

Na verdade, na propriedade intelectual existem royalties pela exploração de patentes, de-
senhos industriais, uso de marcas e por know how.  

Afirma Francisco Teixeira que "Somente nos casos em que o inventor prefere ceder os di-
reitos de comercialização a terceiros é que haverá um pagamento de royalties contratuais. 
por parte do licenciado, para quem lhe cedeu aquela tecnologia". (In: Tudo o que você 
queria saber sobre Patentes mas tinha vergonha de perguntar. São Paulo, 2006).  

Dissemos, em nosso livro de 2003 173: 

(...) “royalties”, expressão esta que é reservada pela legislação ao caso de licença de marcas, 
patentes ou franchising 174, ou direitos autorais. (…) 

Lógico que a contrapartida da licença de patentes é o pagamento de royalties, e não a de 
aluguel, ainda que as duas coisas tenham a mesma natureza jurídica. A noção de royalties, 
ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64. 

Sobre a questão, escrevemos em nosso livro de 1984, focando, no entanto, exclu-
sivamente no aspecto tributário da questão 175: 

Definição de royalties**  

                                           
172 ARAÚJO, Nizete Lacerda e GUERRA, Bráulio Madureira. DICIONÁRIO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL . Ed. 
Juruá. 2010. Paraná. P. 189 
173 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Luemn Juris, 2003.  
174 Vide, quanto ao franchising, a Lei 8.955 de 15/12/1994. 
175 BARBOSA, Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, Ed. RT e INPI, 1984. O 
texto aqui citado incorpora atualizações da 2ª. Edição, ora no prelo, em coautoria com Marcelo Gustavo Siqueira.  
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A noção de royalties, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da 
Lei 4.506/64.  Segundo a lei, são royalties: 

“os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direi-
tos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) di-
reito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, proces-
sos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d) exploração de direi-
tos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra”. (...)  

Tentando sistematizar as noções que resultam do art. 22 da Lei 4.506/64, Francisco Cal-
deraro julgou poder determinar que seriam aluguéis as contraprestações pelo uso de bens 
materiais, juros as devidas pelo uso de capital financeiro, e royalties as devidas pelo uso de 
direitos. 

Esta sistematização, que é tanto mais necessária quanto o artigo em questão apenas dá 
exemplos, prevalecendo o conceito geral do caput, peca por uma certa imprecisão, o que 
aliás se pode dizer da própria lei. O aluguel é devido, não pelo uso do bem material, mas 
pelo direito ao uso; e tanto é titular deste direito o proprietário quanto um terceiro; de ou-
tro lado, na relação exemplificativa do art. 22 está o direito de extrair recursos vegetais ou 
minerais, que se refere necessariamente a bens materiais. 

É interessante notar que, quanto às convenções para evitar a dupla tributação, os rendi-
mentos provenientes de exploração de recursos minerais e vegetais estão regulados pelo 
art. 6º da convenção modelo da OECD (rendimentos derivados de bens imóveis) e não 
do art. 12 (royalties). 

De qualquer forma, o art. 71 da Lei 4.506/64 dá a noção geral de aluguéis e royalties, como 
um gênero coletivo, ao exigir, para ser lícita a dedutibilidade de tais pagamentos, que estes 
sejam necessários para manter a posse, uso ou fruição de bens ou direitos, os quais, por 
sua vez, produzem os rendimentos da empresa. Assim, é royalty ou aluguel o montante 
destinado a remunerar o uso, fruição ou posse de bem ou direito alheio, e que permanece 
como tal, já que os pagamentos destinados à aquisição dos mesmos bens ou direitos não 
são dedutíveis (Lei 4.506/64, art. 71, parágrafo único, “c”, ressalvados os casos do art. 356 
do RIR/99). 

Mas, como é diversa a regulação dos royalties e aluguéis (por exemplo: royalty pago a sócio 
pessoa física é tido como indedutível pela legislação176; o aluguel pago a sócio pessoa jurí-

                                                                                                                                

** [Nota do original] Ives Gandra da Silva Martins, p. 117; Francisco R.S. Calderaro, p. 87; Alberto Xavier, p. 282/283; Bu-
lhões Pedreira.  Item 208.1. 

176 [Nota do Original] Desde o RIR/94 (art. 292, I) consta que não são dedutíveis “os royalties pagos a sócios, pessoas físicas 
ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”. O RIR/99 repete a redação no seu artigo 353, I. 
Todavia, o artigo 71, parágrafo único, “d” da Lei 4.506/64 prevê que não são dedutíveis “os "royalties" pagos a sócios ou 
dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes”, logo a inclusão das sócias pessoas jurídicas na vedação é ilegal, tal 
como já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF): “ROYALTIES PAGOS A SÓCIO PESSOA JURÍDICA – 
DEDUTIBILIDADE FISCAL – Na vigência do art. 71 da Lei 4.506/64, a vedação constante do art. 71, parágrafo único, letra 
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dica é dedutível, desde que dentro dos níveis de mercado), resta sem resolução o que será 
uma coisa e o que será outra. Também obscura é a fronteira entre os pagamentos de assis-
tência técnica e os devidos como royalties, como se verá na seção deste trabalho destinada a 
definição de assistência técnica. 

A Lei também regula os assessórios dos royalties. Segundo o art. 53, § 1º do RIR/99 (Lei 
4.506/64, art. 22, parágrafo único e Dec.-lei 1.642/78, art. 8º), no ponto aplicável também 
à definição dos royalties em geral, inclusive os pagos por ou atribuídos às pessoas jurídicas, 
são também classificados como royalties os juros de mora e quaisquer outras compensações 
pelo atraso no pagamento destes. Este princípio resulta em que, uma vez se deixe de pagar 
os royalties no tempo, forma e lugar acordado, serão classificados como royalties os juros 
de mora, multas e demais acessórios; o que ocorre, se o montante acrescido exceder os li-
mites de valor da lei? 

A hipótese é a de um royalty estipulado em 5% da produção do licenciado - limite máximo 
permissível pela legislação. Caso se dê um atraso, e o montante devido passe a ser 5,5%, 
por exemplo, o excesso seria indedutível, nos termos da legislação vigente. 

Outra hipótese de integração, nos royalties, de verbas de outra natureza está no art. 23, § 1º 
da Lei 4.506/64; os móveis ou benfeitorias, ou quaisquer outros bens do titular do rece-
bimento, cuja aquisição for imposta como condição para a celebração do contrato.  Assim, 
se o titular de uma patente obrigar à compra de insumos ou componentes de sua proprie-
dade para aceder na licença (no que se chama vulgarmente de tie-in arrangement e é proibi-
do em geral pelas leis antitruste ou de abuso do poder econômico), tal valor acrescerá a ba-
se de cálculo do limite de dedutibilidade. As regras administrativas em vigor na época da 
1ª edição desse livro (AN-INPI nº 15/75, item 2.2.1 - nota e 3.2.1 – nota, revogado pela 
Resolução INPI nº 22/91, que foi sucedido pelo Ato Normativo INPI nº 120/93 e poste-
riormente pelo Ato Normativo INPI nº 135/97) contemplavam a exclusão, na base de 
cálculo dos produtos importados do licenciador ou de quem este indicar; o efeito é similar 
ao previsto na Lei 4.506/64, mas não é igual. Cabe, pois, adequar, no ponto, as normas 
administrativas e as leis fiscais. 

De outra parte, não é royalty o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instru-
mentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º; RIR/99, art. 53, § 2º). Com efeito, difere 
o pagamento de royalty (rendimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, 
etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada está inserida: uma coisa é o 
direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, 
é o fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienação do corpus mechanicum. Eco-
nomicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos 
royalties; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, royalty. (...)  

No art. 23 da Lei 4.506/64, reproduzido somente no art. 53 do RIR/99, como se valesse a 
disposição só no tocante às pessoas físicas (o que não ocorre) está também a previsão de 
que, como royalties, também são entendidos: 

                                                                                                                                
'd' não se estende aos pagamentos efetuados a sócio pessoa jurídica. (...).” (MF/Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), 
Acórdão Número CSRF/01-04.629, Relator Cândido Rodrigues Neuber, Data da Sessão 12/08/2003) 
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I - as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, 
participações ou interesses; 

II - os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do 
trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do 
bem ou do cedente dos direitos; 

III - as luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, 
ou cedente do direito, pelo contrato celebrado; 

IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas 
para preservação dos direitos cedidos, se de acordo com o contrato fizerem parte da com-
pensação pelo uso do bem ou direito; 

V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato. 

O primeiro item não necessita de comentário. O segundo item contempla, por exemplo, o 
pagamento dos técnicos necessários à assistência tecnológica suplementar necessária para, 
em alguns casos, pôr o objeto da patente em exploração; as luvas e outros prêmios, a que 
se refere o terceiro item, não são dedutíveis, mas ativáveis e amortizáveis proporcional-
mente ao tempo do contrato (RIR/99, art. 353, II; art. 71, parágrafo único da Lei 
4.506/64) 

Como as licenças prevêem, algumas vezes, que os ônus pela manutenção do direito (pagar 
ao INPI, ao advogado, etc.) fiquem por conta do licenciado, o item IV se aplica para in-
corporar tais valores ao montante dos royalties, inclusive para efeitos de dedutibilidade      

Finalmente, no vol. III do nosso Tratado 177, acrescentamos: 

No campo específico da CIDE, tem-se decisão de 2001 da Receita Federal 178 que consi-
dera que a importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida a título de royal-

                                           
177 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. III, cap. VII, [ 5 ] § 2. 7. - A defi-
nição de royalties.  

178 [Nota do Original] "SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Divisão de Tributação - DECISÃO Nº 200, DE 30 DE 
JULHO DE 2001 - Assunto: Outros Tributos ou Contribuições - Ementa: INCIDÊNCIA-Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - A importância paga, creditada, entregue, empregada ou 
remetida a título de royalty, a residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos de 
comercialização de programas de computador-software, sofre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela "licença de uso". MANUTENÇÃO 
DE SOFTWARE E TREINAMENTO - As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes 
ou domiciliados no exterior, em pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador-software e 
treinamento de pessoal, por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de serviços ficam sujeitas à incidência do impos-
to de renda na fonte à alíquota de 25% e, não sofrem a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-
co.Dispositivos Legais: Art. 7º da Lei nº 9.779, de 19.01.1999 e art. 2º da Lei nº 10.168, de 29.12.2000. - PAULO JAKSON S. 
LUCAS - Chefe" No mesmo sentido, vide a decisão 182 de 12/07/2001. Mesmo após a edição do manteve-se na mesma 
posição: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 298, DE 14 DE OUTUBRO DE 2002 - ASSUNTO: Outros Tributos ou Contri-
buições - EMENTA: INCIDÊNCIA - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Cide A empresa que pagar, 
creditar, entregar, empregar, ou remeter importâncias ao exterior a título de royalties, pela cessão ou licença de uso de softwa-
re, está sujeita ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei nº 10.168, de 2000”. 
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ty, a residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de di-
reitos de comercialização de programas de computador-software, sofre a incidência da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei nº 
10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela "licença de uso” 179. O mesmo se dirá 
dos pagamentos ao exterior a título de franchising 180 

          Tal definição encontra respaldo na melhor doutrina: 

“À luz do direito interno, o royalty é uma categoria de rendimentos que representa a re-
muneração pelo uso, fruição ou exploração de determinados direitos, diferenciando-se as-
sim dos aluguéis que representam a retribuição do capital aplicado em bens corpóreos, e 
dos juros, que exprimem a contrapartida do capital financeiro.  

No direito interno, os direitos que dão lugar à percepção de royalties são o direito de co-
lher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; o direito de pesquisar e extrair recur-
sos minerais; o uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de 
marcas de indústria e comércio; a exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos 
pelo autor ou criador do bem ou obra ( art. 22 da lei no. 4.506/64). Abrange, assim, os ro-
yalties minerais e vegetais; os royalties industriais e os royalties intelectuais”.  

“(...) nas convenções contra a dupla tributação assinados pelo Brasil, o conceito de royalti-
es designa as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso 
de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas”. 181    

De quando se pagam indenizações à maneira de royalties 

A lei brasileira prevê uma hipótese em que as indenizações devidas por infrações 
de direitos de propriedade industrial são calculadas como se fossem royalties.  
Assim notamos em nosso Tratado 182: 
                                                                                                                                
No mesmo sentido: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 287, DE 01 DE OUTUBRO DE 2002, Nº 285, DE 01 DE OUTU-
BRO DE 2002, Nº 81, DE 25 DE ABRIL DE 2003. 

179 [Nota do Original] De outro lado, numa consideração que precedia à nova redação introduzida à lei inicial pela Lei no 
10.332, de 19 de dezembro de 2001, a Receita na mesma decisão excluiu da tributação o pagamento pela manutenção (atualiza-
ção de versão) do programa de computador-software e treinamento de pessoal, “por se tratar de rendimentos decorrentes da 
prestação de serviços”. Com a nova redação, os pagamentos de serviços técnicos, mesmo não resultando em transferência de 
tecnologia, passaram a ser base de cálculo da CIDE. 

180 [Nota do Original]  Decisão da SRF 231 de 28/09/2001. Mesmo após o novo Decreto, a Receita persistiu no mesmo 
entendimento: SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 249, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002 ASSUNTO: Outros Tributos ou 
Contribuições EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO ( CIDE) - INCI-
DÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS DE FRANQUIA A remuneração periódica (royalty) paga, creditada, entregue, empre-
gada ou remetida, a cada mês, a residente ou domiciliado no exterior, pela licença de uso de marca, associada à prestação de 
assistência técnica e à transferência de know-how técnico e serviços de sistema, bem como pelo direito de uso de tecnologia de 
implantação e administração de negócio, no sistema de franquia, está sujeita à incidência da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico, desde janeiro de 2001, quando de sua instituição pela Lei nº 10.168/2000. 

181 [Nota do Original] XAVIER, Alberto, Direito Tributário Internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 
5ª ed. Atual., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 617 
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O Código da Propriedade Industrial de 1996 trouxe a nosso direito a bateria de critérios 
construída pela Corte Suprema Alemã no julgamento do caso Ariston em 8/6/1895 183.  

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudi-
cado, dentre os seguintes: 

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou 

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela 
concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 

Tal método trinitário estabelece uma regra de indenização compreendendo tanto o danum 
emergens (as perdas sofridas) quanto o damnum cessans (inciso I), um critério de enriqueci-
mento sem causa – enriquecimento positivo ou negativo (o item II) e o critério suplemen-
tar de um hipotético ganho resultante do jus fruendi 184. (...) 

[ 6 ] § 6. 20. - O royalty ficto 

As peculiaridades da terceira modalidade descrita no art. 210 do CPI/96 tiverem a descri-
ção cuidadosa da doutrina 185. Tecnicamente, trata-se de uma forma de compensação do 
enriquecimento sem causa, essencial sempre que não se possam produzir provas de que a 
infração do direito beneficiou ao infrator 186. 

Apesar de bastante discutida na doutrina comparada, seja pela ideia de seria uma forma 
não adequada (pois que insuficiente e, por se equivaler a um preço para livremente infrin-
gir, ou seja, ...não punitiva....) de composição patrimonial, essa fórmula é sempre útil e por 
vezes vantajosa.  

No sistema americano o royalty ficto surge como a mínima compensação legal 187. Nem 
sempre o será 188. 

                                                                                                                                
182 Vol. I, cap. I, [ 6 ] § 6.18. (A) O método Ariston 
183  [Nota do Original] Tribunal Supremo do Império Alemão, Bl.PMZ, 1894-1895, p. 241 e seguintes.  
184  [Nota do Original] Seguimos nas sub-seções seguintes a estupenda análise de NOVOA, Carlos Fernandez Nóvoa, 
Tratado de Direito de Marcas, Marcial Pons, Barcelona, 2004, § 7.07, p. 503-524. 
185 [Nota do Original]  GOLDSCHEIDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em 
arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista 
da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18.  
186 [Nota do Original]  NOVOA, op. Cit., p. 521.  
187 [Nota do Original]  5 U.S.C. 284 Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damag-
es adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the inven-
tion by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the 
court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. 
Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may 
receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circum-
stance 
188 [Nota do Original]  RANDALL, op. cit.: “If I can't prove lost profits on some sales, may be I can only prove that 
my manufacturing plants could make 50,000 rackets a year, not 100,000.50, I couldn't prove lost profits that I would have 
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Preceitua Novoa 189 que tal critério institui.... 

una fictio juris: se presupone que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia 
al infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar negociaciones pacíficas con este fin, el 
titular de la marca infringida ha demandado al infractor a fin de restablecer el equilibrio 
entre los patrimonios del demandante y del demandado. Al fijar la regalía hipotética exigi-
ble al infractor demandado, los Tribunales deberán retrotraerse al momento en que se ini-
ciaron las actividades infractoras. 

[…]Al fijar la regalía hipotética, los Tribunales deberán valorar ciertos factores. Algunos 
de estos factores son mencionados expresamente por el apartado 3 del art. 43 de la Ley de 
Marcas; a saber, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de li-
cencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.  

Consigna a pragmática: 

“Resta, por fim, estipular o valor da indenização cabível à espécie, e optamos na direção da prática comer-
cial; acolhida jurisprudencialmente, fixando a indenização através de um royalty incidente sobre o fatura-
mento da Ré. desde o momento em que indevidamente passou a usar ilicitamente a expressão "MARTA 
ROCHA", até o momento em que se absteve de usá-lo. Royalty este que fixamos em 10%, e apurado em 
execução.” Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do RJ, em 28/02/1991, em razão de ilíci-
to proveniente de concorrência desleal, proferiu decisão excepcional, mantida na Apelação Cível nº 4.063, 
julgada em 28/04/92, Relator Des. Humberto de Mendonça Manes, 5ª Câmara Cível do TJRJ” 

 

[ 6 ] § 6. 28. - A modalidade residual  

Não sendo possível ou adequada a escolha entre a indenização e o enriquecimento sem 
causa, caberá como terceira, e derradeira hipótese, a fixação de royalties fictos, em valores ra-
zoáveis. Certo é que, na inicial, o autor sempre poderá eleger esse critério como a certeza 
de seu pedido. Em todas demais hipóteses, a ficção das regalias (o que certos autores clas-
sificam como “licença compulsória” 190) será a escolha necessária. 

Essa hipótese é aplicável mesmo quando não se apure perdas e danos do titular 191, ou enri-
quecimento positivo do infrator 192.  

                                                                                                                                
replaced their sales for all of the rackets. 50, instead, I will get reasonable royalties and we will calculate what the license rate 
would have been for those lost sales. That sounds like that will be less than loss profits. Actually, with accurate economic 
evaluations, sometimes it is more. I won't get into the details, but if a product is very sensitive to price changes, meaning if I 
change the price just a little and I sell many more, that that is called elasticity of demand in the economist world. If that is the 
case and if Titan actually makes things much more efficiently than I do, the royalties could actually be higher than the lost 
profits. I have seen this happen in many cases and it depends on the proof. But remember, so far I get lost profits, I get rea-
sonable royalties, for every sale that I could not prove lost profits, I get price erosion on all of the sales and we still have one 
more doctrine to put into place, the convoyed sales, meaning things that I sell along with my tennis racket”. 
189 [Nota do Original]  Op. Cit. P. 516 e seg.  
190 [Nota do Original]  Por exemplo, em http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-1498.html 
191  [Nota do Original] RANDALL, op. Cit., “A reasonable royalty is available even if you can't prove the profits that 
you lost. The reasonable royalty is the amount that the parties would have probably negotiated if they had decided in advance 
to enter an agreement to allow the infringer to make the patented good. Now, that really didn't happen, but the Courts gather 
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Sendo a última necessária hipótese de recomposição, torna-se indispensável se ter parâme-
tros aplicáveis em qualquer caso, mesmo quando a apuração for difícil ou inadequada, de 
modo que se perfaça o reequilíbrio patrimonial. Mas aqui também se aplica a norma da ra-
zoabilidade, e não se imputariam royalties a uma hipótese em que não houvesse dano pos-
sível, com ocorre quando nenhum produto infrator é posto no mercado, nem vulgarização 
impacte produto ou serviço de consumo conspícuo.  

Como se calcularão tais regalias? Em princípio, tomando como base as vendas líquidas da 
massa contrafeita 193. Qual a alíquota? As razoáveis no mercado, como demonstrado, per-
tinente ao setor e ao direito violado. 

Na hipótese em que, claro que o dano existe, se verificar impossível a apuração dos royal-
ties de mercado, deve tomar-se como índice mínimo as alíquotas fixados como limite de 
dedutibilidade pela legislação fiscal 194. Há sistemas jurídicos que fixam os valores mínimos 
legais de royalties em alíquotas comparáveis 195. 

  

Do conceito de royalties 

Resumindo nossa discussão anterior, cabe-nos entender que – para os propósitos 
deste estudo - são royalties ou regalias os pagamentos relativos à autorização da 
utilização do objeto de um direito exclusivo, que faz o seu titular ou quem por ele 
aja, devidos por aquele que se utiliza dessa autorização. 

                                                                                                                                
evidence, as we will see in a moment, and based on that evidence, they then try to calculate what the contractual relationship 
would have been”. 
192 [Nota do Original]  NOVOA, op. Cit., “2º. El abono del damnum cessans. El abono del enriquecimiento negativo 
experimentado por el infractor de la marca se encauza a través del pago de la regalía hipotética que, de acuerdo con el art. 
43.2.c) de la Ley de Marcas, debe efectuar el infractor al titular de la marca infringida” 
193  [Nota do Original] Vide o art. 12 do Dec.-lei 1.598/77: “A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta 
diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas.” 
Por sua vez, a renda bruta é, pelo mesmo artigo: “A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de 
bens nas operações por conta própria e o preço dos serviços prestados.” 
194  [Nota do Original] Essencialmente , os prescritos pela Portaria MF 436 de 1958 
(http://denisbarbosa.addr.com/portaria_436.htm), com as alterações pertinentes. Comentamos em nosso Tributação, op. Cit., 
“Pela Lei 3.470/58 (art. 74) a dedutibilidade dos royalties e pagamentos de assistência técnica ficou limitada a 5% da receita 
bruta do produto fabricado ou vendido. A Portaria 436/58, que regulamentou o dispositivo, como preceituava o seu § 2º, 
estipulou limites diferenciados para o setor de atividade, quanto a patentes de invenção e assistência técnica, estabelecendo um 
limite único (1%) para marcas de indústria e comércio e pelo uso de nome comercial. Quanto a este ultimo, note-se, sem 
previsão legal. Para o caso das concessionárias de serviço público, o limite seria calculado sobre a renda bruta operativa. Se 
fosse estipulado o pagamento com base no produto fabricado (ainda que não vendido) a produção no exercício fiscal, avaliada 
pelo valor da venda, seria a base de cálculo do limite”, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/puc2.doc.  
195 [Nota do Original]  NOVOA, op. Cit., loc. cit., “Pues bien, con el fin de auxiliar al titular de la marca infringida que 
tropieza con las mencionadas dificultades probatorias, el art. 43.5 de la Ley de 2001 le otorga una indemnización a la que tiene 
derecho en todo caso y sin necesidad de prueba alguna. La indemnización mínima concedida ope legis al titular de la marca 
infringida consiste en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente 
marcados. Es indudable, no obstante, que a fin de percibir La indemnización legal mínima del 1 por 100, el titular de la marca 
infringida tendrá que probar la base de esta indemnización; esto es, la cifra de negocions realizada por el infractor con los 
productos o servicios ilícitamente marcados” 
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Assim, é um pagamento contraprestacional, e não de caráter indenizatório.  
No sistema brasileiro, de outro lado, existe a previsão legal de se indenizar viola-
ções como se royalties fossem. Vale dizer, não são pagamentos contraprestacionais, 
mas calculados da mesma forma que são calculados royalties.  
Não obstante essa possibilidade legal de economicamente se equivalerem os royal-
ties reais e os royalties fictos do art. 210, III, está clara a distinção da natureza jurí-
dica dos dois pagamentos. Os royalties fictos resultam da responsabilidade aquilia-
na 196. 

Seção  3 (c) [II]  A questão da redução da base de cálculo dos royalties 

Uma segunda questão, correlata, é a da mensuração dos royalties devidos na hipó-
tese em que uma licença ou contrato de tecnologia cubra mais de um objeto, e 
haja extinção de algum desses objetos. No nossa Uma Introdução (2ª. Ed.) assim 
tocamos o tema:  

Não é raro que, num mesmo instrumento, convivam duas patentes ou dois tipos de 
“know how”. Quid, se o perecimento atinge alguns dos objetos contratados, restando os 
demais? A resposta foi dada, em parte em sentença da primeira instância na qual se anali-
sava a negativa de averbação pelo seu pleno valor, de um contrato de licença de duas pa-
tentes, das quais, no momento da averbação, só restava uma. Entendeu a sentença que 
não seria, de princípio, absurdo reduzir os “royalties à metade” 197. 

Uma mais profunda análise, em outros casos, poderia levar a conclusões diversas, ou, pelo 
menos, não tão salomônicas (no caso, aliás, mandado de segurança, não se julgou se a so-
lução era certa, mas apenas se não era manifestante antijurídica). Se, para fazer uma má-
quina, é preciso licenciar três diferentes patentes, absolutamente indispensáveis, não é 
sempre razoável reduzir-se a um terço os “royalties”, se duas daquelas perecem quando o 
simples exercício do direito implícito na última bastaria para impossibilitar a fabricação; 
mutantis mutandi, o mesmo se aplica ao “know how”. 

Existem, porém, hipóteses em que a existência de uma patente não basta para justificar 
qualquer restrição ou pagamento ao licenciado. A política de pesquisa ou de patenteamen-
to pode assegurar o prolongamento indevido dos direitos sobre um invento, pelo privile-
giamento de aperfeiçoamentos, adições no que, como já visto, Arracama Zorraquim con-
sidera ser um abuso do sistema de patentes. O mesmo pode ocorrer quando um acúmulo 
de patentes pode assegurar ao titular uma posição de monopólio num setor relevante da 
economia. 

                                           
196 Ut qui servum servamve alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, 
tantum aes dare domino damnas esto. [D. 9.2.2.pr] 
197 [Nota do Original] Mandado de Segurança movido contra o INPI pela Royal Diamond Dielétricos S.A [Apelação em 
Mandado de Segurança No. 89.833-RJ] 
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Nestes casos, cabe certamente não só a divisão dos “royalties”, como até mesmo, como 
nos Estados Unidos já se entendeu, o licenciamento gratuito. O reajustamento do valor, 
por outro lado, já foi amplamente reconhecido na jurisprudência administrativa do órgão 
antitruste alemão. 

Pode ocorrer o caso de pacotes complexos, contendo direitos e tecnologia de naturezas 
diversas. A melhor solução neste caso, é o do caso americano St. Regis Paper v. Royal In-
dustries 198: se não é possível distinguir, entende-se que o dever de pagar morre com a pa-
tente. O princípio de que a patente deve transferir tecnologia, não sendo uma simples au-
torização de direitos, leva à mesma solução. De qualquer forma, a aplicação dos princípios 
gerais até aqui desenvolvidos, contribuirá para iluminar um pouco cada caso individual. 

Seção  3 (c) [III]  A questão da pactuação dos royalties 

Royalties resultam de pactuações entre partes privadas, com vistas a habilitar que 
os paga ao exercício de atividades que, segundo a lei, são exclusivas a seu titular. 
No âmbito da propriedade industrial, campo em que as patentes se inserem, pa-
gam-se royalties para que o pagante se habilite a exercer uma atividade econômi-
ca.  
Assim, a autorização diz-se licença, uma expressão que, em direito, mais se utiliza 
para designar, no direito administrativo, o exercício de autorização de atividade 
por parte da autoridade que tem poderes legais de negá-la. Como a patente (e 
outras exclusivas da Propriedade Intelectual) é exatamente a constituição de um 
poder privado de negar o exercício de uma atividade a terceiros, a expressão licen-
ça parece adequada.  
Em princípio, a fixação de royalties depende da livre vontade das partes, e seu 
limite efetivo resulta das forças do mercado.  
Como funcionam tais forças?  
O valor de uma patente é garantir ao seu titular a oportunidade de mercado 199 de uti-
lizar, com exclusão de todos outros, uma tecnologia. Assim, a autorização resul-

                                           
198 [Nota do Original] St. Regis Paper Co. v. Royal Industries, Inc., 552 F.2d 309, 315 (9th Cir.), cert. denied 434 U.S. 996 
(1977) “When, as here, the patent rights and the know-how are so intimately intertwined, we believe that the same rule which 
makes royalties for patent rights uncollectible if the patent is invalid should apply with equal force to know-how. This does not 
mean Royal will be deprived of compensation for know-how; it merely means Royal is not entitled to royalties under the 
license agreement, which did not distinguish between royalties for patent rights and royalties for know-how.” [Nota deste 
estudo: Os precedentes Americanos são bastante abundantes quanto a isso. Vide Chromalloy American Corp. v. Fischmann, 
716 F.2d. 683, (9th Cir. 1983) - Span-Deck, Inc. v. Fab-Con, Inc., 677 F.2d. 1237 (8th Cir. 1982) - Pitney Bowes, Inc. 
v. Mestre 701 F.2d 1365, (11th Cir. 1983) -Boggild v. Kenner 776 F.2d 1315, (6th Cir. 1985) -Meehan v. PPG Industries, Inc., 
802 F.2d 881. (7th Cir. 1986)] 
199 Segundo ASCARELLI, Tulio: Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales., Barcelona: BOSCH, 1970, p. 
190/191, todo direito imaterial é direito a uma oportunidade razoável de auferir lucros futuros: “el interés tutelado es precisa-
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tante de uma licença permite ao licenciado explorar essa oportunidade de mercado. 
Enquanto o mercado específico ao qual a autorização fornece a efetivamente a 
oportunidade de aceder existe, o valor da licença é o do acesso a tal mercado. En-
quanto o preço da licença – o royalty – corresponder ao acesso, há espaço para co-
brança do preço. 
Quando não houver mais resultado econômico deste acesso permitido ao merca-
do, ou melhor, quando o autorizado deixar de apreender como vantajoso tal 
acesso permitido, estabelece-se um limite real a cobrança do royalty. Já se vê que os 
custos de desenvolver uma patente, por mais relevantes que sejam para o dono 
da patente, são supinamente irrelevantes para o licenciado. Uma tecnologia carís-
sima para seu titular pode ser completamente inútil para um possível licenciado, 
se para ele não dá nenhuma oportunidade de mercado.  
De outro lado, os elementos de direito que permitem a intervenção jurídica na 
formação desse preço não se encontram normalmente em jogo. Uma licença de 
patentes se faz entre agentes econômicos. Não se têm em questão, em princípio, uma 
situação que, abstratamente, induza à hipossuficiência, como no caso em que os 
negócios jurídicos se perfazem em face de um consumidor afetado pela assime-
tria de informação. 
No entanto, essa liberdade de estipulação não é cabível em pelo menos duas hipó-
teses.  

Seção 3 (c) [III] (A)  Quando não cabe liberdade de estipulação de royalties – preços de transferên-
cia 

Nossa legislação, como a de outros países, não leva em conta a livre estipulação 
de royalties no caso de partes relacionadas, quanto aos efeitos tributários e cambiais. Na 
verdade, não há restrição legal à livre estipulação de royalties mesmo neste caso 200, 
mas simplesmente a inoponibilidade da pactuação às ações do Estado. 
Assim, se entre controlada e controladora se pactuam royalties de 10%, a legisla-
ção fiscal brasileira só leva em conta um valor que, pela lei, é considerável como 
normal, não afetado pela facilidade de preço de transferência que as licenças e 
contratos de propriedade intelectual possibilitam. No caso da lei em vigor, co-

                                                                                                                                
mente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la 
actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia”. 
200 Para a análise dessa intervenção do Estado nos contratos de licença, vide nosso recente 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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brem o quanto cobrarem as partes, a lei só faculta a dedutibilidade fiscal no IRPJ (e, 
provavelmente, na CSSL) de – no máximo - 5%.  
Como no Brasil, a disponibilidade de moeda estrangeira é monopólio da União, 
tais limites também podem limitar a conversão de pagamentos de royalties a tais 
quantitativos fixados em lei.  
Esses limites não se estendem, porém, à liberdade de pactuação de royalties entre 
as partes.  

Seção 3 (c) [III] (B)  Quando não cabe liberdade de estipulação de royalties –controle de práticas 
anticompetitivas 

Como se sabe, uma das hipóteses em que a Constituição Federal faculta a inter-
venção do Estado na economia (de outro lado garantida pela liberdade de inicia-
tiva e pela liberdade de competição 201) é a ação com vistas a evitar que ocorra 
abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 
São de grande relevância os estudos relativos às relações entre propriedade inte-
lectual e o direito da concorrência, em especial no que diga respeito às licenças e 
contratos de tecnologia 202. Em particular, a atuação da Monsanto e de  outros 
players no mesmo mercado de sementes trangênicas, através de licenças, contratos 

                                           
201 "(...) certo é que o parâmetro aplicável no controle exercido pelo Estado, e os instrumentos de que fizer uso não podem - 
salvo nos casos explicitamente constitucionalizados - importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mer-
cados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros  . De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir 
que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico [Celso Ribeiro Bastos, 
Comentários, op.cit., p. 76. Diogo Figueiredo Moreira Neto, op.cit., p. 74.]." BARBOSA, Tratado, cit. vol. II, cap.II, [ 4 ] § 1. 
4. - A concorrência na Constituição de 1988. 
202  Por exemplo, além de nossa dissertação de mestrado, Know How e Poder Econômico, orientada pelo Prof. Dr. Fábio 
Konder Comparato, UGF, 1982., ANDERMAN, Steve. The New EC Competition Law Framework for Technology Transfer 
and IP Licensing. pp. 134-137;  JONES, Clifford A. Patent Power and Market Power: Rethinking the Relationship Between 
Intellectual Property Rights and Market Power in Antitrust Analysis. pp.243-246. e PATTERSON, Mark R. The Competitive 
Effects of Patent Field-of-use Licences. pp. 185-190, todos esses artigos encontrados in DREXL, Josef (ed.) Research Hand-
book on Intellectual Property and Competition Law. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2008.NGUYEN, Tu Thanh. 
Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement. Massachusetts: Edward Elgar, 2010. pp. 68-105. 
HOLMES, William C. Intellectual Property and Antitrust Law vol 2. New York: West/Thomson Reuters, 2009. pp.20-1 20-3, 
20-3 20-38. TIMM, Luciano Benetti e PARANAGUÁ, Pedro. Propriedade Intelectual, Antitruste E Desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2009.. pp.77-119 . FRANCO, Karin Klempp, A Regulação da Contratação Internacional de Transfe-
rência de Tecnologia - Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito 
Concorrencial. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo,Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 92,found at 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf, 
visited on May 5, 2012. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-
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de tecnologia e outras formas de comercialização, tem sido objeto de abundantes 
estudos 203. 
No atual sistema brasileiro a análise de cláusulas e práticas de licenças e contratos 
de tecnologia, sob a percpectiva do direito público concorrencial, já não dá espa-
ço ao enfoque abstrato de rejeição (per se), como ocorria em fases anteriores do 
nosso direito 204.  
Essencialmente, a rejeição de um dispositivo ou procedimento  vai levar em con-
ta os aspectos materiais e factuais em que as práticas e cláusulas se inserem. As-
sim, (i) a posição da titular da tecnologia ou dos diretos exclusivos no mercado 
pertinente; (ii) o potencial de distorção das relações concorrenciais objetivas em 
decorrência desta posição e (iii) o balanço de vantagens e desvantagens das even-

                                           
203 Geradin, Damien, For a Rigorous 'Effects-Based' Analysis of Vertical Restraints Adopted by Dominant Firms: An Analy-
sis of the EU and Brazilian Competition Law (June 2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2173735 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2173735; Boyd, William, Wonderful Potencies: Deep Structure and the Problem of Monopoly 
in Agricultural Biotechnology (2003). Engineering Trouble: Genetic Engineering and Its Discontents, Kelso and Schurman, 
eds., University of California Press, 2003; U of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 12-10. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2080128; Bell, David E., Knoop, Carin and Shelman, Mary L., Monsanto: Helping Farmers Feed 
the World (April 9, 2010). HBS Case No. 510-025; Harvard Business School Marketing Unit. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1607785; Falck-Zepeda, José Benjamin , Traxler, Greg J. and Nelson, Robert G., Surplus Distribu-
tion from the Introduction of a Biotechnology Innovation. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 82, Iss. 2. Avail-
able at SSRN: http://ssrn.com/abstract=231479; Beer, Jeremy F., The Rights & Responsibilities of Biotech Patent Owners. 
UBC Law Review, pp. 343-373, 2007. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1001103; Krauss, Jan B. and Takenaka, 
Toshiko, A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto' Decision on Patent 
Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society, Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington 
School of Law Research Paper No. 2011-18. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1957409; Mueller, Janice M., 
Patent Controls on GM Crop Farming. Santa Clara Journal of International Law, Vol. 4, p. 1, 2006; U. of Pittsburgh Legal 
Studies Research Paper Series. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1346543; Gold, Melissa Freddi, Agricultural 
Development and Human Welfare: A Precarious Relationship Implicated by Genetically Modified Organisms (December 12, 
2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2201020 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2201020; Kieff, F. Scott, 
Manne, Geoffrey A., Sykuta, Michael E. and Wright, Joshua D., Comment on Intellectual Property, Concentration and the 
Limits of Antitrust in the Biotech Seed Industry (December 31, 2009). Lewis & Clark Law School Legal Studies Research 
Paper No. 2010-9; George Mason Law & Economics Research Paper No. 10-24. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1553064 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1553064 
204 “(...) é necessário observar que certos dispositivos são condenações absolutas das práticas em questão, consideradas inacei-
táveis “per se”.  Outras, embora reprováveis em princípio, são submetidas ao teste do abuso ou da razoabilidade, para, sob o 
julgamento da autoridade judicial ou administrativa serem homologadas.”, BARBOSA, Ddenis Borges, Know How e Poder 
Econômico, dissertação de mestrado sob a orientação do Prof. Fábio Konder Comparato (1982), encontrada em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc. Notando como se dava a análise de licenças e 
contratos à luz da Lei 5772/71, dissemos: "Mas, deve-se notar que a tendência dos analistas do Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial é de analisar todas as cláusulas restritivas como se fossem abusivas de per si, ou seja, sem avaliar sua razoabili-
dade. A rigor, seriam injustificáveis, no Brasil, além das práticas diretamente destinadas a prejudicar um competidor, somente 
as restrições à exportação e à comercialização constantes de licenças de propriedade industrial, por força da Lei 5.772/71; 
quando a estas, fica o CADE impedido de legitimar através do mecanismo do Art. 74 da Lei de sua criação; e, com mais razão, 
também o INPI está impedido. Explica-se: o Código da Propriedade Industrial derroga legislação posterior à Lei 4.137/72, 
quanto às práticas que proíbe o permissivo amplo do Art. 74 da Lei antitruste; à falta de uma elaboração legal que supra no 
direito brasileiro o princípio da rule of reason da Common Law, tomasse o dispositivo como proibitivo, não mitigado pelas 
considerações factuais e econômicas específicas." BARBOSA, Denis Borges, Tecnologia e Poder Econômico (1984) (Revista 
Brasileira de Tecnologia do CNPq, 1984), encontrado em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/50.doc. 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc
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tuais restrições para a concorrência (e outros valores relevantes) será quase que 
inexoravelmente levados em conta 205.  
Tudo isso considerado, cabe no entanto determinar as hipóteses em que disposi-
ções relativas a royalties apresentam um potencial lesivo às relações concorrenciais. 
Numa seção imeditamente posterior examinaremos as mesmas questões em rela-
ção a outras práticas e cláusulas não relativas a royalties.  
São importantes, ainda que limitadas, as hipóteses em que se exija a intervenção 
estatal para condicionar a cobrança de royalties ou seus efeitos 206. São relevantes à 
norma de defesa da concorrência, por exemplo:  

1. as disposições relativas à base de cálculo dos royalties 207, mas igualmen-
te  

2. ao montante excessivo de tais pagamentos 208, ainda que a demonstra-
ção de excessividade do preço de uma licença seja muitas vezes difí-
cil 209;  

                                           
205 Vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o 
caso sul americano. (2005), encontrado em 
http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf: "Para o padrão americano de apuração 
de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das 
partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, 
art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico ou o 
progresso econômico, reservando ao publico uma parte eqüitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis 
para alcançar os objetivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência. No tocante ao Direito da Concor-
rência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, 
em seu art. 54." Segundo a subsequente Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88, os parâmetros serão "§ 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." 
206 Relatando a situação no sistema europeu do direito da defesa da concorrência: "6.2.3 Royalties - From a competition point 
of view, it is now accepted by the Commission and the courts that, for the most part, Article 81 (1) should have little applica-
tion to bargains struck over royalty payments as long as they have been freely negotiated between the parties. The Guidelines  
state in respect of royalties that the: "parties to a licence agreement are normally free to determine the royalty payable by the 
licensee and its mode of payment without being caught by Article 81(1). This principle applies both to agreements between 
competitors and agreements between non-competitors. Royalty obligations may for instance take the form of lump sum pay-
ments, a percentage of the selling price or a fixed amount for each product incor-porating the licensed technology. In cases 
where the Licensed technology relates to an input which is incorporated into a final product it is as a general rule not restric-
tive of competition that royalties are calculated on the basis of the price of the final product, provided that it incorporates the 
licensed technology. In the case of software licensing royalties based on the number of users and royalties calculated on a per 
machine basis are generally compatible with Article 81 (1)." ANDERMAN, Steve, cit., p. 135.   
207 “However the parties are not left entirely free of regulation of royalty arrangements in licensing agreements under Article 
81. There are competition concerns with bargains that in some way go beyond the pure exchange of royalty for the licensed 
product in terms of (a) duration and (b) the base for calculating royalties; in both cases, the concern is that the licensor might 
exceed its entitlement under the scope of the IPR grant. (…). Idem, eadem.   
208 Mais uma vez, no sistema europeu. “(...) excessive royalties, contrary to the US perspective, may be incompatible with EU 
competition law and constitute an abuse of a dominant position in exceptional circumstances, because Article 82(a) EC clearly 
prohibits a dominant firm from 'directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices'. This provision has often been 

http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf
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3. e outra questão especial é a compressão de preços nas hipóteses em 
que a licenciante, diretamente ou através de empresas dependentes, 
exerce a atividade licenciada, e os royalties impactam as condições 
de mercado das licenciadas não vinculadas 210.  

Os exemplos acima, como se notará, resultam da aplicação de um sistema especí-
fico, que é o europeu. Sua aplicabilidade no sistema brasileiro não se faz automa-
ticamente, mas pela filtragem do direito comparado, através de nossa especifici-
dade legal e constitucional. 
Tudo isso considerado, através dos preceitos do direito público da concorrência, 
pode-se objetar no nosso direito a determinadas práticas relativas à cobrança de 
royalties. 

Onde ocorre a ilicitude do modelo contratual da Monsanto 

Veja-se que, no caso em estudo, ocorre um problema de grande monta, que é a 
cobrança de royalties sobre base não patenteada. Com efeito, se o produto patenteado 

                                                                                                                                
interpreted as prohibiting exploitative, excessive pricing by a dominant firm. In its seminal United Brands judgment, the ECJ 
held that a price is excessive if 'it has no reasonable relation to the economic value of the product'.  The Court articulated a 
two-step test to condemn excessive pricing under Article 82 EC: (i) there remains an excessive difference between the costs 
actually incurred and the price actually charged, and (ii) the price actually charged is unfair either in itself or when compared to 
competing products.  This test, particularly its second limb, has some derivatives. The ECJ may compare the price charged by 
a dominant firm to prices charged by equivalent firms in neighbouring geographic markets,  or to prices charged by the same 
dominant firm to various customers and/or over time.  In addition to a price-cost comparison, which is almost a compulsory 
benchmark in the examination of excessive pricing, other benchmarks may be applied, namely a competitors benchmark, 
geographical benchmark, and historical costs benchmark. This is consistent with United Brands because, from the economic 
perspective, there are several ways 'of selecting the rules for determining whether the price of a product is unfair'. Regarding 
IPRs, the ECJ, in Volvo  and Renault,  confirmed that IPR related excessive prices set by a firm holding a dominant position 
may be anticompetitive and prohibited by Article 82 EC. It also stated that 'an undertaking abuses its dominant position where 
it charges for its services fees which are unfair or disproportionate to the economic value of the service provided'." NGU-
YEN, Tu Thanh, cit., p. 79. No sistema americano, vide American Photocopy Equipment Co v. Rovico, Inc., 359 F.2d 745, 
148 U.S.P.Q. (BNA) 631 (7th Cir. 1966), em que a noção de royalties que seriam "exorbitant and oppressive"  também foi 
acolhida, segundo Holmes, cit. § 24:2. 
209 “(...) there are many practical difficulties in determining whether a royalty is excessive and how an excessive royalty is anti-
competitive under Article 82 EC.  In order to apply the United Brand excessive pricing test or its derivatives in the case of 
excessive royalties, competent authorities have to: (i) find an adequate cost measure to determine costs of the technology 
transferred, (ii) set a level where a profit achieved by the licensor becomes excessive, and (iii) identify appropriate benchmarks 
to compare with the royalties actually charged.  Determining these three issues for IPRs is much more complicated and carries 
a high risk of errors.” NGUYEN, Tu Thanh, cit., p. 80.  
210 “"In a related scenario, excessive royalties charged by a licensor who holds a dominant position in a technology market 
and integrates into a downstream product market, i.e. this firm or its controlled firm also produces technology-embodied 
products, may constitute price (or margin) squeezing. An increase in royalties by a licensor in the upstream technology market 
obviously raises the costs of licensees in the downstream product market and imposes additional efficiency constraints on the 
licensees. This makes the licensees less competitive by having insufficient profit margin in comparison with the licensor in the 
downstream product market and may cause them to lose sales and market shares to the licensor.  This conduct may be regard-
ed as either exclusionary conduct in the downstream market or exploitative in the upstream market under EU competition law. 
The Commission has decided that price squeezing independently violates Article 82 EC in Telefonica  and Deutsche Telekom, 
which was upheld by the CFI.  Therefore, excessive royalties can be condemned as royalty-related price squeezing, a stand-
alone type of abuse under Article 82 EC."  Idem, eadem.  
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pela Monsanto não é o produto da colheita, mas tão simplesmente um aparelho que 
atua no processo industrial do plantio, cobrar royalties sobre a colheita é cobrar sobre 
elemento não patenteado. 
Esse procedimento consta como um das práticas restritivas inaceitáveis no siste-
ma europeu de análise de licenças e contratos de propriedade intelectual 211. Não 
será diferente no sistema brasileiro.  
Entendamos o que se fala. Ainda que a propaganda da Monsanto se refira a Se-
mentes RR, na verdade a tecnologia que ela patenteou no Brasil não é a semente, 
mas um elemento intrínseco na semente que dá a ela maior resistência ao glifosa-
to. Tudo na semente é de domínio público (pelo menos no tocante às sementes 
em uso sob o modelo contratual vigente), menos o elemento transgênico, enquan-
to em vigor as respectivas patentes.  
Mais ainda, a tecnologia da semente em questão não tem qualquer pertinência em 
face à utilidade da colheita de milho ou soja vendida pelo plantador.  A tecnolo-
gia atua no processo industrial do plantio, mas é irrelevante para o uso da colheita de 
propósito não reprodutor. 
Sobre isso versou o importantíssimo julgamento de 2010 da Corte Europeia so-
bre as colheitas e produtos finais, em face das patentes da Monsanto 212.     Sobre 
a questão, diz Charlene D´Ávila Plaza 213: 

A discussão jurídica nos tribunais europeus se concentrou na possibilidade da extensão da 
proteção da patente do material genético contido na soja RR ao produto incorporante, 
mas que foi transformado industrialmente – farelo de soja. (...)   

                                           
211 “6.2.5 The base for calculating royalties Connected with the regulation of the duration of royalty payments are the re-
strictions imposed by Article 81 (1) on the base for calculating royalties in terms of the products used as the basis of calcula-
tion. In the original Patent Licensing Regulation, any clause charging royalties on unpatented products, products not produced 
by a patented process or products produced by no longer secret know-how was blacklisted. In the know-how block exemp-
tion, clauses that charged royalties on goods not produced using the licensed technology or using it after it had been made 
public by the licensor in violation of the agreement were similarly proscribed.  Finally, when a royalty rate is set that takes the 
form of a restriction on a party's ability to determine prices, it will be viewed as a hard-core restriction whether the agreement 
is between competitors or one between non-competitors.” ANDERMAN, Steve, cit., p. 135. 
212 Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer Interna-
tional GmbH, Disponível em: http://eur lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX: 62008J0428: PT: HTML 
Acesso em 10 de julho de 2010. TAKENAKA, Toshiko, A Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - 
Impact of the ECJ 'Monsanto' Decision on Patent Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society, 
Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1957409. Escrevi sobre esse caso no meu trabalho, com Karin Grau-Kuntz, para a OMPI: 3. Ex-
clusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights Biotechnology, encnotrado em 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf. 
213 PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila, Propriedade Intelectual Sobre Matrizes Da Vida - Recentes Precedentes No Âmbito 
Da Comunidade Europeia.Manuscrito. Da mesma autora, Apontamentos sobre os limites de proteção do direito de proprie-
dade intelectual em biotecnologia, in Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia, 
editado pelo IBPI em 2012, encontrado em http://www.ibpibrasil.org/media/3c3250b0e459f2e3ffff802cfffffff1.pdf.  

http://ssrn.com/abstract=1957409
http://www.ibpibrasil.org/media/3c3250b0e459f2e3ffff802cfffffff1.pdf
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As decisões nos Cases Monsanto v Cefetra e Brüstle v. Greenpeace enfatizam duas ques-
tões relevantes:  

1. Os efeitos e limites sobre as exclusões de patenteabilidade do material genético adstrito 
a sua funcionalidade no âmbito da Diretiva 44/98, i.e, o produto foi transformado quimi-
camente em uma nova substancia cujas características físicas e a aplicabilidade técnica di-
fere da do produto intermediário. (…)  

Essas decisões tiveram como consequencia prática, restrições mais severas em face a con-
cessão patentária para essas espécies de “criação”.  

Embora o caso tenha se concentrado numa aspecto específico da legislação da 
União Européia, qual seja, a exigência, numa patente relativa à matéria biotecno-
lógica, de indicar especificamente a utilidade do objeto da patente, o magistério da 
decisão européia é importantísismo para frisar que as patentes RR1 não alcançam 
a semente em si, ou a existência do produto patenteado no Brasil num produto 
de soja. Neste produto, usado como alimento ou outro propósito, a patente de apa-
relho é neutra e irrelevante. 
No caso descrito, houve transformação industrial posterior ao produto natural da 
colheita. Mas para os propósitos deste estudo essa distinção é irrrelevante. Não 
discutimos que as patentes da Monsanto concedidas – e expiradas – no Brasil 
alcançam a capacidade reprodutiva da colheita vendida pelos plantadores. O que 
nos é relevante é que apenas é relevante a função do elemento genético como aparelho no 
processo industrial de plantio. 
Assim, para efeitos de fixação de base de cálculo de royalties, é essa vantagem 
comparativa do processo industrial que é relevante, e a incidência de royalties 
sobre o valor total de uma semente que, fora o aparelho, está em domínio públi-
co, é ilícita e abusiva. 
Repetimos: enquanto as patentes de Monsanto estiveram em vigor no Brasil, era 
lícito a tal titualr extrair royalties sobre a base do ganho de produtividade no processo de 
plantio, mas utilizar como base de cálculo o objeto da colheita é impróprio, pois é 
utilizar como base de pagamento o que está em domínio público.  E isso será 
ilegal na proporção em que resultar - desse cálculo sobre bases impróprias - royal-
ties excessivos ou irrazoáveis.  

Seção 3 (d)  Das cláusulas restritivas 
Como já antecipamos logo acima, ao analisar as peculiaridades das cláusulas e 
práticas relativas à cobrança de royalties, contratos como os estudados podem 
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conter disposições contrárias a direito. Como dissemos em estudo para a Confe-
rência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 214:   

Contratos relativos à propriedade industrial e ao comércio de tecnologia têm, freqüente-
mente, disposições que merecem objeção dos vários órgãos regulatórios nacionais ou su-
pra-nacionais, seja com base em critérios concorrenciais, seja com base em outros aspec-
tos, que se sobrepõem ao interesse das partes que os subscrevem. Tais outros aspectos in-
cluem, por exemplo, os efeitos da tecnologia transferida na economia ou na tecnologia na-
cional ou regional, ou no meio ambiente. 

É claro que o tema do poder econômico é central nesse tipo de avaliação das cláusulas em 
estudo 215.. Tais ponderações não devem ser tomadas como rejeição incondicional da vali-
dez de um comércio de tecnologia.  

Certas percepções mais recentes, sem descartar o reconhecimento do poder econômico 
pertinente à tecnologia, têm no entanto imaginado reconhecer efeitos pró-competitivos e 
não restritivos da competição nos contratos de licença e de tecnologia. 

Tais parâmetros se encontram permanentemente em alteração. Desde que os 
analisei em minha dissertação de mestrado em 1982 até o presente, não só o en-
foque, mas os filtros de análise em muito mudaram, como, aliás, dá conta a cita-
ção logo acima. Neste exato instante que se escreve, as autoridades europeias es-
tão completando chamada pública para revisão de suas normas neste contexto 216. 
 Com esta advertência, vamos seguir o que dissemos no estudo em questão: 

Cláusulas restritivas na legislação brasileira  

A legislação brasileira vigente não dispõe de parâmetro quanto ao qual se referir para iden-
tificar quais seria as cláusulas restritivas dos contratos de tecnologia. Pode-se, talvez, to-
mar como parâmetros juridicamente seguros os do TRIPs 217, os quais, inteligentemente 
aplicados, podem, a nosso juízo, dar a latitude adequada à defesa econômica do mercado e 
auxiliar ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.  

Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e 
os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos não reais sobre o 
know how, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da 
tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana 
sobre a existência de um mercado final dos produtos e serviços, e outro mercado instrumen-

                                           
214 BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul ame-
ricano.2005, encontrado em http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf 
215 Como dissemos em nosso (1984a 4a) Tecnologia e Poder Econômico. Revista Brasileira de Tecnologia, 15(3).  
216 Antitrust: Commission consults on proposal for revised competition regime for technology transfer agreements. Referen-
ce: MEMO/13/120 Event Date: 20/02/2013, encontrado em europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-120_en.htm. 
217 Advertindo-se, aqui também, que TRIPs não se aplica diretamente no país. Mas como diretriz de aplicação dos direitos em 
vigor na esfera nacional, desde que garantido um entendimento compatível com o conteúdo e a teleologia da norma nacional, 
nada há que se objetar. 
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tal de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em 
cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejei-
ção à cláusula ou prática em questão. 

Isto considerado, vamos aquilo que, no pertinente, poderiam ser arguidas como 
disposições suscetíveis de serem tidas como abusivas. Seria tal a disposição que 

 Regule, determine, altere ou limite a produção, venda, preço, 
publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou ex-
portação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a 
distribuição de mercados ou a exclusão de algum deles, exce-
tuado, neste último caso, quando admitida pela legislação de 
propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por 
legislação específica do país do licenciador ou, ainda quando 
decorrente de Ato, ou Acordo Internacional de que o Brasil 
participe.  

 Obrigue ou condicione a compra de insumos ou componen-
tes necessários à fabricação ou utilização do processo, bem 
como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador 
e/ou de fontes por ele determinadas, inclusive de procedên-
cia interna;  

 Estabeleça a obrigatoriedade de o adquirente ceder, a título 
gratuito, as inovações, melhoramentos ou aperfeiçoamento 
por ele introduzidos ou obtidos no país com relação à tecno-
logia transferida, os quais poderão ser transmitidos ao forne-
cedor, nas mesmas condições da tecnologia transferida; 

Quanto a isso, observamos: 

Quanto ao primeiro caso, certamente não se estará sob uma proibição per se (aliás, à luz de 
TRIPs, não haveria mais proibição absoluta). À luz dos parâmetros hoje aplicáveis, não se-
rão rejeitadas - sempre e em todas as circunstâncias - as cláusulas que regulem, determi-
nem, alterem ou limitem a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, 
comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a dis-
tribuição de mercados ou a exclusão de algum deles. 

Há certamente disposições deste gênero que seriam não abusivas (e enfatize-se, o primeiro 
abuso a se considerar é do direito de patentes, e não, ainda, do poder econômico). Por exemplo, 
há razões de se limitar a exportação para países específicos onde outro licenciado já tenha licença ex-
clusiva (embora, ao que entenda, não o seja aceitável a restrição de exportação, em geral). 
Aliás, para que o licenciante pudesse dar uma licença exclusiva no Brasil, seria necessário 
fazer a mesma restrição, que analisamos neste passo, nos contratos que viesse a celebrar 
no exterior com terceiros. Sendo o direito de patentes ainda nacional, é perfeitamente 
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plausível repartir os mercados nacionais por licenças exclusivas – mas não é válido, neces-
sariamente, fazer o mesmo nos mercados regionais, como o MERCOSUL.  

Em geral, não estudoiam abusivas as disposições que, à luz do conteúdo das patentes des-
crito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, 
de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impuses-
sem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposi-
ção de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca 
de clipes. (…)  

Em particular, no pertinente ao caso ora analisado, dissemos: 

 

Outro tanto se dirá da segunda modalidade de restrição. Não se admitirá disposição que 
obrigue ou condicione a compra de insumos ou componentes necessários à fabricação ou 
utilização do processo, bem como de materiais, máquinas e equipamentos do licenciador 
e/ou de fontes por ele determinadas, quando se trate de tie in, ou, no dizer de TRIPs, “a 
obrigação de o licenciado adquirir do licenciante outras tecnologias ou materiais que aque-
le não necessite o deseja”. No caso, se usa da patente para obrigar o licenciado a fazer coi-
sas que os direitos inerentes à patente não impõem.  

Mas haverá hipóteses em que a indicação (não a imposição) de fonte de insumos que não se-
ja abusiva, especialmente quando a licença inclua marca, ou o licenciado exercer o eventu-
al direito de indicar a fonte da tecnologia; ou, uma hipótese a mais, quando um determi-
nado nível qualitativo seja relevante para atingir ao nível razoável de remuneração por par-
te do licenciante. 

Finalmente,  

Assim, primeiro se verifica se há abuso em face do direito de patentes, e depois se avalia 
se esse abuso abala a concorrência, de uma forma que não seja justificável (...) 

Esta observação final nos traz a situação peculiar de mercado da Monsanto. 

Seção  3 (d) [I]  Indicando a seção pertinente de nosso outro estudo 

Apenas para o propósito de facilitar o acesso a informações já constantes de nos-
sos estudos outros estudos sobre a mesma situação factual dos contratos da 
Monsanto, remontamos ao que já citou no primeiro estudo quanto à questão.  

Seção 3 (d) [I] (A)  Resumo dos casos da Monsanto relativos às sementes 

(1) Os casos em questão se referem de alguma forma (a) ao glifosato (Roundup) 
ou (b) às sementes Roundup Ready.  
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(2) em todos os casos houve atenção ou restrição às cláusulas de exclusividade (de 
não permitir concorrência) ou de não concorrência (de não concorrer). 
(3) Em todos os casos transcritos, o CADE rejeitou a pretensão de impor, por 
via contratual, a exclusividade do uso da tecnologia Roundup ou Roundup Ready 
através de fornecimentos diretos ou autorizados pela Monsanto.  A intervenção 
do CADE se concentrou em garantir a possibilidade de fontes ou tecnologias 
alternativas.  
Com efeito, em todos os casos elencados, o CADE se pronunciou sobre contra-
tos assentados voluntariamente entre partes informadas,  apresentados à autar-
quia para os fins do art. 54 da lei então vigente. Ou seja, para legitimar, ou não, 
os acordos e ajustes voluntários com vistas à tutela dos efeitos em face a terceiros. E em 
todos os casos listados, houve a rejeição da exclusividade imposta em relação às 
tecnologias Roundup 218 e Roundup Ready. 
Especificamente no processo 08012.003997/2003-83, o CADE manteve a posi-
ção de que mesmo na vigência da patente a cláusula de exclusividade contratual era 
vedada, e determinou a exclusão da respectiva cláusula 219. No caso, a relação da 
Monsanto era com players  de porte considerável,  quais sejam, a UNISOJA e a 
Fundação Mato Grosso. Ainda assim, a exclusividade consensual foi proscrita.  
O caso em questão, de outro lado, diz respeito à relação, através de miríades de 
contratos de licença de patentes para com plantadores de Mato Grosso. Nenhum 
desses contratos foi placitado pela autarquia.  

                                           
218  Note-se que a absoluta rejeição à exclusividade no caso da tecnologia do Roundup (glifosato) – que já se encontra 
com patente expirada desde 1990 no Brasil, e assim, em domínio público, no Processo 08012.005042/2004-41 permite anteci-
par que a mesma reação se daria no tocante à tecnologia Roundup Ready.  

219  “A SDE (fls.201/216) também entende que as relações de exclusividade estabelecidas nas cláusulas 1.4 (Acordo 
Técnico), 2.4 e inciso Hl, da cláusula 3 (Acordo Comercial) poderão prejudicar o estabelecimento da livre concorrência entre 
os produtores de sementes de soja tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da MOSANTO". Entretanto, ressalta que 
as disposições de exclusividade deveriam "ser limitadas ao período de validade das patentes da MONSANTO referentes à 
semente de soja tolerante ao glifosato." De acordo com seu entendimento, a posição dominante sustentada pela Monsanto 
seria justificável quando decorrente da existência da patente, mas não existem razões para que essa situação seja mantida após 
sua expiração e que, portanto, faz-se necessário criar condições para que, quando o prazo de validade da patente expire, este-
jam presentes condições mercadológicas para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. As cláusulas de exclu-
sividade, citadas acima, tem seu prazo de validade atrelado à validade do próprio contrato, o qual "entra em vigor na data de 
sua assinatura e vigerá até 13 de setembro de 2014 ou até o término de validade de todas as Patentes Monsanto, o que ocorrer 
primeiro". (Acordo Comercial fls. 67). A exclusividade pode vir a ser mantida não apenas para o período de vigência da paten-
te, mas também após sua expiração, caso o período de validade das patentes ultrapasse a data de 13 de setembro de 2014. Daí 
a restrição sugerida pela SDE, que, como será visto adiante, não se sustenta, pois a patente não justifica as cláusulas de exclusi-
vidade, as quais produzem efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente.” Processo, p. 7.  
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Seção  3 (d) [II]  Da venda casada não placitada pelo CADE 

Assim, nenhum dos contratos de licença - ou das práticas de consentimento atra-
vés de modelos contratuais documentados por  boletos – foram aceitos pelo 
CADE. Incidentalmente, nem pelo INPI. Nenhuma das práticas contratuais da 
Monsanto em face dos plantadores de soja. analisadas neste estudo,  foi aprovada 
nem pelo CADE nem pelo INPI 220.  
Ou seja, não há qualquer presunção de legalidade das práticas seguidas pela Mon-
santo no tocante a este estudo.  
Bom, como já exposto, a Monsanto tem uma patente de aparelho, relativa à otimi-
zação de um processo industrial, o processo de plantio. Usando o aparelho (ele-
mento genético) o plantador pode aplicar glifosato indistintamente, eis que as 
semenets nos quais o aparelho está inserida não são afetadas pelo defensivo agrí-
cola. 
Porém a Monsnto, através dos modelos contratuais descritos, vem cobrando ro-
yaties tomando como base ao valor da colheita. Ou seja, usando o modelo descrito 
para a Europa e nos Estados Unidos.  
Ocorre que , lá, a patente cobre a semente e o poder reprodutivo dela. É patente 
de produto final. Não aqui. Aqui, o produto patenteado não é o final, mas tão so-
mente o aparelho. No exemplo tomado acima, o elemento patenteado pela Mon-
santo opera como se fosse o torno que melhora a produção do automóvel, mas 
cuja patente não cobre o automóvel, ele mesmo. 
Assim, ao cobrar royalties sobre um elemento que não é patenteado (a semente), a 
Monsanto implementa no Brasil uma patente que aqui não tem. Transporta, ig-
norando as peculiaridades da lei brasileira, o modelo que é lícito na Europa e nos 
Estados Unidos, mas é ilegal aqui.  
Por que ilegal? Por obrigar o plantador a pagar royalties sobre o que não é paten-
teado. Por obrigar o plantador a pagar por um produto que não é patenteado (o 

                                           
220 A aprovação do INPI mediante averbação é exigência para seus efeitos perante terceiros, mas não necessária 
para dar efeitos entre as partes. Há resultados fiscais e cambiais resultantes da falta de averbação, que são relevan-
tes, mas momentaneamente estranhos ao objeto deste estudo. Vide nosso recente 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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produto final)  para obter o que é patenteado, o que o direito classifica como ven-
da casada 221.  
Será absolutamente lícita a cobrança dos royalties sobre o ganho comparativo de eficiên-
cia resultante da patente de aparelho. Quando cobrada sobre o produto final, haverá 
eminentes riscos de royalties excessivos ou irrazoáveis. Isto é tanto mais relevante 
quanto a preocupação do CADE com as atuações da Monsanto no mercado de 
sementes transgênicas apontam para uma situação na qual essa execessividade é 
um ilícito em face da lei antitruste. 

Seção 3 (d) [II] (A)  A lei brasileira exige menor retorno aqui do que em outros sistemas  

Ora, isso traz uma questão de senso comum. Se só cobrasse royalties sobre o ga-
nho de produtividade do processo industrial, e não sobre o produto final, o re-
torno da Monsanto no mercado brasileiro seria provavelmente muito inferior ao 
retorno de outros mercados. 
É verdade. Mas este é resultado das escolhas do Poder Legislativo brasileiro. Se a 
Monsanto prefere explorar o mercado brasileiro, tem de se submeter às leis aqui 
vigentes. As escolhas legislativas nacionais, de resto absolutamente compatíveis – 
neste ponto - com os tratados internacionais, privam a Monsanto do mesmo re-
torno que em outros mercados. Tant pis.  
O que não é admissível, do ponto de vista do Direito brasileiro, é a prática con-
tratual ilícita no território nacional, a pretexto de que, em outros sistemas jurídi-
cos, ela seja válida. Aqui, a cobrança de roylaties tendo como base de cálculo o 
valor da colheita é uma prática equiparável à venda casada, e como tal censurada 
pelo direito da defesa da concorrência.  

                                           
221 Estamos atentos a que Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 21 (1984) (explaining that “a tying arrange-
ment cannot exist unless two separate product markets have been linked.”).  Não se alega venda casada de semente e elemento 
transgênico, mas que a base de cálculo  estabelecida sobre a semente resulta em ganhos equivalentes a uma venda casada. O 
que se argui é e ilegalidade da base de cálculo, e não da operação. 
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RESUMO 

O artigo conduz ao pensamento epistemológico do Admirável mundo novo no avanço da 
biotecnologia, e a ciência no perfazer evolutivo histórico da humanidade em alusão às técnicas 
de melhoramento de espécies vegetais. Imprescindível à visão panorâmica da responsabilidade 
jurídica das normas regulamentadoras no âmbito nacional e dos tratados internacionais sobre o 
avanço da biotecnologia em cultivares em sede de transgênicos (OGMs) e do Direito da 
Propriedade Intelectual. Premente à questão de a segurança alimentar na ordem jurídica 
resguardada nos Direitos Humanos e nos princípios incidentes de natureza fundamental à 
proteção ética na interferência constitutiva dos seres vivos e humanos, primando pela 
sustentabilidade e proteção ambiental, a responsabilidade civil pelos danos causados.  

PALAVRAS-CHAVE: biotecnologia.  responsabilidade. patrimônio, genética.  

ABSTRACT 

The article leads to epistemological thought of an Admirable new world in the advancement of 
biotechnology and science, in the process of the historic evolution of humanity in allusion to the 
techniques of enhancement of plant varieties. It is indispensable to look at the legal 
responsibility of regulatory norms at the national level and international treaties on the 
advancement of biotechnology for transgenic cultivars (GMOs) and the Intellectual Property 
Law. It is urgent the question of food security in the context of human rights and the principles 
of fundamental incidents to the ethical protection in constitutive interference of the living 
humans and nature, striving for environmental sustainability. Another relevant item is the 
intangible cultural patrimony of indigenous peoples and needed further assessment examination 
of infraconstitutional laws, international treaties and conventions on the protection of property 
laws. 

KEYWORDS: biotechnology. responsibility. patrimony. 

 

 

 

 
                                                           
1 O artigo é uma produção do grupo de pesquisa Propriedade Intelectual/Visão Interdisciplinar – Linha de 
Pesquisa Direitos Fundamentais, Biotecnologia e Biodireito, coordenadora do projeto Prof.ª. Dra. Carla 
Eugenia Caldas Barros - carlaeugenia2010@gmail.com; e a aluna bolsista do CNPQ Aura Danielle 
Dantas de Santana - auradanielle@hotmail.com, realizado na Universidade Federal de Sergipe, Campus 
São Cristóvão – Sergipe. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
AURA DANIELLE D. SANTANA, CARLA EUGENIA CALDAS BARROS 

470 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 07/2014, p.469 a 505 Out/2014 | www.pidcc.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

A concepção biotecnológica remete-nos na contemporaneidade a um ‘Admirável 

mundo novo’. No passado esse ‘mundo’ oportunizou a Revolução Industrial, dando 

espaço à plena capacidade inventiva do homem, sem precedentes, o progresso científico 

pairava a mente dos apologistas como algo inesgotável, os ‘deuses instrumentalizados’ 

buscavam alçar o ponto áureo da tecnologia, sem quaisquer preocupações de causas e 

consequências. Inegável a importância progressista, atualmente dispomos dos recursos 

tecnológicos, todavia, ao mesmo tempo em que facilitou a vida humana, precipitou uma 

série de prejuízos irreparáveis aos ecossistemas globais cujo homem está inserido. 

Herbert Marshall McLuhan diz: "Os homens criam as ferramentas, e as 

ferramentas recriam os homens”, é de pensar a submissão do homem diante de suas 

invenções e porque não dizer suas imperfeições. O novo paradigma é o avanço 

desenfreado da biotecnologia nos processos de manipulações genéticas dos alimentos. 

Esse novo modelo da ciência interfere justamente na constituição fisiológica de 

vegetais, animais e do homem, assim como altera toda uma cadeia alimentar. Para tanto, 

é necessária observância dos critérios éticos, dos efeitos das normas de segurança 

alimentar, da responsabilidade jurídica, dos princípios norteadores de proteção ao 

direito do consumidor. 

A nova cultura alimentícia incorpora substratos diversos na modificação de 

estruturas moleculares (proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas etc.) justificando a 

lógica dada à elevação da qualidade dos alimentos, entretanto, as vias utilizadas na 

projeção de higienização e saúde dos alimentos devem ser sempre questionadas, a 

corrida biológica das ‘codificações’ injeta genes de ratazanas em batatas, tomates e 

outras leguminosas. 

Eis o advento de um ‘Admirável mundo novo’ o dos vegetais, onde os efeitos da 

instrumentalização são irreversíveis, tendenciosamente as espécies vegetais originais 

(primárias) se perdem no processo em meio à manipulação com ratazanas. A Revolução 
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Transgênica, ou diz, Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), repercute em 

diferentes esferas de poder socioeconômico e político de nações desenvolvidas e outras, 

em fase de desenvolvimento, o que coloca em xeque a definição, dúvidas a respeito dos 

malefícios e benefícios à existência do homem e sustentabilidade ambiental. 

Os procedimentos de manipulações genéticas, organismos vivos, assumem 

responsabilidades jurídicas diante das Soberanias Nacionais e Internacionais. Essa 

modalidade do conhecimento científico requer proteção legal, buscando o equilíbrio do 

Estado Democrático de Direito. O princípio da Dignidade Humana norteia os Direitos 

Humanos ao coibir eventuais abusos que se prestem a insignificância da pessoa humana, 

em razão a ordem de valores econômicos suscetíveis tão somente à comercialização e 

apropriação de bens e consumo. 

A delimitação normativa no campo do conhecimento científico deve ser 

permeada pelo estabelecimento de limites éticos, especificamente sob a perspectiva de 

se estar manipulando a vida humana, em nosso caso, a ingestão de componentes 

químicos aditivos aos alimentos (transgênicos), bem como o respeito aos Direitos 

Humanos. Iacomi (2009) acresce que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana não 

vem a ser uma criação jurídica, do direito público ou privado, mas um valor 

transcendente a toda experiência do Direito, e, tendo em vista todos os avanços da 

tecnologia científica, se vê ameaçada pela voracidade em busca de lucros dos grandes 

sistemas empresariais, falando-se até mesmo em biopirataria do ‘DNA’ humano.  

A consciência humanitária diante de ameaças reais em atividades de 

manipulação da vida deve ser no sentido de coibir o sabor exclusivo dos interesses 

apenas individuais2, buscando promover atenção aos interesses coletivos, sociais e da 

própria espécie humana que fica ao bel prazer como se o homem fosse mero produto da 

tecnociência, sem que se der conta do risco presente ou futuramente à constituição 

anatômica e fisiológica das gerações humanas. 

                                                           
2 Em consonância ao pensamento de IACOMINI, Vanessa. Biodireito e o combate à biopirataria. 
Curitiba: Editora Juruá, 2009. 
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Para tanto, se faz necessária à observância no ordenamento jurídico brasileiro e 

internacional acerca da responsabilidade jurídica diante da proteção de cultivares e 

insumos a biotecnologia, no que pese os Tratados e Declarações Internacionais, Códigos 

de Condutas, Decisões e Conferências, em que propõe harmonizar as congruências 

encontradas nas legislações internacionais com as nossas leis ordinárias específicas ao 

tema. A inserção dos direitos de propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais 

dos povos indígenas no Estatuto do Índio é de fundamental relevância na proteção de 

territórios, da cultura e dos saberes por eles herdados e aplicados em cultivares. 

Analisar as Orientações Técnicas do CGEN, a fim de adequação às leis 

ordinárias a serem propostas neste artigo no sentido de definição de titularidade 

individual ou coletiva dos direitos aos indígenas dos conhecimentos tradicionais (Lex 

feranda); e como também à participação da sociedade civil no trato de questões de PI 

(Propriedade Industrial) de conhecimentos tradicionais/cultivares/patrimônio genético. 

O artigo tem como base a revisão bibliográfica do tema através do método 

dedutivo, sob o enfoque do referencial teórico da propriedade intelectual, avaliação de 

políticas públicas socioambientais e os estudos comparativos da hermenêutica jurídica. 

A primeira vertente, a revisão teórica sobre propriedade intelectual será 

desenvolvida a partir do estudo e análise da doutrina que trata do direito da propriedade 

intelectual, direitos fundamentais, tendo por base os elementos da hermenêutica do 

direito da propriedade intelectual, constitucional, civil, estatuto do índio em especial os 

critérios interpretativos da máxima efetividade e concordância prática. 

Pela zetética jurídica, na perquirição das causas, do indagar, do olhar filosófico, 

do olhar investigador, a qual possui uma visão investigativa e que não afirma verdades 

absolutas e acabadas, ao contrário da Dogmática jurídica, que busca analisar as 

concepções do Direito com base na função da norma. A função social do Direito da 

Propriedade Intelectual ganha culminância na consolidação dos direitos e garantias 

fundamentais. A análise levará em observação tantos os princípios zetéticos como os 

dogmáticos.  

Constata-se que a ciência acompanha a evolução da humanidade. Nessa linha 

reconhece-se o surgimento do pensamento científico na Grécia Antiga, da denominada 
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‘ciência do concreto’ predominando a ideia de racionalidade ‘neutra’ (a-histórica, 

amoral, atemporal) e posteriormente, a denominada ‘ciência moderna’ dos últimos 

quatro séculos. Conferindo marcas distintas, a primeira estaria para ‘habitar’ e a 

segunda voltada a ‘manipular’3 

O pensar/fazer científico é instigado desde os filósofos Platão e Aristóteles ao 

defender que a essência de cada coisa está nela própria. Aristóteles4 foi um dos 

primeiros a fazer pesquisas científicas, buscando conhecer o objeto a partir do próprio 

objeto, onde as descrições seriam melhores, se feitas em termos qualitativos na busca do 

‘verdadeiro ser’ de todas as coisas, partindo da premissa básica (mundo das ideias), e 

não nas manifestações no mundo material (quantificáveis). Reflito “conhecer o objeto a 

partir dele próprio” à concepção de valores daquilo que possui utilidade. 

Por volta do século IV a.C., Teofrasto (372 a.C. 287 a.C.) - sucessor de 

Aristóteles na escola Peripatética – demonstra a importância dos vegetais ao classificá-

los para um melhor conhecimento de sua utilidade. O primeiro a dedicar-se à escrita de 

tratados botânicos, produzindo dois trabalhos (Historia plantarum, com nove livros, e 

De causis Plantarum, com seis), considerados como importantes contribuições à ciência 

botânica de toda a Antiguidade até o Renascimento5. 

A eclosão dos estudos botânicos acontece com o movimento renascentista, em 

que a sociedade recuperou a cultura clássica e os saberes herdados de gregos e romanos.  

Notadamente percebemos a importância dos primeiros herbários, em que as plantas 

seriam coletadas, conservadas, classificadas e comparadas umas às outras por diversos 

critérios preestabelecidos. 

                                                           
3 Consoante BOFF, Salete Oro. DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS In A Ciência e o 
Desvelar da Biotecnologia: A Nova Relação entre o Homem, A Técnica e o Direito. Já citado em outro 
artigo disponível em : http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf 
4 Entendimento BOFF, Salete Oro.  DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS In A Ciência e o 
Desvelar da Biotecnologia: A Nova Relação entre o Homem, A Técnica e o Direito. p. 3275 . Já citado 
em outro artigo disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf 
5 BOFF, Salete Oro. DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS In A Ciência e o Desvelar da 
Biotecnologia: A Nova Relação entre o Homem, A Técnica e o Direito. p. 3275. Já citado em outro artigo 
disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf 

http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf
http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf
http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf
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Com a teorização da ciência moderna proposta por Francis Bacon6, a pretensão 

se volta a uma busca de reforma do conhecimento, entendendo o homem como 

‘ministro e intérprete da natureza’ e, por meio do conhecimento cientifico, alcançaria o 

poder sobre a natureza, ou seja, o saber é poder, divergindo do método aristotélico. 

Nesse período houve o desenvolvimento de técnicas que possibilitaram reduzir os 

efeitos das forças e ameaças naturais, como melhorar a alimentação, controlar doenças, 

e, por conseguinte, obter melhoria de expectativas na qualidade de vida. Bacon é 

considerado um dos principais responsáveis intelectuais pela moderna concepção do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

Eclode uma nova ética filosófica que passa a sancionar a exploração da natureza, 

em benefício da condição humana, constituindo-se em forma de liberdade da condição 

adversa da vida humana, na concepção de Francis Bacon7, um ‘novo organon’ um 

sistema de investigação científica cujo conhecimento e poder material deveriam estar 

unificados, desvendados pela observação e interpretação da natureza. Já a concepção de 

Descartes põe em dúvida o pensamento de Aristóteles com o questionamento sobre o 

conhecimento da verdadeira realidade.  

Francis Bacon em sua obra A grande renovação8 menciona: 

[...] que considere quais os verdadeiros fins da ciência e que não a busquem 
para o prazer do espírito ou para a discussão ou para a superioridade sobre os 
outros, mas sim para vantagem e proveito da vida; e que a aperfeiçoem e a 
administrem no amor ao próximo... podem surgir auxílio para o ser humano e 
uma descendência de invenções, que de alguma forma podem superar as 
necessidades e misérias da humanidade... Pois a tarefa à nossa frente não é a 
mera felicidade da especulação, mas sim o verdadeiro negócio e bem do 
gênero humano e poder humano, na realidade em uma coisa só. 

 

No ponto de vista finalístico, todos os saberes convergem na pessoa humana, 

sendo este o mesmo objeto de diversas ciências, afinal, fé a finalidade última de facilitar 

a vida humana neste planeta, todas estas. Na atualidade, o mundo encontra-se marcado 

pela complexidade e globalização, características estas, que não comportam mais 

                                                           
6 Entendimento de acordo com BOFF, Salete Oro. DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS In A 
Ciência e o Desvelar da Biotecnologia: A Nova Relação entre o Homem, A Técnica e o Direito. p. 
3276.Já citado em outro artigo disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf 
7 Citado por IACOMINI, Vanessa. Biodireito e o combate à biopirataria p.22 
8 IACOMINI apud Marculino Camargo. Ética, vida e saúde. Petrópolis: Vozes, 1983, p. 11-12. 

http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf
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abordagens reducionistas do ser humano, da vida e do mundo, portanto, faz-se 

necessário a superação ética filosófica científica, em nome da própria sobrevivência da 

ciência. 

 Ensina Camargo Marculino9 que a ética, vem a ser: ‘ciência do que o homem 

deve ser em função daquilo que ele é’. A ciência do ‘ethos’ tem como fundamento 

básico analisar o ser humano e como fim a realização do mesmo ser.  Consoante 

Iacomini (2009) para que seja possível reconhecer o sentido da vida humana, deve-se 

apreciar e conhecer o conteúdo do ser, o êxito não se observa apenas de forma estática, 

mas também de forma dinâmica ao considerar o tempo e o espaço10 

A manipulação de novas variedades vegetais não obstante sua importância no 

cenário histórico e cultural em diferentes civilizações necessita de extrínseca e 

intrínseca observância do crivo ético. A ciência é entendida como pretensão do 

conhecimento e terá que ser crítica e criativa, num processo de busca da verdade em 

constante discussão. Pensa-se que a marca da modernidade é fragmentação da realidade, 

atribuindo a cada parte valoração, passando os fragmentos desta a distinguirem-se a 

partir do valor a eles atribuído.  

A visão de Karl Popper faz-nos refletir– no Século XX, teoria relativista - “o 

conhecimento científico tem que ser submetido a testes rigorosos e sistemáticos, cujo 

objetivo é a tentativa permanente de falseá-los”. A submissão de um tipo de 

conhecimento a constantes testes garante que, ao menos tendencialmente, aproximam-se 

da verdade provisória, através de eliminação das teorias falsas. Na centralidade da teoria 

de Popper está o ‘problema da demarcação’, entendido como delimitação de uma área 

do discurso significativo para a ciência, distinguindo teorias científicas da metafisica 

e/ou falsa ciência. 

Os avanços do conhecimento no campo biotecnológico geram tensões, na 

medida em que representam uma aplicação prática do conhecimento, com reflexo no 

                                                           
9 Visão de BOFF, Salete Oro. DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS In A Ciência e o 
Desvelar da Biotecnologia: A Nova Relação entre Homem, A técnica e o Direito. Respectivamente, 
p.3274; p.3278; p.3274. 
10 HANS Jonas. Ética, medicina e técnica. Capítulo: Engenharia biológica – uma previsão. Citado no 
artigo disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf  

http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf
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presente e no futuro. As novidades causam apreensão ali vigente, especificamente no 

campo das pesquisas com humanos e é nesse ponto que se situa a questão da possível 

apropriação/coisificação do ser. Essa tensão atém-se, de um lado, a preservar os valores 

éticos e morais existentes, sugerindo uma reavaliação dos aspectos legais ou criação de 

novas categorias e, de outro, a atender à pressão dos agentes econômicos pela 

exploração do ‘novo’.11 

A biotecnologia cria a possibilidade “de reelaborar La constitución humana”, de 

pensar enla imagem delhombre” e isso requer preparo das diversas áreas do 

conhecimento. Hans Jonas12 associa ética a uma exigência da responsabilidade humana, 

uma vez que a “técnica es um ejerciciodel poder humano, es decir, uma forma de 

actuación, y toda actuación humana está expuesta a suexamen moral”. As 

possibilidades práticas oferecidas pelo novo conhecimento podem dar mostras de ser tão 

irreversíveis como as dos antigos campos da tecnologia, entretanto, se considerássemos 

as implicações no ‘fazer’ científico, ao menos atualmente, não sejamos apanhados de 

surpresa pelos nossos próprios poderes, como nos permitimos ser em casos anteriores. 

Na disciplina jurídica dos organismos geneticamente modificados, há o 

reconhecimento da vulnerabilidade, em que toca diretamente a direitos fundamentais à 

saúde. Para tanto, a atenção se volta para a fragilidade de informações da natureza 

transgênica em alimentos para o consumo humano e animal. É no dizer de Roberto 

Grassi Neto: a fragilidade de informação “perturba a liberdade de escolha do 

consumidor e a efetividade de seus direitos fundamentais”.  

 E afirma, no aspecto positivo o comunicado/informação é uma forma de 

responsabilidade (Verantwortung); a informação leva à imputação (Zurechnung) de um 

agente da sociedade pela confiança criada; a informação/omissão leva à imputação de 

responsabilidades. Na esfera do poder da responsabilidade, a informação corresponde à 

                                                           
11 Entendimento de acordo com BOFF, Salete Oro. DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS In 
A Ciência e o Desvelar da Biotecnologia: A Nova Relação entre o Homem. A Técnica e o Direito. p. 
3276.Já citado em outro artigo disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf 
 
12HANS Jonas. Ética, medicina e técnica. Capítulo: Engenharia biológica – uma previsão. Citado no 
artigo disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf 
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divisão de riscos, significando o compartilhamento, (communicatio-ionis, comunico-

are, communis). Já o vício da informação, passa a ser instrumento inovador de aferição 

da vulnerabilidade do consumidor/humana. 

A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC rejeita 

tanto a regra do caveatemptor como a subinformação, o que transmuda o silêncio total 

ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do 

profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão. Para tanto, a 

importância do direito se coloca a suprimir os abusos exaustivos e a situação de 

fragilidade em que se encontram as pessoas físicas consumidoras, em especial dos 

produtos a Tópicos a serem tratados: 

O dever de informação é a base da lei principiológica do Código de Defesa do 

Consumidor (lei 8079/90). E, este dever, precisa ser regulamentado, com objetivos de se 

prevenir riscos, como risco de alerta, principalmente no tocante aos OGMS 

(transgênicos). O art. 31 do CDC combinado com o art. 6, III tratam do direito final; 

básico do consumidor, - a informação inserida nos produtos e/ou serviços, além de ser 

efetiva, tem que ser "correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa, sobre 

suas garantias, características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores." Apesar deste dispositivo já garantir aos 

consumidores todas as informações sobre produtos, incluindo, de início, neste item 

também os produtos transgênicos, esta questão de informações nos produtos 

transgênicos sempre está se voltando à discussão. A lei de biossegurança, no art. 40 

remete-nos quanto à rotulagem dos produtos alimentares destinados ao consumo do ser 

humano, como também dos animais, que possuam na sua composição OGM. 

O que se deve conter na rotulagem de um transgênico? A que objetivos, a 

informação na rotulagem se presta? 

"i) liberdade de escolha do consumidor final; ii) liberdade de escolha da empresa 

que adquire o produto como insumo; iii) segurança no manuseio, utilização e descarte 

do OGM ou dos seus derivados; iv) prevenir práticas comerciais enganosas e nocivas ao 
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consumidor; v) garantia da saúde do consumidor (e.g. alertar das possibilidades 

alergênicas) e vi) educar o consumidor ao consumo consciente." Rocha, João Carlos de 

Carvalho apud Chevitarese, p.181. 

A resistência a maior distinção na rotulagem do produto sobre a origem dos 

alimentos: alimento convencional, alimento sem agrotóxico e o alimento transgênico, 

parte das empresas, em não querer que estas informações prestadas na rotulagem, 

venham a causar algum caráter discriminatório entre os consumidores. 

O Decreto 4680/2003 regulamenta o direito à informação de alimentos que 

contêm OGM. 

"Regulamenta o direito à informação, assegurado pela Lei no 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao 

consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos 

geneticamente modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais normas 

aplicáveis." 

Os artigos seguintes contemplam os requisitos exigidos para aparecerem na 

rotulagem de produto com OGM. 

Art. 2º Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares 
destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam 
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, com presença 
acima do limite de um por cento do produto, o consumidor deverá ser 
informado da natureza transgênica desse produto. 
§ 1º Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, 
o rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá 
constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a ser 
definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes expressões, 
dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico", "contém (nome do 
ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou "produto produzido a partir de 
(nome do produto) transgênico". 
 
 
 

Quanto a símbolos identificadores de produto transgênico, em termos 

normativos é a Portaria do Ministério da Justiça 2658/2003 que regulamenta o & 1 do 

art., 2 do citado decreto de 2003. 

§ 1º Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, 
o rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá 
constar, em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a ser 
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definido mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes expressões, 
dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico", "contém (nome do 
ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou "produto produzido a partir de 
(nome do produto) transgênico". 
 
 
 
 

O símbolo é representado pela figura abaixo que é definido pelo anexo desta 

Portaria do MJ. 

 

NORMA ISO 3864-2002 " perigo" 

Em seguida, como forma de corroborar a exigência de segurança alimentar, em 

sede de direito administrativo, é promulgado o decreto 5591/2005, que veio sancionar e 

explicar o que seja infração administrativa em relação à biossegurança de OGM. 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta dispositivos da Lei no 11.105, de 24 de março 

de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a 

construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a 

importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, 

a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados - 

OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de 

biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a 

observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente, bem como 

normas para o uso mediante autorização de células-tronco embrionárias, obtidas de 

embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 

procedimento, para fins de pesquisa e terapia. 
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 Art. 69.  Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as 

normas previstas na Lei no 11.105, de 2005, e neste Decreto e demais disposições legais 

pertinentes, em especial: 

I - realizar atividade ou projeto que envolva OGM e seus derivados, relacionado 

ao ensino com manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico e à produção industrial como pessoa física em atuação 

autônoma; 

II - realizar atividades de pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados 

sem autorização da CTNBio ou em desacordo com as normas por ela expedidas; 

III - deixar de exigir a apresentação do CQB emitido pela CTNBio a pessoa 

jurídica que financie ou patrocine atividades e projetos que envolvam OGM e seus 

derivados;        

XIII - destruir ou descartar no meio ambiente OGM e seus derivados em 

desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos órgãos e entidades de 

registro e fiscalização e neste Decreto; 

XIV - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no âmbito de atividades 

de pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio, ou em desacordo com as 

normas desta; 

XV - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no âmbito de atividade 

comercial, sem o licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a 

CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação 

ambiental; 

XVI - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no âmbito de atividade 

comercial, sem a aprovação do CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado; 

XVII - utilizar, comercializar, registrar, patentear ou licenciar tecnologias 

genéticas de restrição do uso;      
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XXVI - deixar a instituição de investigar a ocorrência de acidentes e as 

enfermidades possivelmente relacionados a OGM e seus derivados e notificar suas 

conclusões e providências à CTNBio; 

XXVII - produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar 

OGM e seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas 

pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. 

A legislação Brasileira preconiza o reequilíbrio das relações de consumo, 

harmonicamente, dando maior transparência às relações contratuais no mercado 

brasileiro (art. 4º CDC). Importantes dispositivos na ordem econômica são art.6º, III 

CDC ‘a informação deve ser gratuita e útil, vedada, a diluição da comunicação de 

especifica relevância ao suprimir informações que as tornem soltas, redundantes ou 

destituídas de serventia ao consumidor’; Já o art.31 CDC ‘traduz que a informação 

deve constar-se verdadeira, de fácil percepção e em língua portuguesa.  

O aludido art. 31 na concepção de Roberto Grassi Neto se desdobra em 4 

categorias imbricadas entre si: a) informação de conteúdo (características intrínsecas do 

produto e serviço); b) informação-utilização (como se usa o produto ou serviço), c) 

informação preço (custos, formas e condições de pagamento); d) informação-

advertência (riscos do produto ou serviços).O Superior Tribunal de Justiça adverte que a 

informação é a pedra de toque do direito do consumidor, mas necessita ser efetiva e ter 

verdadeiro conteúdo e ‘sucesso’ no tornar comum o que traz para toda a população.   

A preservação dos valores constitucionais em defesa da vulnerabilidade do 

homem, alude à dignidade da pessoa humana (art.1º, III) no entendimento da 

inviolabilidade na constituição e preservação do código genético humano, sendo este 

princípio o precursor do direito à vida (art. 5º, caput) como algo intocável que 

transcende a esfera de qualquer entendimento que tente a homogeneização absoluta do 

homem em sua forma de ser, sentir e agir, visto que a espécie humana é a grande 

criação do Ser inexplicável, insuperável, que envolve valores espirituais diversos na 

subjetividade de cada indivíduo na forma de ver e interpretar o mundo que o circunda e 

aos seus semelhantes.  
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No mesmo pensamento, Hans Jonas, em sua obra Ética Medicina e técnica, 

apresenta que o bom senso é levar em conta as consequências antes de empreender a 

própria ação, defende que o controle biológico do homem, especialmente o controle 

genético, levanta questões éticas de um tipo totalmente inédito, para as quais nem a 

práxis nem o pensamento anterior nos preparam, uma vez que, o que está em causa é a 

própria natureza e imagem do homem. 

Para que seja possível reconhecer o sentido da vida humana, é necessária a busca 

de apreciar atentamente ao conteúdo do ser de forma dinâmica, onde as condicionantes 

comportamentais estão para além do controle operacional. O professor italiano Serra 

nos ensina:  

l’umanodiconcezione non èpiúoggi um 
misteronaturalenascostodietroleparetiimpenetrabili, misty per 
letonalitàdiderivare i dubbi dele osservazioniinesatte, o addetto per i velore 
dei silogismos  di ilusórios  o dei sophismsdi enganosos. Questarealtà non 
puòoggimystifiedal bel-piacere de chi diesso trata. 
Esattamentechedifettadimolto ancora per essere capita e per esserecercata una 
conoscenzaogni tempo piùnecessariodiquestarealtà, come accade per quanto 
riguardaqualsiasiconquistadisapere, leosservazioniottenute fino a chel’oggi 
non sia abbastanzagiá per lachiarificazione dele funzionichenell’interesse 
loro.13 

 

No percalço ético, o ser possui elementos de composição que são convictos para 

a partida da descoberta de seus valores pessoais, a partir da união desses elementos, é 

determinada a ação, a vida e a natureza humana.  Iacomini (2009) interpreta todo ser 

humano como sendo um animal social, um ser cultural, de onde se origina um 

condicionamento importante de toda sua conduta. 

Na contextualização histórica, não é possível dissociar-se à expressão ‘segurança 

alimentar’ da ideia de soberania, uma vez referir-se tradicionalmente à existência de 

garantias para provisão ou abastecimento de alimentos para o povo de determinada 

região ou país. Na XV Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social 

                                                           
13 CHEVITARESE, Aléssia, op. cit. p.200. 
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do Mercosul e Estados associados, realizada em Brasília, a 17 de dezembro de 2008, 

definiu a soberania alimentar como:  

Direito de cada povo de definir suas próprias políticas agropecuárias e, em 
matéria de alimentação, de proteger e regular a produção agropecuária 
nacional e o mercado doméstico, a fim de alcançar metas de desenvolvimento 
sustentável e de impedir que seus mercados se vejam inundados por produtos 
excedentes de outros países que os tornem mercado internacional pela prática 
de dumping.14 
 

 
Stéphanie Mahieu destaca que a regulação dos produtos alimentares e de seus 

riscos deve ocorrer partindo-se do pressuposto de que a sociedade da alimentação está 

articulada sobre três eixos principais: eixo econômico, eixo securitário e o eixo societal. 

O eixo econômico diz com o comércio mundial agroalimentar. As contaminações 

epidêmicas em animais destinados ao consumo humano, ou a opção por utilizar-se 

tecnologia transgênica na produção agrícola de países como Argentina e Brasil, 

constituem fatos que apresentam reflexos profundos na economia de cada região ou país 

envolvido. 

A Administradora da Corte de Justiça das Comunidades Europeias concerne ao 

segundo eixo ‘securitário’ segurança sanitária; matéria cujo impacto na população 

aumentou consideravelmente após as crises da encefalopatia espongiforme bovina e da 

dioxina, a epidemia de febre aftosa e as dúvidas relativas a gripe aviária. O aspecto da 

segurança comporta igualmente a polêmica envolvendo os riscos inerentes à produção e 

ao consumo de organismos geneticamente modificados (OGM), já para o meio 

ambiente, já para os consumidores. 

Já a dimensão societal estaria voltada para as escolhas efetuadas pelas indústrias, 

buscando integrar as expressões coletivas das necessidades, das preferências e das 

escolhas do destinatário final dos alimentos. Tal perspectiva abrange o atendimento de 

exigências ou necessidades especiais, como a produção de alimentos enriquecidos com 

vitaminas e minerais, ou elaboradas especialmente para suprir as deficiências de 

determinada parcela da população. 
                                                           
14 HANS Jonas. Ética, medicina e técnica. Capítulo: Engenharia biológica – uma previsão. Citado no 
artigo disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf 

 

http://pidcc.com.br/artigos/062014/12062014.pdf
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Na regulação da Segurança alimentar pela administração observa-se a (Foodand 

Agriculture Organizationof the United Nations – FAO) Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação é uma organização intergovernamental fundada em 

1945, com objetivo declarado de buscar a elevação dos níveis de nutrição e no 

desenvolvimento de áreas rurais. A centralidade é nos esforços para o combate a fome 

servindo tanto a países desenvolvidos como àqueles em desenvolvimento, a FAO atua 

como fórum neutro no qual todos seus membros se encontram iguais para negociar 

acordos e debater políticas.  

O Codex Alimentarius (do latim: Código Alimentar) corresponde a uma 

coletânea de normas alimentares e apresentadas de modo uniforme, elaborada em 

programa conjunto de normatização organizado pela Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS, ou 

seu acrônimo equivalente em inglês, WHO -World Trade Organization). São objetivos 

do Programa Conjunto de Normatização FAO/ OMS a proteção da saúde dos 

consumidores, assegurar lealdade no desenvolvimento das práticas comerciais 

concernentes a alimentos e auxiliar na harmonização legislativa, visando facilitar o 

comércio internacional, mediante coordenação de todos os trabalhos de normatização 

empreendidos na matéria por organizações internacionais, governamentais e não 

governamentais. 

A Comissão do Codex Alimentarius, criada em 1963, tem por incumbência 

aprovar as normas que integrarão a coletânea, orientar, promover a elaboração de 

definições, bem como desenvolver diretrizes e textos sobre alimentação, tais como 

Códigos de boas práticas. “São princípios gerais sobre a análise de risco dos alimentos 

derivados da biotecnologia moderna e diretrizes para a avaliação da segurança alimentar 

de alimentos derivados de DNA recombinante, plantas e microorganismos. (...) na 3ª 

seção dos princípios para a análise dos riscos dos alimentos derivados da biotecnologia 

moderna, há menção à comunicação de risco.”15 

                                                           
15 CHEIVITARESE, Aléssia, op. cit. p.188. 
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Mencionadas normas são, por sua vez, colocadas em aplicação pela OMC. Os 

procedimentos adotados pela Comissão estão publicados no Manual de Procedimentos 

da Comissão do “Codex Alimentarius“. 

Outro órgão que integra o Programa é a Secretaria FAO/OMS, instituída com a 

finalidade de fornecer o necessário apoio operacional à Comissão e a seus órgãos 

auxiliares em todo o procedimento de elaboração normativa. O programa conta com 

dois órgãos assessores: o JECFA (Grupo FAO/OMS de peritos sobre Aditivos e 

Contaminantes) e o JMPR (Grupo FAO/ OMS de peritos sobre Resíduos de Pesticidas) 

A estrutura é dotada ainda de trinta Comitês, que atuam como órgãos auxiliares: 

nove Comitês de Assuntos Gerais; doze Comitês de Produtos; três Grupos 

Intergovernamentais Especiais; e seus Comitês Regionais de Coordenação. 

Dentre as realizações do Programa destaca-se a Resolução A/RES/39/248, 

elaborada em 1985 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na qual 

(item 39) são destacadas as diretrizes a serem seguidas pelos governos, na formulação 

das políticas e planos nacionais relativos aos alimentos: 

(...) os governos devem levar em conta a necessidade de todos os 
consumidores à segurança alimentar e devem apoiar e, na medida do 
possível, adotar as normas do Codex Alimentarius da Organização para 
Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) e da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) ou, na sua ausência, outras normas alimentares 
internacionais geralmente aceitas. Os governos devem manter, desenvolver 
ou melhorar as medidas de segurança alimentar, incluindo, nomeadamente, 
critérios de segurança, normas alimentares e produtos dietéticos e de 
controle, inspeção e mecanismos de avaliação. 
 
 
 

Em 2004, o Conselho da FAO aprovou diretrizes voltadas a fornecer orientação 

prática aos Estados na implementação progressiva do direito humano à alimentação 

adequada (DHAA) no contexto da segurança alimentar. 

No Brasil, a iniciativa da FAO teve reflexos imediatos, com o oferecimento de 

recomendações ao Presidente da República, também no ano de 2004, pelo “Grupo 

Internacional da Câmara Temática Produção e Abastecimento”, do Consea, que, ao 

discorrer sobre os impactos das negociações internacionais sobre a Segurança Alimentar 
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e Nutricional, ponderou que a análise do tema deveria considerar as várias negociações 

internacionais em curso, tanto no que se refere à diversidade dos temas envolvidos, tais 

como comércio, serviços, investimento e propriedade intelectual, quanto na natureza 

multilateral ou regional. 

No ano de 1999, a Comissão do Codex Alimentarius estabeleceu uma Força –

Tarefa Intergovernamental ad hoc sobre Alimentos Derivados de Biotecnologia, para 

analisar suas implicações de caráter nutricional e na saúde dos consumidores. Sua 

missão era estabelecer regras, ou recomendações, conforme o caso, a serem adotadas na 

produção e no consumo de tais alimentos, mas sua dissolução, em2009, decidida na 31ª 

Sessão da Comissão, pôs fim aos trabalhos. 

O Brasil tornou-se membro do Programa do Codex Alimentarius ainda na década 

de 1970, quando iniciou tímida participação nos trabalhos. Foi, todavia, apenas a partir 

de 1980 que se tornou possível articular atuação mais representativa do País no setor 

alimentício, com a criação do Comitê do Codex Alimentariusdo Brasil (CCAB), por 

meio das Resoluções n. 1/80 e n. 7/88 do Conmetro. 

Além do GATT 47 e dos acordos multilaterais da Rodada do Uruguai, de 

vinculação obrigatória, os países-membros podem ainda optar por aderir ou não a outros 

acordos que são denominados plurilaterais.  

Elaborar normas alimentares universais para a proteção do consumidor diante de 

um mercado mundial em constante ampliação importa em vantagens manifestas. Não 

chega, pois, a ser surpreendente que o Acordo sobre a aplicação de disposições 

sanitárias e fitossanitárias (Acordo SPS) e o Acordo sobre os obstáculos técnicos ao 

comércio (Acordo OTC ou, do inglês, TBT) não apenas encorajem a harmonização 

internacional das normas alimentares, como estimulem a adoção de diretivas e 

recomendações internacionais como meio de facilitar o comércio de gêneros 

alimentícios. Nesse sentido, as normas estabelecidas no ‘Codex Alimentarius’ tornaram-

se referência internacional para avaliar as medidas e regulamentos alimentares nacionais 

segundo os parâmetros jurídicos dos Acordos da Organização Mundial do Comércio 

(OMC). 
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A respeito dos Acordos relativos às disposições sanitárias e fitossanitárias (SPS) 

e sobre obstáculos técnicos ao comércio (Acordo TBT), efetuou-se análise mais 

minudente na abordagem referente à atuação da OMC, no âmbito da precaução.  

No setor alimentar, o FDA atua partindo do princípio de que a introdução no 

mercado de qualquer alimento ou suplemento alimentar novo deva ser precedida de 

minuciosos testes e estudos. 

Margaret R. Grossman observa que, à medida que o sistema regulatório para 

cultivares e alimentos geneticamente modificados continua se desenvolvendo, órgãos 

como o USDA, o EPA e a FDA passaram a dispensar ainda mais atenção às novas 

variedades. O USDA chegou a propor regras visando minudenciar as investigações das 

novas variedades de OGM. Para estas, o processo de autorização pelo governo 

americano vem, inclusive, se tornando cada vez mais lento, se comparado com o trâmite 

dos primeiros pedidos formulados.  Considerados apenas os anos de 2009 e de 2010, o 

tempo para liberação de uma nova variedade de OGM teria praticamente dobrado, 

chegando a atingir 1.188 dias, dada a cautela que se passou a adotar no sentido de 

efetuar análise mais rigorosa motivada na multiplicação das críticas públicas.  

Aos 30 de abril de 1997, a Comissão das Comunidades Europeias elaborou o 

Comunicado COM (97) 176, instituindo o denominado “Livro Verde da Segurança 

Alimentar”, no qual, pela primeira vez, foram enunciados de modo sistemático os 

“princípios gerais da legislação alimentar da União Europeia”. 

O Livro Verde destaca a importância em abranger-se toda a cadeia alimentar na 

regulamentação “do estábulo até a mesa”, de modo a viabilizar os seus pontos principais 

que a Comissão então considerava como sendo objetivos básicos da legislação alimentar 

comunitária: 1. Assegurar um elevado grau de proteção da saúde pública e de segurança 

do consumidor.  2. Assegurar a livre circulação de mercadorias no mercado interno. 3. 

Assegurar que a legislação assente, sobretudo, em dados científicos e em avaliações de 

risco. 4. Assegurar a competitividade da indústria europeia e melhorar as suas 

perspectivas de exportação. 5. Atribuir à indústria, aos produtores e aos fornecedores a 

principal responsabilidade pela segurança alimentar, através da análise de risco e de 
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sistemas do tipo de pontos de controle críticos (HACCP), ao que devem ser acrescidos 

controle e aplicação oficiais eficazes. 6. Assegurar que a legislação seja coerente, 

racional e convivial. 

A 12 de janeiro de 2000, a Comissão das Comunidades Europeias elaborou novo 

comunicado, COM (1999) 719, instituindo o “Livro Branco sobre a Segurança dos 

Alimentos”, no qual foram apresentadas mais de oitenta ações distintas no âmbito da 

Segurança Alimentar, a serem executadas nos anos seguintes. Em seu texto, o Conselho 

reconhece que os consumidores têm o direito de obter informações uteis e claras sobre a 

qualidade e os elementos que constituem os alimentos, de modo a possibilitar que 

efetuem suas escolhas com conhecimento de causa. 

No que concerne à dimensão internacional, seu texto estabelece que, em se 

cuidando da importação de gêneros alimentícios e de alimentos para animais, é 

essencial que estes satisfaçam ao menos as exigências sanitárias que sejam equivalentes 

às definidas pela comunidade para a sua produção interna. 

Atualmente, a luta pelo poder é cada vez mais uma luta pelo acesso aos 

conhecimentos, sobretudo na área de biotecnologia.  Habermas afirma de forma 

eloquente e atual:” hoje a dominação se perpetua e se estende não só através da 

tecnologia, mais enquanto tecnologia, e os que detêm tecnologia mais adiantada, detêm 

também o poder.” 

Recria a ilusão do admirável mundo novo enquanto instrumentalização das 

técnicas de manipulação genética em cultivares, e, incentivadores inundados por 

concepções “progressistas biotecnológicas” acreditam ser o procedimento eficaz para 

erradicação da fome no mundo. As inúmeras agravantes se alastram irresponsavelmente 

em nome da farsa ideológica política, as numerosas extensões de cultivares são 

‘frutíferos’ fomentos para a indústria de biocombustíveis. Os olhares das potencias 

mundiais nos leva a refletir sobre o passado colonial e nos remete ao estado presente, 

não mais na prática de escambo – ‘comércio europeu’ com indígenas em troca de 

bugigangas, mas, na troca por conhecimentos tradicionais. 

“Diante de uma sociedade plural e de um tema que pode despertar discursos 

radicais, no sentido de defesa exacerbada de um ponto de vista (contra ou a favor da 
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OGM) recomenda-se que o dissenso, condição saudável para a democracia, seja 

implementado em prol de uma construção, não fundamentada na força do melhor 

argumento (o que é bom para a indústria sementeira multinacional, nem sempre é o 

melhor para o consumidor etc.) mas sim com base em uma engenharia pautada no bem 

comum da sociedade.”16 

A espionagem biotecnológica é um verme invasor de fronteiras agrícolas, a 

utilização dos agrotóxicos desequilibra o metabolismo de plantas, e, consequentemente, 

determinados agrotóxicos agravam doenças fúngicas, viroses, multiplicação de pragas, 

como ácaros, pulgões, aleirodídeos, afetam diretamente a fisiologia de plantas e cereais 

para consumo animal e humano. Além de todos os organismos picadores, mas também 

os lepidópteros, como por exemplo, a Ostrinianubilalis, do milho. As moléstias 

provocadas por produtos à base de hormônio podem influenciar sobre a fisiologia dos 

cereais em momento de floração, é de se pensar, a segurança alimentar e a 

responsabilidade civil jurídica nessa exaustão biotecnológica desordenada de insultos à 

constituição do genoma originário, ao equilíbrio dos ecossistemas globais, da 

manutenção das espécies de vidas e porque não a própria sobrevivência da espécie 

humana.  

O tema em questão refere-se a uma específica modalidade de invenção que 

requer proteção: a dos organismos geneticamente modificados que abrange todos os 

organismos criados em laboratório com técnicas avançadas que permitem alterar sua 

estrutura genética, inclusive através da utilização de genes de outros organismos, 

mudando a forma da estrutura original e obtendo características específicas. Nesse 

sentido, a Lei de Biossegurança (Lei n.º 11.105/05), em seu artigo 3º, inciso V, define 

"organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genético 

(ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética". 

Os organismos geneticamente modificados podem ser definidos como 

organismos cujo material genético (DNA) foi alterado de modo artificial. A tecnologia 

geralmente é denominada “biotecnologia moderna” ou tecnologia genética, ou também, 

                                                           
16  CHEVITARESE, Aléssia, op. cit. p. 200. 
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tecnologia de DNA recombinante, ou ainda, engenharia genética. Nesta técnica 

transferem-se genes selecionados individualmente de um organismo a outro, também 

entre espécies não relacionadas. Tais métodos são utilizados para se criar plantas 

geneticamente modificadas, que são então usadas para cultivar alimentos geneticamente 

modificados (VARZAKAS; ARVANITOYANNIS; BALTAS, 2007). 

A mesma lei, por outro lado, estabelece em seu artigo 4º que não é considerado 

OGM o organismo resultante de técnica que introduza diretamente o material genético, 

se não envolver nesse procedimento molécula de DNA/RNA recombinante ou outro 

OGM, elencando para tais casos as hipóteses de mutagênese, formação e utilização de 

células somáticas de hibridoma animal, fusão celular, inclusive a de protoplasma, de 

células vegetais, que possa ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo e 

autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de maneira natural.  

No campo legislativo dois acordos internacionais atuais envolvendo esta 

temática se destacam a Convenção de Diversidade Biológica - CDB e o Protocolo de 

Biossegurança, também conhecido como Protocolo de Cartagena que fixa regras sobre o 

tema.  

Estes dois acordos internacionais atuais sobre a temática, a Convenção da 

Diversidade Biológica (CDB) que, por iniciativa da ONU (organização das Nações 

Unidas) e do Banco Mundial, reconhece os direitos nacionais dos Estados sobre a 

diversidade genética e prevê o uso e conservação. 

Os órgãos responsáveis pela Política Nacional de Biossegurança são o Conselho 

Nacional de Biossegurança e Comissão Técnicas de Biossegurança, disposto pela Lei de 

Biossegurança e regulada a competência e funcionamento pelo Decreto n.º 1.752. 

Ocorre que cabem a estes estabelecerem os meios de utilização e exploração, bem como 

a forma do registro dos OGMs, ou seja o CNBS e a CTNBio, instâncias políticas e 

técnicas respectivamente. Afinal técnicas impactantes, modificativas e invasivas são 

trazidas pelos OGMs. 

A propriedade intelectual pode ser entendida como o conjunto de direitos 

resultantes da inteligência do homem que poderá ser aproveitado e produzido em escala 
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industrial, sendo as patentes, as marcas, o desenho industrial, as cultivares, as 

indicações geográficas e o segredo industrial suas formas de proteção.  

Para o presente estudo interessa em específico a Patente, que é um direito 

exclusivo de propriedade, por tempo determinado, sobre uma invenção ou uma 

utilidade. Ao contrário dos demais Direitos de Propriedade Intelectual, não se limita em 

apenas reconhecer a autoria de um produto e proteger os direitos dela proveniente, mas 

visa principalmente o fomento da atividade inventiva através da difusão de 

conhecimentos científicos, que é a sua função social, em troca é concedido, por parte do 

Estado, ao inventor um privilégio sobre a industrialização e comercialização do produto 

ou processo. 

Em um conceito mais moderno, Denis Borges Barbosa não define o direito de 

patentes como um direito de propriedade, mas como um direito de excluir terceiros na 

relação patentária, senão vejamos: 

[...] um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da 
exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso ao público ao 
conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente 
um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais 
produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da 
tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.” 
 
 

Ademais, para obter a proteção do sistema de patentes, é preciso que a invenção 

possua necessariamente os três requisitos de patenteabilidade, que no Brasil são 

enumerados no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial, n° 9.729/ 96: Pelo requisito 

da Novidade, o produto ou processo sujeito a patente tem que ser algo rigorosamente, 

não pode haver publicação oral ou escrita descrevendo o mesmo até a data do depósito 

da patente. 

O produto ou processo não deve ser algo óbvio aos técnicos da área e nem uma 

mera descoberta no estado natural no qual é encontrado. É o requisito da Atividade 

Inventiva. Por fim, o produto ou processo tem que ser passível de aplicabilidade e 

interesse para a produção em qualquer tipo de indústria, o que se denomina na 

legislação como requisito de Aplicabilidade Industrial, fato que poderá ser reversível, já 

que foi fruto de uma invenção. O Filósofo Hans Jonas trata da reversibilidade das 
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invenções, na sua obra ética, medicina e nos fala sobre a engenharia biológica e suas 

manipulações. A biotecnologia moderna comporta o princípio da reversibilidade? 

Manipulação genética é alteração, é controle da bioética. É criação do intelecto produto 

oriundo engenharia biológica, engenharia genética? 

Será concedida a patente a produtos ou processos que preencham os requisitos 

anteriores. Não sendo patenteáveis, de acordo com os artigos 10º e 18 da LPI (Lei de 

Propriedade Intelectual), as questões que vão de encontro com a ética e a moral social, 

as descobertas, os seres vivos e suas partes, métodos cirúrgicos, operatórios e 

terapêuticos, métodos, planos e sistemas não industriais. Também não são patenteáveis 

por força de lei usos e costumes e o que seja de interesse público.  

Vale lembrar que em relação à patenteabilidade de animais e plantas, o acordo 

internacional TRIPS tende a excluí-los do rol de patentes. Entretanto a lei de 

propriedade industrial restringe tal matéria ainda mais, uma vez que só admite o 

patenteamento de microrganismos transgênicos dotados de novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial. 

E, afinal o que é atividade inventiva? Quais são os requisitos para obter patente 

biotecnológica? Como o assunto é tratado na legislação pátria? O que preceitua o art. 42 

que trata da atividade inventiva? - invenção patenteável e descoberta patenteável??  

Como então deve-se interpretar o art. 42 – da lei de propriedade industrial quando 

disciplina os objetos de patenteamento, como de forma irrestrita ou de forma restrita? 

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

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

propósitos: 

I - produto objeto de patente; 

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

 

Afirma Salete Oro Boff que, “na biotecnologia reconhecem-se fenômenos, 

propriedades de um material vivo do universo ainda desconhecido e capaz de 
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verificação; em regra, esse reconhecimento caracteriza uma descoberta. Em razão disto, 

tem-se presente a dificuldade de preencher as exigências, quanto à novidade, à utilidade 

industrial e à atividade inventiva, pois as peculiaridades do material envolvido (matéria 

viva) podem eliminar, ou permitir o cumprimento parcial dos requisitos necessários 

para a concessão de patentes.”17 

Logo, como então querer poder patentear, o que se descobre na natureza, já 

existente? Não existiu requisito técnico de patenteabilidade e sim manipulação humana, 

protege-se via lei de cultivar, que os requisitos são bem mais flexíveis que os da 

concessão de patente. 

“Pimentel destaca a importância de definir invenção e descobrimento, uma vez 

que atribui a qualidade de patenteável somente a invenção. Nas suas anotações, o autor 

apresenta os descobrimentos como uma revelação de algo já existente na natureza que 

não envolve a criação humana. A invenção, por sua vez, soluciona um problema 

técnico, é resultado de um ato criativo, que se presta a satisfazer necessidades   e fins 

determinados.”18 

E (...) Entretanto, se além da descoberta agregar-se um uso prático (filtragem, 

isolamento, purificação etc.) configura-se a invenção, podendo ser patenteável. Esse uso 

refere-se à aplicação industrial para a descoberta.”19 

No entanto, quando se trata de manipulação humana genética em vegetais há 

sobreposição de direitos de proteção sobre um único bem imaterial e também um 

desequilíbrio constitucional. O de patentes clássico e os de cultivares. 

Os riscos existem, como também existem os benefícios na área de biotecnologia. 

Comunicação de risco, de ameaças à saúde devem estar sempre presentes nas questões 

técnicas como também éticas e jurídicas. Hans Jonas, em seu estudo quanto à ética com 

o domínio da engenharia biológica fala de reversibilidade do que foi criado pelo 
                                                           
17BOFF, Salete Oro, Patentes na Biotecnologia – Invenção versus descoberta In Direito da Propriedade 
Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes, Curitiba: Juruá, 2011, p. 266. 
 
18 Pimentel apud Salete Oro Boff, op. cit. P.268. 
19 BOFF, Salete Oro, op. cit. P.269. 
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intelecto humano. É neste momento na história, que o homem de ser um ser 

contemplativo da natureza, para tornar-se um agente modificador e possuídos da 

natureza. O conhecimento vai permitir ao homem, mudar o mundo, transformar o 

mundo, porém, qual o limite? O progresso surge com o domínio da natureza. E se este 

domínio também exterminar a espécie humana? 

“As formas de relacionamento da espécie humana com o mundo natural são 

permeadas pelas diferentes cosmovisões do ser humano sobre o entorno. (....) enquanto 

as tendências antropocêntricas defendem a responsabilidade do ser humano para com a 

natureza, as éticas biocêntricas, assumem deveres diante da natureza. É possível dizer 

então, que, para a maioria, dessas perspectivas biocêntricas, a natureza apresenta-se 

como titular de direitos, superando-se a concepção de que a natureza é mero objeto de 

direitos. “20 

O meio ambiente passa a ser o ponto de partida para entendimento do vínculo do 

homem-natureza, através da manipulação de microorganismos (biotecnologia) e os 

OGMs e seus reflexos na espécie humana e na Terra. 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 225, que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, in verbis: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.21 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(…) II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
(…) IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 
o meio ambiente.” 
 

                                                           
20SAAS, Liz Beatriz, Direito e Natureza (re) construindo vínculos a partir de uma ecocidadania, Curitiba: 
Juruá,2008, p.104/105 
21“Pode-se afirmar que o caput do art. 225 da Constituição Federal d República reflete uma postura 
antropocêntrica alargada, pois visa, finalmente preservar a vida e a dignidade da pessoa humana. Seja em 
relação à atual ou às futuras gerações. (...) Trata-se aqui da tutela de um direito de personalidade, embora 
de titularidade difusa” SASS, Liz Beatriz, op. Cit. P.112. 
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Vê-se então que a ética da responsabilidade de Hans Jonas “foi consagrada pela 

Constituição Federal de 1988 ao estabelecer no art. 225 caput, o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever do Poder público e da coletividade 

de preservar os bens e valores ambientais para as presentes e futuras gerações. O texto 

constitucional incorporou, no âmbito desta tutela, o princípio da precaução.”22 

Nesse sentido, como já foi explicitado, foi elaborada a Lei nº 11.105/2005 – Lei 

de Biossegurança – pelo nosso legislador infraconstitucional. A lei foi criada para 

regulamentar os dispositivos constitucionais ora citados, estabelecendo normas de 

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, além de outras determinações. 

Ademais, no intuito de esclarecer de forma mais precisa os dispositivos acima 

citados, foi criado o Decreto nº 5.591/2005, regulamentando os dispositivos da Lei nº 

11.105/2005. 

É cada vez mais notório o consumo de produtos criados a partir de Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM), cabendo ao Poder Público tomar medidas que 

evitem o descontrole ou uso dessa tecnologia para fins negativos. Nesse giro, vieram os 

dispositivos já citados, para permitirem uma melhor utilização dessa tecnologia e com 

segurança. 

Em síntese, o debate maior acerca do tema é realizado entre aqueles que 

defendem que a utilização dos OGMs podem otimizar a produção de alimentos e 

resolver a insuficiência de alimentos em algumas regiões e aqueles que criticam o fato 

de os efeitos do uso de OGMs serem incertos. Não podemos gerar para o futuro, 

consumidores acríticos, seduzidos pelas promessas de avanço da biotecnologia, não se 

apercebendo da amplitude e alcance de suas ações. Do outro lado da relação acrítica, o 

interesse econômico da indústria da biotecnologia trata de manter a ilusão de que se tem 

                                                           
22 KLEVENHUSEN, Renata Braga A ética da responsabilidade como fundamento do Biodireito: desafios 
da sociedade de risco. In Direitos Fundamentais e novos direitos, Rio de Janeiro: Lumen juris, 2006, 
p.107 
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poder sobre a vida e sobre a morte e caminhando mais um pouco, através, legitimados 

parcialmente, pelo sistema de patentes biotecnológicas, envolve-nos na ausência de uma 

responsabilidade solidária perante a nossa humanidade. A ameaça a nossa sobrevivência 

como espécie humana segundo Norbet Elias apud Renata Braga, p.95 in a Sociedade 

dos Indivíduos, não vem de grupos não humanos, mas, sim, de subgrupos que façam 

parte da Humanidade. 

O princípio ético da responsabilidade tendo Hans Jonas como seu maior 

expoente traz em si valores éticos aceitáveis universalmente, ao evidenciar valores de 

Direitos Humanos em consenso de ética mínima entre os povos. 

Outrossim, a Lei nº 11.105/2005 criou o Conselho Nacional de Biossegurança 

(CNBS), com a finalidade de fiscalizar toda atividade relacionada aos OGMs e seus 

derivados.  Enfatiza-se, que para um estudo acerca dos OGMs, é necessário que alguns 

termos e conceitos técnicos sejam explicitados, como o de meio ambiente, de 

organismos geneticamente modificados, de bioética, de biossegurança e de biodireito. E, 

também foi criado pela lei, para dar maior publicidade e informações ao consumidor, o 

Sistema de Informações em Biossegurança, o SIB23 

Tanto que, a Lei 10650/2003 disciplina o acesso público tanto de dados quanto a 

informações existentes nos órgãos públicos responsáveis pela proteção do meio 

ambiente, inseridos no Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama (lei 6938/1981). 

Nesse sentido, SUZUKI (2006) traz em seu artigo alguns conceitos essenciais ao estudo 

da biotecnologia, de onde abordaremos os conceitos importantes a este estudo.  

O conceito de meio ambiente é bastante amplo, mas pode-se resumir no 

seguinte: a conjugação de todos os fatores químicos, biológicos e físicos que permitem 

a manutenção e o desenvolvimento da vida. Refere-se à presença de todos os elementos 

                                                           
23 “O SIB constitui-se na ferramenta destinada à gestão das informações decorrentes das atividades de 
análise, autorização, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e 
seus derivados. Os órgãos e entidades de registro e fiscalizações constantes do art. 16 da lei 11105/05 são 
responsáveis por atualizar o SIB através do fornecimento de informações relativas às atividades 
processadas no âmbito de suas competências.  O SIB permite a interação eletrônica.  Entre o CNBS, a 
CTNBio e os órgãos e entidades federais responsáveis  pelo registro e fiscalização de 
OGM”CHEVITARESE, Aléssia, Democracia e Biossegurança de OGM, Curitiba: juruá, 2011, p.177 
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necessários para o crescimento, desenvolvimento e reprodução da flora e fauna. Nesse 

caminho, entende-se por impacto ambiental toda alteração causada no meio ambiente - 

em seus elementos componentes - decorrentes da atividade humana. 

Segundo a Resolução nº 001/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente: 

 
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais” 
 
 
 

O termo organismo geneticamente modificado (OGM) abrange qualquer 

organismo criado em laboratórios, a partir de tecnologias que permitem alterar a 

estrutura genética desse organismo. Dessa forma, ficam abrangidos nesse conceito os 

alimentos geneticamente modificados, mais conhecidos como alimentos transgênicos, 

que são alimentos obtidos com a utilização da engenharia genética para alterar 

determinadas características do alimento. 

Nesse sentido, diz a Lei 11.105/2005, em seu art. 3º, V, in verbis: 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
(…) V – organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo 
material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica 
de engenharia genética; 
VI – derivado de OGM: produto obtido de OGM e que não possua 
capacidade autônoma de replicação ou que não contenha forma viável de 
OGM; 
(…) § 1º Não se inclui na categoria de OGM o resultante de técnicas que 
impliquem a introdução direta, num organismo, de material hereditário, desde 
que não envolvam a utilização de moléculas de ADN/ARN recombinante ou 
OGM, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, 
indução poliploide e qualquer outro processo natural.  
§ 2º Não se inclui na categoria de derivado de OGM a substância pura, 
quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não 
contenha OGM, proteína heteróloga ou ADN recombinante. 
 
 

A lei, entretanto, estabeleceu em seu art. 4º algumas exceções à conceituação 

dos transgênicos, estabelecendo o que não é OGM, in verbis: 
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Art. 4o Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por 
meio das seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM 
como receptor ou doador: 
  I – mutagênese; 
 II – formação e utilização de células somáticas de hibridoma animal; 
 III – fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células vegetais, que possa 
ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo; 
  IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de 
maneira natural. 
 
 
 

Importante esclarecer que o melhoramento genético não se trata de produção de 

OGM, pois, nesse caso, ocorre a combinação genética de genes de uma mesma espécie 

ou gênero, por meio do cruzamento sexual, sendo escolhidos os indivíduos resultantes 

com as características desejadas. 

Os OGMs produzidos exclusivamente para o consumo alimentar são chamados 

de 1ª geração. Já aqueles que têm fim nutricional ou terapêutico, são chamados de 

OGMs de 2ª geração.  Alguns autores apontam, ainda, a existência de uma 3ª geração, 

que seriam aqueles OGMs que conteriam fármacos, com o fim de erradicar diversas 

doenças e patogenias. 

A bioética é uma ciência que conecta a biologia (a vida) e a ética (similar à 

moral). A origem dos estudos da bioética remonta à busca de uma melhora na qualidade 

de vida das pessoas, buscando, ao mesmo tempo, preservar e conservar o meio 

ambiente. 

O pioneiro na regulamentação da bioética foi o Código de Nuremberg, elaborado 

após as condenações realizadas pelo Tribunal de Nuremberg dos experimentos 

realizados por médicos nazistas. 

Entretanto, a etimologia da palavra bioética tem como marco inicial em 1970, 

quando um especialista em bioquímica criou a ideia de que existiria um ramo científico 

ponte entre ciência e humanidade, unindo a ética e a biologia. 

Atualmente, o conceito de bioética é: “o estudo sistemático das aplicações 

morais das ciências relacionadas à vida e à saúde, aplicando-se os valores éticos sobre 
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todas as ações e intervenções humanas que possam vir a alterar sua própria integridade, 

ou o equilíbrio do meio ambiente e das formas de vida nele presentes”. (SUZUKI, p. 4) 

Por fim, o biodireito significa a conjugação das normas voltadas à proteção do 

meio ambiente. A bioética tem grande papel informador e influenciador dentro dos 

estudos do biodireito. 

Outrossim, é dever dos Ministérios da Saúde, Agricultura, Abastecimento e 

Reforma Agrária, Meio Ambiente e Amazônia Legal, após o parecer técnico do 

CTNBio, fiscalizar e monitorar as atividades relacionadas aos OGMs, emitir 

certificados autorizando sua comercialização ou liberação, cadastrar e autorizar o 

funcionamento de uma empresa no setor biogenético, autorizar importações desses 

organismos e encaminhar os dados obtidos sobre as atividades exercidas à CTNBio, 

auxiliando na elaboração dos pareceres, que então seriam publicados (art. 7º). Há de se 

ressaltar que o patrimônio Genético não faz parte do rol dos Bens da União consoante o 

art. art. 20 da CF. 88, portanto não se inclui aí a proteção da diversidade biológica e os 

conhecimentos tradicionais dos quilombolas. Além de que, sem esta expressa 

disposição constitucional de que o patrimônio genético não faz parte dos bens da União 

legitima contratos e os pagamentos de royalties no produto final e produtos posteriores 

na área de biotecnologia através de cláusulas contratuais abusivas, considerando que a 

manipulação no DNA e sojas e etc. sejam consideradas patentes e não mera descoberta 

do já existente na natureza. 

Em relação à responsabilidade civil dos autores do dano, essa é objetiva, ou seja, 

independe de culpa para reparar e indenizar o ocorrido. Também estabelece alguns 

crimes, como a liberação e descarte de OGMs em desacordo com a norma e o 

estabelecido no CTNBio. 

O art. 927 do Código Civil recepcionou em nosso ordenamento jurídico a 

cláusula geral de responsabilidade civil objetiva aplicável às “atividades de risco”. E 

manipulação genética não deixa de ser atividade de risco, e, portanto níveis de 

precaução precisam ser otimizados de acordo com a conduta do agente agressor e as 

especificidades de cada atividade.  A análise econômica tem como lastro de doutrina, o 
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sopesamento do dano e os custos estão de precaução do outro lado pois as ações da 

vítima tanto quanto a do ofensor estão inter-relacionadas. Logo, mesmo que os artigos 

da lei de Biossegurança sobre precaução terem já sido regulamentados, a 

responsabilidade do agente que tem como atividade, transgênico deve-se exigir mais 

transparência. A responsabilidade civil objetiva sob o enfoque econômico. “Tendo em 

vista que, mesmo ao exercer precaução, a empresa arca com o dano esperado, a 

externalidade é internalizada, na medida em que a empresa passa a arcar com todos os 

custos que integram a fórmula de custos sociais. Assim sendo, ao minimizar seus 

custos, a empresa adota o nível de atividade eficiente. (...) Desta forma, a análise sugere 

que a regra da responsabilidade civil objetiva é aconselhável para as atividades de risco, 

casos em que devemos priorizar a escolha do ofensor pelo nível ótimo de atividade.”24 

 

  

CONSIDERAIS FINAIS 

 

As inquietudes humanas na elaboração do conhecimento sobre si e o mundo 

circundante sempre devem passar pelo crivo ético, pois o homem se dota de razão para 

reflexão de seus próprios atos, enquanto ser vivo se obriga também a respeitar e 

conservar tudo o que é vida no ser humano. Corrobora o pensar de Marculino Camargo 

“O fato de a humanidade residir na racionalidade, na capacidade para viver em 

sociedade; do ponto de vista ético, somos pessoas e não podemos ser tratados como 

coisas.” Outrora, os apologistas acreditaram ser o avanço tecnológico um ‘Admirável 

mundo novo’ despido de quaisquer prejuízos à preservação ambiental, e porque não 

dizer do próprio homem, pois a corrida estratégica de dominação tecnológica deixou a 

mercê valores morais e éticos ao jugo das melhores estratégias de persuasão no domínio 

                                                           
24 COSTA, José Augusto Fontoura Institutos jurídicos e mercado de recursos genéticos: discursos de 
legitimação e incentivos à conservação da Biodiversidade IN Propriedade e Meio ambiente: da 
Inconciliação à convergência, Curitiba: Fundação Boiteux, 2011, p.188 
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de tecnologias. 25O problema da ciência, segundo Stela Barbas no seu livro Direito ao 

patrimônio genético, é o de nunca chegar ao seu limite último, porque qualquer etapa 

em relação aos seus próprios princípios jamais é o fim; assim a ciência não se reconhece 

no seu excesso, mas sempre no seu déficit. Tanto que, o uso e os benefícios futuros dos 

recursos genéticos devem “ser mutuamente estabelecidos entre as partes em um acordo 

de acesso. (...) o consentimento para o acesso não implica a permissão de uso de 

conhecimento associado ou a comercialização. Os termos mutuamente concertados são 

o instrumento no qual o equilíbrio entre os diversos aspectos do acesso e do uso de 

recursos genéticos devem ser estabelecidos entre os diversos atores envolvidos. As 

Diretrizes de Bonn26 apresentam alguns aspectos normalmente incluídos nestes 

documentos: - o tipo e a quantidade de recursos; os limites geográficos e cronológicos 

de acesso; os limites do uso; o reconhecimento explícito da soberania; os instrumentos 

de fomento de capacidade local; cláusulas de renegociação; regras sobre transferência a 

terceiros; regras sobre a preservação e o respeito pelas comunidades indígenas e locais; 

confidencialidade e cláusula sobre a distribuição dos benefícios resultantes do uso 

comercial ou de outra natureza; (...) De fato, a copropriedade de direitos, conhecimentos 

e produtos associados  como um problema de anticomms (Heller:1998) que se estende 

para muito mais além da regulação de acesso, pois restringe a propriedade mesmo em 

                                                           
25 BOFF, Salete Oro e Josiane Petry Faria Inovação Tecnológica e poder no território da interfecundação 
do direito público e privado: a solidariedade como fundamento para a descolonização do conhecimento e 
inclusão social In Intersecções jurídicas entre o público e o privado, Santa Cruz do Sul/RS: Editora IPR, 
2013, p. 299.  
26 As Diretrizes de Bonn se destinam a auxiliar os governos na adoção de medidas para reger o acesso e a 
repartição de benefícios em seus países. Elas foram adotadas pela Conferência das Partes da Convenção 
sobre Diversidade Biológica (CDB) em 2002 na cidade de Bonn, Alemanha. Seu propósito é de ajudar os 
países, enquanto provedores e usuários de recursos genéticos, a implementar efetivamente legislações de 
gestão de acesso e repartição de benefícios (ABS, na sigla em inglês). Apesar de serem voluntárias, essas 
diretrizes são reconhecidas como tendo constituído um primeiro passo importante na aplicação das 
disposições de acesso e repartição de benefícios da CDB. As Diretrizes de Bonn fornecem princípios 
gerais e indicações básicas que podem ser consideradas no desenvolvimento dos termos mutuamente 
acordados. Pode-se listar os seguintes conteúdos: • Clareza e segurança jurídica; • Deve-se facilitar as 
transações entre as partes por meio de informações e procedimentos claros; • Prazos razoáveis para as 
negociações; • As condições dos termos declarados devem ser feitos preferencialmente por escrito. As 
Diretrizes preveem uma lista indicativa de condições a serem preenchidas nos termos mutuamente 
acordados, que inclui: • Tipo e quantidade dos recursos genéticos e sua área geográfica e ecológica de 
origem;• Qualquer tipo de limitação sobre a utilização do recurso; •  Se os recursos genéticos podem ser 
transferidos ou não a terceiros e sob que condições;•  O reconhecimento dos direitos soberanos do país de 
origem; • A capacitação e transferência de tecnologias devem ser identificadas no acordo. Fonte: as 
Diretrizes de Bonn www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-bonn-pt.pd 
 

http://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-bonn-pt.pd
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longas cadeias de utilização de uma dada informação protegida. Os custos de transação 

e cumprimento tenderão a ser muito mais elevados e, possivelmente, inviabilizarão 

muitas operações econômicas.”27 

 Em sua obra Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley nos diz que “Não é 

somente a arte incompatível com a felicidade, também o é a ciência. Ela é perigosa; 

temos de mantê-la cuidadosamente acorrentada e amordaçada”. 

 E quando, a transferência a terceiros, direitos de PI foram excluídos das 

diretrizes de Bonn tanto na forma de consentimento informado e termos mutuamente 

concertados que resultaram da manipulação de recurso genético, por exemplo, 

sementes, porque não falar em limites à ciência, para nossa própria sobrevivência. Tanto 

que a soberania do país precisa ser reconhecida sobre seu patrimônio genético a nível 

constitucional, pois aqueles são uma fonte de rendimentos par os Estados, comunidades 

locais e também para as empresas que deveriam respeitar o risco, a ética como limites e 

a transparência das pesquisas.  Isto não quer se dizer que exista a supremacia do público 

sobre o privado ao se constitucionalizar os recursos genéticos, pois segundo Salete Oro 

Boff, “o caminho a percorrer passa, inevitavelmente, pelo reconhecimento de que os 

conceitos público e privado são imersos na cultura e em recorte de tempo e espaço.”28 

 Com a inserção do patrimônio genético como um dos bens da União na CF seria 

a sinalização constitucional dos valores que dela emergem e que devem atingir, 

tangenciar todos os valores das normas infraconstitucionais, como uma lei 

principiológica. 

 Propõe-se então um sistema de responsabilidade para o futuro que se coaduna 

com os pensamentos de Hans Jonas e de Paul Ricoeur, ambos com base na alteridade, a 

visualização do outro na sua vida e nas gerações futuras. O alerta precisa ser dado à 

sociedade.  

                                                           
27 COSTA, José Augusto Fontoura Institutos jurídicos e mercado de recursos genéticos: discursos de 
legitimação e incentivos à conservação da Biodiversidade IN Propriedade e Meio ambiente: da 
Inconciliação à convergência, Curitiba: Fundação Boiteux, 2011, p.188 
28 BOFF, Salete Oro e Josiane Petry Faria Inovação Tecnológica e poder no território da interfecundação 
do direito público e privado: a solidariedade como fundamento para a descolonização do conhecimento e 
inclusão social In Intersecções jurídicas entre o público e o privado, Santa Cruz do Sul/RS: Editora IPR, 
2013, p. 299.  
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 O que se depreende é que o Direito precisa se adequar às novas tecnologias que 

vão influenciando conceitos já consolidados e a se consolidar na sociedade e harmonizar 

legislações. Fato que, quando se analisa sob o olhar da ética as normas de patentes, as 

normas de normas internacionais com vistas para se resguardar gerações futuras, deve-

se atentar através de cláusulas contratuais justas, a legitimidade de cobrança de royalties 

abusivos em contratos de venda e revenda de transgênicos pela indústria de semente, 

impedindo que outros melhoristas, agricultores que lidam com transgênicos sejam 

impedidos de continuar replantando as OGMS e sejam compelidos ao pagamento de 

royalties à indústria de semente mesmo que se tenha havido ganhos com a melhoria da 

semente.   

                              A ciência sem limites invade território sagrado!!  
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RESUMO

Esta dissertação visa a discutir a noção e os limites da originalidade como requisito
material para obtenção de registros de desenhos industriais. Começando com a
originalidade no texto da Lei n. 9.279/96 e fazendo algumas distinções adotadas
pela doutrina e jurisprudência, passa-se para a fundamentação da originalidade no
texto constitucional. Aborda-se em seguida os diversos aspectos relativos direta e
indiretamente à originalidade no exame de mérito e validade dos registros de
desenho industrial, bem como nas ações de infração. Por fim, são identificados os
critérios fundamentais para averiguação da distinguibilidade dos desenhos e busca-
se aplicar algumas das conclusões parciais a casos práticos.

Palavras-chave: Desenho industrial; Modelo industrial; Originalidade; Caráter
ornamental; Forma plástica; Caráter Individual; utilizador informado; novidade



ABSTRACT

This dissertation aims at discussing the notion and boundaries of originality as a
material requisite for the validity of industrial design registration. By starting with the
originality in the text of Federal Law No. n.º 9.279/96 and making some distinctions
adopted by doctrine and case law, the work moves to the concept of originality in the
constitutional text. In sequence, the diverse aspects related directly and indirectly to
the originality in the exam of merits and validity of industrial design registrations are
viewed, as well as in the infringement lawsuits. Ultimately, this work searches the
fundamental criteria for evaluating the distinctiveness of the designs and aims at
applying some of the conclusions reached to practical scenarios.

Key-words: industrial design; industrial model; originality; ornamental character;
plastic form; individual character; informed user; novelty.
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Cada objeto, em nós, costuma transformar-se consoante as imagens que evoca e

agrupa, por assim dizer, em torno de si. Certamente, de um objeto podemos gostar

também em si mesmo, pela diversidade das sensações agradáveis que suscita em nós

numa percepção harmoniosa; mas, com bem maior frequência, o prazer que um objeto

nos proporciona não se encontra no objeto em si mesmo. A fantasia o embeleza,

cingindo-o e quase que iluminando-o de imagens queridas. E, à nossa percepção, ele

não mais se apresenta tal como é, mas como que animado pelas imagens que suscita

em nós ou que os nossos hábitos lhe associam. No objeto, em suma, amamos o que

nele pomos de nós mesmos, o acordo, a harmonia que estabelecemos entre ele e nós, a

alma que ele adquire somente para nós e que é constituída das nossas lembranças.

Luigi Pirandello

É sem questão que não se deve dar privilégio exclusivo ao inventor de insignificante

novidade, e simples alteração de forma nas obras das artes ordinárias, que não

manifesta engenhosa combinação, ou lavor dfícil, nem produz um novo e fixo artigo de

comércio, ou ramo de indústria, que antes não existia.

Visconde de Cayru
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1. Introdução

Definir originalidade em desenho industrial e identificá-la através de critérios

que estejam de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro: isso é o que este

trabalho pretende alcançar. É um objetivo em aparência simples, mas que exige

análises complexas e cuidadosas, ao final das quais, espera-se, restarão claros os

conceitos, contornos e meandros deste importante, mas ainda pouco estudado

requisito material de validade do registro de desenho industrial.

O desenho industrial, abarcando as formas plásticas e disposições

ornamentais, é um ramo da arte aplicada e, com toda evidência, um dos mais

delicados e apreciáveis frutos da intelectualidade humana. Como produto da

sensibilidade artística e do engenho humano, bem assim como ativo valiosíssimo e

muito apreciado pelos consumidores, o desenho industrial não poderia deixar de ser

protegido e amparado pelo ordenamento.

Embora os registros de desenhos industriais, sobretudo após a publicação da

Lei nº. 9.279/96, tenham crescido de forma expressiva1, mercê da criação de um

regime de registro sem avaliação prévia de mérito, os aspectos materiais do

desenho industrial não têm recebido – talvez pela mesma razão - nem sequer uma

fração considerável da mesma atenção dada a outras espécies de propriedade

imaterial. Essa falta de atenção está em descompasso com os estudos e diretrizes

publicadas e constantemente revistas na Europa e nos Estados Unidos da América.

Haja vista o potencial problema de insegurança jurídica, que é obstáculo não

só aos investimentos estrangeiros como, principalmente, aos titulares brasileiros, é

necessário proceder com um estudo aprofundado da legislação e jurisprudência

sobre o tema em nosso país, a fim de encontrar os parâmetros razoáveis para

avaliação do mais problemático dos requisitos, o da originalidade, sujeito a testes

menos simples que, por exemplo, os aplicados para averiguar a novidade e a

aplicação industrial, que com a originalidade formam a tríade de exigências materiais

da lei para proteção do desenho industrial.

1 Embora não haja informações publicadas pelo INPI, foi recentemente disponibilizada uma pesquisa
que apontou um grande aumento de depósitos de pedidos de registro de desenho industrial por
titulares dos Estados Unidos da América no Brasil, indício de que o número geral de pedidos vem
crescendo consideravelmente. V. World Intellectual Property Indicators 2013: Design Patent
Highlights, disponível em http://www.ipwatchdog.com/2014/06/02/world-ip-indicators-2013-design-
patent/id=49873/. Acesso em 06.06.2014.
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Sem dúvida, a assinatura do acordo sobre Aspectos de Direito da

Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC ou TRIPS) pelo Brasil2 marcou

uma fase de renovação para o desenho industrial.

Sob o Código da Propriedade Industrial de 19713 e os diplomas que o

antecederam, o que hoje chamamos desenho industrial era dividido em desenho

(bidimensional) e modelo (tridimensional), ambos objeto de patente, e sujeitos a uma

análise de mérito prévia à concessão do título de propriedade. Nesse panorama

legislativo, as opiniões sobre o que seria a originalidade foram díspares, chegando-

se mesmo a negar sua autonomia ontológica.

Sob a égide da legislação atual, há relativa tranquilidade em torno da

existência de um requisito autônomo denominado “originalidade”, que não se pode

admitir seja confundido com a novidade. Como bem notado na introdução do livro O

contributo mínimo na propriedade industrial (BARBOSA; SOARES; SOUTOMAIOR,

2009), a originalidade do desenho industrial corresponde, por analogia, à atividade

inventiva exigida para concessão de patente de invenção e modelo de utilidade e à

originalidade mínima necessária a uma obra para receber a proteção autoral.

Mas o que faz da originalidade algo assim tão importante?

Desenhos industriais são modernamente entendidos como direitos de

propriedade industrial concedidos pelo Estado, a pessoas naturais ou jurídicas, que

garantem a possibilidade de excluir terceiros da reprodução ou imitação de forma

plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que

possam ser aplicadas em produtos, pelo prazo máximo de 25 anos, findo o qual o

objeto do direito adentrará o domínio público.

Sendo um direito que confere exclusividade sobre bem imaterial, incide sobre

seu regramento jurídico, desde a origem, a cláusula finalística prevista no artigo 5º,

inciso XXIX da Constituição da República:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...);
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais,
à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

2 Internalizado pelo Decreto nº. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
3 Lei nº. 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
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distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País; (grifou-se)

Atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do

País estabelece uma exigência axiológica de caráter público, impondo à lei

infraconstitucional o dever não só de proteger os particulares que sejam

proprietários, como também de exigir-lhes um esforço a mais, um contributo mínimo,

para adotar a linguagem do Prof. Denis Borges Barbosa.

Para tanto, não basta apenas o requisito da novidade. Assim como no caso

das invenções e modelos de utilidade, o legislador exigiu algo a mais dos objetos

que se candidatam à proteção legal, tendo em vista os objetivos constitucionais.

Naquelas espécies de propriedade industrial, foi colocado como requisito a atividade

inventiva, que visa a garantir que o direito concedido pelo Estado não recairá sobre

invenção ou modelo de utilidade trivial, sem esforço, óbvio, sem passo inventivo,

etc., variando a expressão conforme o país.

Trivial, sem esforço, óbvio, sem resultado visual original, são também

características a serem evitadas quando se fala de registro de desenho industrial.

Não somente o desenho não pode ser reprodução fiel de um já conhecido, como

também deve trazer resultado visual original, uma distinguibilidade.

Como já assinalado, essa mesma originalidade vem sendo exigida em todos

os países signatários do TRIPS. Especialmente na União Europeia, como em seus

principais países membros, e no Japão e Estados Unidos da América, cuidou-se de

estabelecer balisas para as diversas questões que possam surgir tanto na análise de

mérito do desenho industrial, quanto na decisão sobre violação de um desenho

industrial anterior por outro posterior.

Assim como seus análogos nas patentes e no direito autoral, a originalidade

no desenho industrial muda de figura de acordo com o produto e o mercado

relacionado ao objeto da proteção, podendo ir de exigências mínimas, no caso de

produtos altamente determinados pelo caráter técnico, até exigências mais severas,

no caso de produtos onde o desenhista industrial tenha maior liberdade criativa.

Estabeleceram-se, como de praxe, testes para averiguação da presença de

originalidade, nos Estados Unidos como resultado da jurisprudência do United

States Patent and Trademark Office (USPTO), além das decisões propriamente

judiciais, e na Europa pela Diretiva e o Regulamento do desenho industrial da União
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Europeia, aplicadas diretamente pelo Office of Harmonization for the Internal Market

(OHIM). Até hoje a discussão sobre o tema é grande, mantida acesa conforme

problemas específicos vão surgindo4 e, como não poderia deixar de ser, os olhos do

mundo estão voltados para os desenvolvimentos do tema.

A originalidade, como requisito essencial para a validade de registro de

desenho industrial, é tangenciada em todas as questões mais atuais sobre a

proteção de formas e disposições ornamentais5. Ponto sensível, por exemplo, é o da

proteção contra a reprodução no mercado secundário de reposição de peças, objeto

da Processo Administrativo nº 08012.002673/2007-51 no CADE, iniciado como

Averiguação Preliminar pela ANFAPE (Associação Nacional dos Fabricantes de

Autopeças) contra grandes montadoras, e que já vem dando frutos no judiciário6.

A riqueza da discussão sobre desenho industrial nos países europeus7 e nos

Estados Unidos da América torna ainda mais abismante a total ausência de qualquer

diretriz, balisa ou teste jurisprudencial pelo qual possa se orientar o examinador, o

juiz e mesmo o titular quando da análise da presença de originalidade no desenho

industrial.

Não só o Brasil carece de Diretrizes de Análise de Desenho Industrial, como,

de todos os Regulamentos e Instruções Normativas emitidos pelo Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI), nenhum trata do tema da originalidade, apenas

limitando-se a regular formulários, prazos e taxas.

Num ramo do direito que nasceu internacional, com a assinatura da

Convenção da União de Paris em 1883, e que seguiu essa vocação internacionalista

com cada vez mais afinco, sobretudo diante da globalização econômica e

4 Como é o caso do direito de desenho industrial de peças destacáveis must fit e must match.
5 Como exemplo, destaque-se a controversa Lei de Reforma Regulatória e Empresarial (no original,

Bill of Entreprise and Regulatory Reform), publicada ano passado no Reino Unido, que dá às obras
artísticas sujeitas à produção massificada – e, portanto, consideradas desenhos industriais – a
mesma proteção conferida às obras artísticas enquanto tais, isto é, fundamentalmente, a
exclusividade absoluta por 70 (setenta) anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente à
morte do autor.

6 O caso da ANFAPE, ainda sob instrução, e os processos que tangenciem esta questão, como a
Ação de Nulidade nº. 201051018093260 , serão abordados na dissertação, como valiosos subsídios
da discussão sobre originalidade. Cf. item 7.2, infra.

7 Onde, para tornar ainda mais complexa a questão, foi dada ampla liberdade para que os países
membros mantivessem seus sistemas pré-harmonizados de conferência de direitos de desenho
industrial (ao revés do que se passou com as patentes de invenção, por exemplo), de forma que, a
título exemplificativo, somente no Reino Unido, há atualmente cinco formas de proteção aos
desenhos industriais – registro nacional, registro europeu, direito não registrado nacional, direito não
registrado europeu e proteção pela concorrência desleal. ( BENTLY; SHERMAN, 2004.).
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mundialização de mercados cada vez mais acelerada, o Brasil pode e deve

beneficiar-se da experiência estrangeira.

Como já aqui mencionado e constatado com consternação pelos profissionais

da área, o Brasil está em verdadeira mora com os administrados, nacionais ou

estrangeiros, incorrendo na grave omissão sobre critérios de avaliação material dos

desenhos industriais.

Esta situação causa enorme insegurança jurídica e dá abertura para teses

aventureiras e oportunistas, especialmente veiculadas nas instâncias administrativas

e judiciais, que não raro encontram acolhida em julgadores e examinadores cuja

efervescente animação é diretamente proporcional à sua ignorância sobre a matéria.

E com isso o Brasil confirma, também quanto aos desenhos industriais, sua triste

fama de país onde a lei não tem exatamente a eficácia que deveria ter, as decisões

não se pautam na lei, os parâmetros de aplicação das normas são ocultos e

“esotéricos”, e os particulares vagam entre o aleatório e o “jeitinho”.

Evidentemente que, por inegável que seja a possibilidade de aprendizagem

com a experiência estrangeira, o estudo deve sempre ter por fundo as

características autóctones de nosso país, eis que elas existem e, não raras vezes,

salvam o Brasil de cair em discussões ingratas e intermináveis que assolam outros

países.

Observada a prudência necessária num trabalho deste jaez, permanece

inegável a necessidade, urgente, se não de um critério único de avaliação da

originalidade como requisito para validade de um registro de desenho industrial, ao

menos de uma seleção de critérios razoáveis a serem adotados no Brasil.

Para tanto, cumpre iniciar com uma investigação da originalidade na lei

brasilera, com aportes da doutrina e das decisões judiciais nacionais, fazendo-se

algumas distinções iniciais de fundamental importância, como, por exemplo, a

diferença efetiva e essencial entre novidade e originalidade, que tanto confundiu a

doutrina (capítulo 2). Após, passa-se à análise dos fundamentos constitucionais da

originalidade nos desenhos industriais, como resposta à orientação de TRIPS acerca

dos requisitos. Tais fundamentos são ao mesmo tempo a causa eficiente e final do

desenho industrial e, também, da originalidade, e conhecê-los é haurir força

diretamente na Carta Maior não só contra quem pugna pela inexistência do requisito,
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como também para orientar o critério de avaliação da originalidade nos casos

concretos (capítulos 3 e 6).

O núcleo deste trabalho, contudo, é o capítulo 4, que trata de diversas

questões de originalidade no exame de mérito e validade de registros de desenho

industrial, inclusive os parâmetros aplicáveis para verificar se um aspecto do

desenho é determinado essencialmente por considerações funcionais ou técnicas. É

também neste passo que se estudam com mais largueza os sistemas jurídicos da

União Europeia, Estados Unidos e Japão, em busca de uma tipologia de critérios

que fundamenta o capítulo 6.

Além da averiguação da originalidade ante a universalidade do estado da

técnica, algumas ponderações são feitas também quanto à colidência entre dois

desenhos industriais, seja na ação de nulidade assim fundamentada, seja na ação

de infração (capítulo 5).

Finalmente, são feitos alguns exercícios de aplicação das conclusões parciais

obtidas a problemas atuais, como a proteção jurídica das criações de moda e o

problema das peças must-fit e must-match, materializado entre nós na questão das

autopeças (capítulo 7).
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2. A originalidade na Lei da Propriedade Industrial e nas normas do INPI

Para encetar a investigação que preside o presente trabalho, é necessário,

ainda que brevemente, fixar o regramento atual dos desenhos industriais na

legislação brasileira.

Dois motivos justificam o que poderia parecer uma tergiversação: em primeiro

lugar, para nos valermos do adágio inglês, “you can’t see the forest for the trees”,

isto é, não é intelectualmente viável falar sobre o detalhe sem antes conhecer o

quadro em que se insere esse detalhe a ser debatido; em segundo lugar, a

originalidade, conquanto tema central do desenho industrial e o cordão que o liga à

Constituição da República, é apenas um aspecto de uma modalidade de

propriedade industrial que, admitamos os fatos, não tem recebido nem uma parcela

considerável da mesma atenção dedicada às marcas e patentes de invenção.

Portanto, presumir do conhecimento geral sobre a sistemática de desenhos

industriais no Brasil seria imprudente, donde a necessidade do presente capítulo.

Demais disso, dada a especificidade dos capítulos posteriores, que se

encaixam com força de premissas em vista de uma conclusão, é necessário tratar do

arcabouço de fatos, noções bem assentadas e questões problemáticas que

governam a formatação jurídica do desenho industrial no Brasil, as quais serão

constantemente referidas posteriormente, como auxiliares para o entendimento dos

tópicos posteriormente debatidos em profundidade.

Ainda, importante destacar que este capítulo tem por foco exclusivo a

originalidade e todos os temas legais que com ela se relacionam. Assim, questões

como os limites formais do pedido de registro e a duração da proteção, os pedidos

de prorrogação, dentre outros, não serão abordados, por impertinentes à delimitação

do tema.

2.1. O regramento do Desenho Industrial na LPI/96

Seguindo tradição legislativa e doutrinária (DOMINGUES, 2009: 237-238), a

Lei nº. 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial ou LPI/96) define

o desenho industrial da seguinte forma:
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Artigo 95 - Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser
aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na
sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Da definição legal, é possível extrair analiticamente as seguintes

características dos desenhos industriais: (i) podem ser bidimensionais (“linhas e

cores”) ou tridimensionais (“forma plástica”), e, em todo caso, devem ser

ornamentais, (requisito da ornamentalidade); (ii) devem ter novidade e originalidade;

(iii) o aspecto visualmente perceptível deve ser externo ao produto; (iv) o desenho

industrial deve ser visualmente perceptível, sendo na sua visualidade que repousa

seu resultado; (v) o desenho industrial deve ter aplicabilidade industrial.

O ponto (ii) será tratado, quanto à LPI/96, nos próximos itens. Cabe aqui,

respeitados os limites deste trabalho, tratar brevemente dos demais pontos, haja

vista que têm reflexo no tema principal da originalidade.

O desenho industrial é definido desde Gama Cerqueira (2010, p. 213) como:

(...) invenções de forma, destinadas a produzir efeito meramente visual; (...)
visam a dar aos produtos e artigos industriais um aspecto novo que, além
de distingui-los de outros semelhantes, os torne mais agradáveis à vista, já
pela sua ornamentação, já pela forma que apresentam.

Como aplicações visuais externas a produtos, podem tanto tomar a forma

bidimensional – “conjuntos ornamentais de linhas e cores” – quanto a tridimensional

– “forma plástica ornamental” – o que cobre, basicamente, todas as dimensões em

que produtos industriais podem ser fabricados. A intenção da lei foi dúplice:

primeiramente, deixar claro que a proteção cabe a ambas as formas; segundamente,

marcar a diferença com relação ao Código da Propriedade Industrial de 1971, que

tratava separadamente desenhos bidimensionais e tridimensionais, já que a lei atual

reúne ambos sob a denominação comum de desenho industrial. No mais, o

regramento só terá diferenças práticas quanto ao inciso II do artigo 100 da LPI/96,

isto é, os desenhos tridimensionais, antigamente chamados de modelos, não podem

trazer forma usual, necessária ou vulgar, nem essencialmente determinada por

considerações técnicas e funcionais.

O desenho industrial se distingue das demais modalidades de propriedade

industrial pelo característico da ornamentalidade. Embora, para ser desenho

industrial, o objeto tenha de ser um produto industrial com alguma finalidade ou
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efeito técnico, a proteção conferida pela lei recai sobre aquilo que é puramente

ornamental, acessório, supérfluo (CERQUEIRA, 2010, p. 214) e, nos dizeres dos

irmãos GREFFE, inutile (2008, p. 95). Tudo o que não for ornamental e supérfluo,

tudo o que for essencialmente funcional e útil, está excluído da proteção por

desenho industrial, por pertencer ao ramo das patentes ou por já estar no domínio

público8.

Ainda no que diz respeito à ornamentalidade, vale lembrar a advertência de

Gama Cerqueira (2010, p. 214) no sentido de que ornamentalidade não é a mesma

coisa que caráter artístico, já que nem todo desenho industrial será uma obra

artística, ainda que mereça proteção, valendo lembrar que em todo caso a lei não

estabelce a necessidade de julgamento de mérito sobre o aspecto visual de um

produto. Pouco importa se é belo ou feio, um produto pode até mesmo ser

asqueroso9: o examinador verificará se o que se procura proteger é ou não

ornamental. Isto siginfica, inclusive, que se o produto for de uma beleza e

atratividade visual extraordinária, mas este aspecto estiver essencialmente

determinado por questões funcionais ou técnicas, não haverá proteção cabível por

desenho industrial, embora possa havê-la por outras vias.

A visualidade e externalidade do aspecto a ser protegido são também

elementos essenciais da definição de desenho industrial, segundo a LPI/96. O que

não é visual, ou não se traduz em aspecto visual, não pode ser protegido por

desenho industrial, como por exemplo o peso ou a textura de determinado produto

tomados em si, valendo sempre ressalvar que, se a característica não visual resultar

em efeito visual, este efeito, enquanto tal, poderá ser protegido, desde que

ornamental, novo e original.

Para parte da doutrina, sobretudo estrangeira (GREFFE, 2008), o desenho

também precisa ser externo10. Tal fato decorreria não só de que o desenho tem de

ser visualmente perceptível, como deve conferir distinguibilidade a um produto no

momento da oferta à venda, e não após sua aquisição. Para ilustrar a questão com

um exemplo, a parte interna de uma bolsa, por ornamental que seja, não poderia ser

objeto de proteção por desenho industrial. A separação entre elemento externo e

8 Este aspecto será analisado em profundidade no capítulo 4.1.3, infra.
9 Desde que, é claro, não ofenda o artigo 100, I, da LPI/96.
10 “Le dessin doit être appparent: il a pour but d’ornamenter l’objet auquel il s’applique, de lui donner

un aspect, une physionomie particulière, un cachet qui lui soit propre. Il s’ensuit qu’il n’existe, qu’à la
condition d’être destine à être vu” (POULLIET, 1911: 141).
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interno é marcada na jurisprudência francesa, conforme noticiam os irmãos GREFFE

(2008, pp. 42-43), citando julgado precisamente sobre parte interna de uma bolsa.

No Brasil, esta questão ainda não atingiu os tribunais superiores, nem parece

ter sido resolvida perfeitamente na lei. Frise-se que o termo usado no artigo 95 da

LPI/96 é “proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração
externa”11, mas essa expressão não necessariamente leva à mesma conclusão dos

tribunais franceses. Admite-se que não pode ser objeto de desenho industrial algum

item que, no seu funcionamento, fique oculto, como uma peça de motor de

automóvel, por esteticamente agradável e ornamental que seja. Contudo, a questão

de partes internas de objetos poderia ser resolvida de outra forma, por exemplo,

caso se levasse em conta, no caso das bolsas, que no momento da pesquisa para

compra, as mulheres veem tanto o interior da bolsa quanto o exterior. Assim, é

possível que o Brasil não necessariamente venha a seguir a jurisprudência francesa

neste tocante.

Por fim, cumpre destacar o requisito de aplicabilidade industrial, que significa

que o produto objeto do registro deve poder servir de tipo de fabricação industrial.

Segundo leciona Carla Eugênia Caldas Barros (2007, p. 394):

A exigência ‘que possa servir de tipo de fabricação industrial’ é de ordem
distintiva essencial, uma vez que interessa, no caso, a industriosidade do
objeto em todos os seus aspectos, a estética que se condiciona à
produtibilidade e à utilidade, o que diz respeito à fabricação em série
padronizada e ao uso, diferentemente dos desenhos ou modelos apenas
artísticos, cujos objetivos se encerram neles próprios, pois puras
manifestações do espírito, do imaginário humano. Assim, preservando-se a
coerência necessária, ‘não se considera desenho industrial qualquer obra
de caráter puramente artístico’12.

Exige-se a potência para tanto e não o ato, evidentemente. Quer isto dizer

que o objeto deve ser passível de reprodução industrial, ainda que na prática seja

reproduzido manualmente. Como este requisito é exatamente o mesmo presente no

caso das invenções e modelos de utilidade patenteáveis, cabe aqui citar o quanto

asseverado nas Diretrizes de Análise de Patentes do INPI (2002, p. 10):

1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial

11 Grifou-se.
12 Este último trecho é citação do artigo 98 da LPI/96.
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O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida
flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às
indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou
naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo
qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que
pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção
deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma
concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato (...).
(Grifou-se)

Como ficou sobredito, analisa-se a aplicabilidade, isto é, a habilidade

potencial para aplicação industrial. Portanto, o objeto terá a proteção rejeitada ou o

respectivo registro anulado quando, por sua análise, for possível chegar à conclusão

de que é intrinsecamente inaplicável industrialmente.

O corolário mais claro desse requisito é a exclusão, da proteção pelo regime

de desenho industrial, daqueles objetos de caráter puramente artístico (art. 98,

LPI/96), sendo conveniente citar a distinção diáfana feita pelo Prof. Denis Borges

Barbosa em nota atualizadora à obra de GAMA CERQUEIRA (2010, p. 222):

Se a criação é puramente estética, sem aplicação a um produto industrial,
poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte
aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial,
estamos no domínio do desenho industrial.

Além dessas características, interessa notar desde já um aspecto externo à

essência do desenho industrial, qual seja, o particular procedimento administrativo a

que o registro de desenho industrial está sujeito.

Ao contrário de todas as demais obras de engenho protegidas pelo direito da

propriedade industrial, o registro de desenho industrial é concedido após um exame

chamado formal13, ficando a novidade e a originalidade de fora. Esta é uma inovação

da LPI/96, como bem destaca o Dr. Denis Barbosa em nota atualizadora a GAMA

CERQUEIRA (2010, Vol. II, Tomo I, p. 355):

Considerados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela
dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos, se
bidimensionais) passa a ser objeto de registro, de forma a expressar a
automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para
tanto. Sujeito, sob o CPI 1971, a um procedimento em tudo similar aos das

13 Um nome um tanto atécnico, haja vista que antes do registro são analisadas questões substanciais
como a vedação contida no inciso II do artigo 100 da LPI/96, englobando desenhos vulgares,
necessários e usuais, bem como formas determinadas essencialmente por considerações técnicas
e funcionais, e não somente pagamento de taxas, correção e clareza dos desenhos e dos
formulários, dentre outros aspectos, estes sim, formais.
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demais patentes, os desenhos e modelos passavam pelo exame
substantivo, prévio à concessão.
(...)
Embora não sujeito a exame anterior à concessão, no regime da Lei
9.279/96, o desenho poderá vir a ser analisado posteriormente, por
solicitação do depositante, na via administrativa, ou judicialmente num pleito
anulatório, sendo que, naquela hipótese, o INPI declarará ex officio a
nulidade, caso o exame revele insuficiência do objeto em face do parâmetro
legal. Assim, o exame é eventual e diferido. Como em todos os casos de
patentes, a nulidade do direito será sempre suscitada como matéria de
defesa em ações de contrafação, e em sede administrativa.
Ao contrário da lei de 1945, analisada por Gama Cerqueira, não mais se
denomina a proteção das criações industriais ornamentais, como sendo
‘patentes’, sendo agora caracterizadas como “registro”.

Isto significa que o registro de desenho industrial é concedido sem um exame

do estado da técnica e que, portanto, há uma probabilidade maior de haver registros

inválidos segundo tais parâmetros, quando comparados com as patentes e registros

de marca, por exemplo.

Por uma razão obscura, embora se admita que o Brasil não foi o único país a

adotar um sistema de concessão sem exame de mérito14, o legislador brasileiro foi

mais além do que determina o artigo 25.2 de TRIPS e estabeleceu o processo

simplificado de concessão automática sem exame de mérito para todo e qualquer

desenho industrial e não apenas para a indústria do vestuário, como determina o

texto do acordo internacional15.16

2.2. Os requisitos de novidade e originalidade

Em vista de sua centralidade para o tema deste trabalho, vale analisar

separadamente os chamados requisitos substantivos de validade do desenho

industrial: novidade e originalidade. Não basta a um objeto conter ou ser um modelo

ou conjunto de linhas e cores ornamental e dotado de aplicabilidade industrial. Deve

ser novo e original, conforme dispõem os artigos 95, 96 e 97 da LPI/96, se bem que

14 Todos os países integrantes da União Europeia adotam tal sistema, apenas para exemplificar.
15 25.2. “Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos -

particularmente no que se refere aqualquer custo, exame ou publicação - não dificulte
injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade
para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de
direito autoral.”.

16 As consequências dessa opção serão vistas, parcialmente, em outros capítulos deste trabalho, mas
este trabalho se atém a seu aspecto jurídico. Quanto aos impactos econômicos dessa decisão
legislativa, há ainda que surgir um estudo específico, que apenas tomará com uma das bases o
sistema legal.
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tais características ecoem também no artigo 100, inciso II da LPI/96 (CERQUEIRA,

2010, Vol II, Tomo I, p. 371).

O que a novidade e a originalidade têm de distinto – se é que, de fato, são

dois requisitos e não só duas facetas de uma mesma exigência legal – e quais suas

funções e mecanismos, será analisado em seguida. Vale, no entanto, verificar antes

aquilo que têm de comum: impedir que se conceda, ou seja mantido válido, o

registro para objeto composto exclusivamente por elementos já conhecidos e que

não se distinga destes.

Nestas exigências está contido portanto o limite de separação entre a

propriedade decorrente do esforço próprio e da diferenciação suficiente, de um lado,

e o domínio público e os direitos de terceiros, de outro. Com efeito, sem a novidade

e a originalidade, ainda que mantidos os demais requisitos, seria possível registrar

um desenho industrial já caído em domínio público ou registrar desenho idêntico ou

indevidamente semelhante ao de terceiro, cujo registro ainda esteja em vigor. Por

outro lado, a lei premiaria a falta de esforço e de criatividade, seja pela

indiferenciação do domínio público, seja pelo parasitismo das criações e esforços

talentosos de terceiros.

Vale também indicar aqui que novidade e originalidade são precisamente os

protagonistas do exame de mérito. Quando se instaura processo administrativo de

nulidade ou se propõe ação de nulidade de registro de desenho industrial, ou, ainda,

quando o próprio titular requer este exame ao INPI, o âmago da análise será se o

objeto é novo e, sendo novo, se é original. Somente atendidos ambos os requisitos o

registro terá validade e eficácia plenos, sendo impensável que um registro inválido –

mesmo que tal invalidade esteja ainda por ser descoberta por meio de análise –

impeça o uso de determinado desenho industrial por terceiro17.

2.2.1. A novidade na LPI/96

O requisito da novidade para os DIs, ensina o Prof. Denis Borges Barbosa, é

idêntico ao requisito de mesmo nome no que pertine às invenções e modelos de

utilidade, objetos de proteção por patente pela lei atual (2002, p. 502).

17 Um outro ponto comum à novidade e à originalidade é o escopo da pesquisa de anterioridade no
exame substantivo, que será tratado no item 2.2.2.3, infra.
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De fato, é o que deflui da comparação entre o artigo 11, da LPI/96, que

determina o critério de novidade para as invenções e modelos de utilidade, e o artigo

96, do mesmo diploma legal, que o faz para os desenhos industriais:

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 subseqüentemente.

§ 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. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido
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, no Brasil ou no exterior, por
uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no
art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido
de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será
considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de
depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado,
mesmo que subseqüentemente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho
industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta)
dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se
promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.
(grifou-se)

A simetria e quase identidade dos textos legais sobre o requisito da novidade

em cada modalidade de propriedade industrial revela que os requisitos são idênticos

em cada caso.

Tendo isto em vista, pode-se aplicar aos desenhos industriais o trecho das

Diretrizes de Exame de Patentes do INPI (2002, p. 14) que trata do requisito da

novidade:

1.9.2.1 Novidade



27

O examinador analisará as referências apontadas na busca com relação à
novidade de cada reivindicação independente do pedido. Uma
reivindicação independente será considerada desprovida de novidade
quando todos os seus elementos, tanto do preâmbulo como da parte
caracterizante, estão presentes em uma única referência.
(grifou-se)

A novidade em desenho industrial – como em invenções e modelos de

utilidade – é regida pelo princípio da referência única, isto é, verifica-se se um

desenho está integralmente antecipado por outro desenho que veio anteriormente a

público. Estando, não há novidade, e o exame deve parar aí: o registro é nulo. Se o

desenho mais rececente se diferenciar, ainda que em pequena parte, das

referências anteriores, ele será considerado novo.

O critério da novidade é, então, estritamente objetivo, fático e binário.

Objetivo, pois basta a verificação da referência publicada anteriormente para

averiguar se esta antecipou integralmente o desenho posterior, isto é, se ele é

idêntico à referência apontada, não cabendo julgamento acerca de meras

semelhanças. Fático, pois se verifica integralmente no mundo externo, isto é, não se

perquire da obviedade ou engenhosidade do desenho posterior, mas apenas se há

identidade visual com a referência anteriormente publicada. E, finalmente, é um

requisito binário, pois há novidade ou não há; isto é, a resposta à questão “o

desenho é novo?” só pode ser sim ou não, não comportando graus. É descabido,

portanto, afirmar que um desenho tem um grau de novidade maior que outro: ou é

novo, ou não é. Os graus caberão, somente, quanto à originalidade, como se verá

no próximo item.

Esta conclusão decorre não somente do raciocínio a contrário senso do texto

das Diretrizes, como é confirmada pelo parágrafo único do artigo 97 da LPI/96, ao

ressalvar que o “resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de

elementos conhecidos”. A combinação de elementos conhecidos é passível de

registro e até mesmo poderá conferir não só a novidade como a originalidade

requeridas para validade do registro de desenho industrial.

A pesquisa de anterioridades não alcançará o prazo de 180 (cento e oitenta)

dias anteriores ao depósito18, o que é chamado comumente de período de graça.

Contudo, se a revelação do desenho industrial se deu antes desse período, a

18 Cf. artigo 96, §3º, LPI, transcrito supra.
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novidade ficará fulminada e o registro, caso tenha seu mérito examinado, será

anulado.

Quanto à novidade, restam ainda questões interessantes, como o escopo

geográfico e temporal das anterioridades, bem como a abrangência tipológica dessa

pesquisa. No entanto, como tais pontos se aplicam ao exame de mérito como um

todo, abrangendo também a originalidade, serão tratados no tópico seguinte.

2.2.2. A originalidade na LPI/96

A originalidade tem formulações distintas e complementares na LPI/96, a

saber, a distinguibilidade com relação a outras criações (art. 97, caput), e a

separação essencial do domínio público e da forma tecnica ou funcionalmente

determinada (art. 100, inciso II), isto é, a distinguibilidade intrínseca. Todavia, visto

que a originalidade é o tema central deste trabalho, força é trabalharmos, por ora,

com essas noções da lei, deixando o exame mais aprofundado do requisito para os

próximos capítulos.

Nesta altura, a única pretensão é apresentar alguns problemas e

classificações preliminares, cujo enfrentamento é essencial para os próximos

capitulos, eis que as conclusões parciais aqui tiradas serão as premissas dos

desenvolvimentos ulteriores.

Estas questões são a independência dos requisitos, ou, em outras palavras, o

estatuto ontológico autônomo do requisito da originalidade com relação ao da

novidade, bem como os problemas comuns a ambos os requisitos, como o escopo

temporal e geográfico a ser considerado quanto às referências anteriores que

podem fulminar ambos. Também será vista, desde já, a diferenciação entre os

aspectos subjetivo e objetivo de originalidade.

2.2.2.1. Da independência dos requisitos de originalidade e novidade

Antes mesmo de discorrer sobre o tratamento da originalidade no texto da

LPI/96, cumpre enfrentar a objeção doutrinária de que, embora a lei trate de dois

requisitos distintos, não haveria diferença real entre novidade e originalidade,

tratando-se meramente de duas facetas de um único requisito, isto é, uma
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diferenciação puramente nominal. Ressalte-se, desde já, que o problema da

independência dos requsitos é paralelo à questão da alternativa proposta – ou

determinada – pelo artigo 25.1 de TRIPS19. Com efeito, o problema da alternativa

pressupõe logicamente se tratar de dois requisitos distintos, caso contrário, não

haveria real alternativa e o texto conteria um truísmo ou inutilidade.

O Prof. Denis Barbosa, em seu já citado trabalho (2009), trata extensamente

do que chama de “invisibilidade do requisito” da originalidade na doutrina brasileira.

Sob a égide da LPI/96, a principal expressão formal dessa opinião foi dada

pelo Dr. Frederico Carlos da Cunha20 (2000, p. 36-39), que trata a novidade como o

único requisito à parte da ornamentalidade:

2 - O resultado visual deve ser novo e original

É evidente que, em se tratando de uma Lei de Propriedade Industrial, o
aspecto da novidade se torna muito importante com o requisito de
concessão. Portanto, esse aspecto tinha que ser incluído no seu conceito
apesar dele não ser considerado, por ocasião do exame formal, mas
apenas no exame de mérito.
A inclusão desse aspecto no conteúdo do conceito foi feita de maneira tão
enfática que o legislador usou as palavras ‘novo’ e ‘original’. Mas haveria
necessidade de se usar termos tão semelhantes? Não seria isto uma
redundância? Para definir esses dois aspectos, a Lei dispõe nos seus Arts.
96 e 97 o seguinte:
(...)
Ora, eu me perguntei assim que li esses artigos: poderia, no estado da
técnica, existir um objeto cuja configuração visual fosse distinta em relação
a todos os similares, sem que este não fosse considerado novo na época
em que foi lançado? Consultei o Dicionário da Língua Portuguesa do
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e obtive várias indicações sobre
essas palavras, dentre as quais destaquei as que mais se aplicam ao nosso
contexto, são elas:
Novo - Moderno, original, que é visto pela primeira vez.
Original - Relativo à origem, que tem caráter próprio, primitivo, Singular.
Diante desses significados, ficou claro que, do ponto de vista do exame da
forma, os dois termos apresentam o mesmo significado, na medida em que
um não interfere no outro para fins de critério de decisão, já que o que vai
interessar para o examinador, em última instância, durante um exame
comparativo de objetos similares, é se o objeto em questão possui
características próprias Capazes de torná-lo distinto dos demais.
Existiriam objetos considerados novos sem serem originais? Sim, se a
palavra ‘novo’ se referir apenas ao tempo, isto é, se os objetos
considerados novos fossem os últimos a serem desenhados. (...)
Na verdade, tudo indica que o que se quis destacar foi mesmo o princípio
da novidade, aplicado ao sentido de propriedade.
Trata-se da questão da definição de quem seriam os legítimos detentores
do privilégio, já que a concessão do registro confere ao seu titular um
monopólio, que o garante uma espécie de reserva de mercado para um

19 Veja-se o capítulo 3, infra.
20 Cuja opinião ganha ainda mais relevo ao se ter em conta que foi c hefe da divisão de desenhos

industriais do Departamento de Patente (DIRPA) do INPI.
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determinado produto no sentido de explorá-lo industrial e comercialmente
por até um quarto de século. (...)
Assim, a nossa análise sobre o porquê da colocação dessas duas palavras,
novo e original, no texto do conceito, aponta para uma necessidade de se
atribuir apenas um outro requisito, além do fator ornamental, para a
concessão do privilégio, o que podemos denominar como sendo ‘fator
novidade’.
Considerando a forma nova como a que nunca foi vista antes, e a original
como a que apresenta características próprias, de acordo com o dicionário
da língua portuguesa, então, aplicando na prática esses conceitos, durante
o exame de casos, concluímos que estes dois aspectos são realmente
repetitivos, na medida em que bastaria um dos dois para caracterizar e
definir o requisito da novidade.
Novidade esta que será sempre pressuposta, porém só será efetivamente
aferida no caso do titular do registro requerer um exame de mérito, já que a
própria lei determina que o mérito da novidade não deve ser considerado
no exame formal e a concessão do registro deve ser automática se o objeto
não se enquadra no seu Art. 100. Logo, basta esse objeto não ser comum e
vulgar, ou não apresentar características técnicas e funcionais, ou ainda
não ser contrário a moral, que sua concessão, a princípio, estará garantida,
porque o quesito da novidade só poderá se constituir num fator impeditivo
se o pedido for examinado no mérito, quando, somente a pedido do próprio
depositante, o seu objeto será submetido a um exame comparativo com os
objetos similares contidos no estado da técnica, mas sobre esta modalidade
de exame falaremos mais adiante.

Insta salientar que, dentre os autores que mais se dedicaram ao assunto do

desenho industrial, o Dr. Frederico Carlos está isolado em seu posicionamento. Com

efeito, verifica-se por sua exposição que o autor se apega aos sentidos

dicionarizados das palavras “novo” e “original”, limitando-se, portanto, à

interpretação gramatical da lei, sem observar as interpretações histórica e

sistemática. Nesse panorama, é inegável que a definição dicionarizada das palavras

aponta para duas facetas de um mesmo requisito, isto é, novidade seria o caráter

objetivo de ineditismo, aí implícita a noção de desenho com aspecto carcterístico e

singelo, ao passo que originalidade seria o liame subjetivo que liga o desenho a um

determinado autor ou conjunto de autores.

Contudo, como já visto quando da análise da novidade, o próprio INPI

considera que a novidade se limita à não antecipação da criação por uma única

referência prévia, ao passo que a lei, ao tratar da originalidade, frisa a

distinguibilidade e caráter individual do desenho, que não decorre necessariamente

da simples diferenciação – que pode ser mínima – do que está no domínio público

ou é objeto de direito de terceiros.

Sendo assim, os termos novidade e originalidade têm acepções técnicas que

decorrem da interpretação sistemática dos artigos que atualmente regulam tais
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requisitos na LPI/9621, e que não permitem que se confundam. Como bem pontuado

por Gama Cerqueira (2010, p. 376), a novidade está presente quando não há

reprodução, isto é, cópia servil, ao passo que a originalidade se refere aos casos de

imitação do já conhecido, que revelam tanto a falta de criatividade e esforço

talentoso (aspecto subjetivo) quanto a possibilidade de confusão, erro ou associação

do público (aspecto objetivo).

Este ponto invoca ainda mais uma diferença entre novidade e originalidade,

apontada brevemente no item anterior: a capacidade de gradação.

Pelas razões já expostas, a novidade é binária, isto é, ou está presente ou

está ausente de um determinado desenho, não cabendo falar em gradação, isto é,

um desenho ou modelo não é “mais novo” que outro.

Se para ser novo, basta que o desenho não seja idêntico ao que consta do

estado da técnica, aí incluído o domínio público, é descomplicado compreender que

a análise de novidade abrange somente a manifestação sensível direta das

anterioridades que compõem o estado da técnica. Em outras palavras, é o objeto em

si, em seus caracteres diretamente observáveis pelo sentido da visão, que é, ele

próprio, o limite da exclusividade sob o ponto de vista do requisito da novidade.

Saído desses limites, o desenho posterior já é novo, donde decorre seu caráter

binário: ou é idêntico, ou não o é.

A originalidade, contudo, exige a distinguibilidade, o caráter próprio e

individual do desenho, que não pode se confundir com outros, embora possa estar

presente numa configuração formada por elementos já conhecidos. Isto significa que

a originalidade cria uma área transcendente ao próprio limite físico dos objetos que

compõem o estado da técnica, um círculo de latência dentro do qual um objeto

posterior, ainda que não idêntico, torna-se insuficientemente distintivo22.

Também Instituto Dannemann Siemsen (2005, p. 176-177) conclui que a

originalidade, em sua configuração na LPI/96, consubstancia um requisito autônomo,

que exige um esforço adicional, uma “medida extra”:

21 A interpretação teleológica, pelas finalidades constitucionais que condicionam o direito à
propriedade industrial, também é componente essencial do desenho industrial, e será vista no item
3.3, infra.

22 Esse círculo de latência, por sua vez, será limitado pelos elementos não registráveis como DI,
mencionados no artigo 100, II da LPI, o que se verá com mais vagar no item 4.1.5, infra e, no caso
especial da “tendência”, na moda e demais mercados sazonais, no item 7.1, infra.
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Mantendo basicamente as mesmas determinações do art. 12 do Código de
1971, e como já comentado, este artigo dispõe sobre o segundo pré-
requisito para que o registro seja válido. Não basta, portanto, que o desenho
industrial seja novo – isto é, diferente - em relação àquilo que já existe,
sendo necessário também que sua configuração visual seja percebida como
distintiva. Assim, parece razoável supor que o desenho proposto não possa
ser confundido  com objetos conhecidos quando colocados lado a lado.
Ademais, o desenho industrial deve demonstrar um mínimo de esforço para
criação de um objeto com formas visuais próprias. Também conforme já
comentado, o conceito de originalidade está para o desenho industrial como
os conceitos de atividade ou ato inventivo estão para a invenção e o modelo
de utilidade, respectivamente. Esses conceitos dão a medida extra que a
criação deve apresentar como evidência de que houve mais do que uma
adaptação ordinária e meritória de objetos conhecidos. Aliás, a Lei norte-
americana também prevê expressamente o requisito de novidade e
originalidade, além de não-obviedade por referência ao titulo de patentes,
para que o design seja patenteável [nota omitida].

A diferença entre o alcance de ambos os requisitos no campo da exclusão de

desenhos posteriores foi exemplarmente sintetizada na sentença proferida nos autos

da ação de nulidade nº. 0017457-56.2012.4.02.5101, de lavra da Juíza Federal

Marcia Maria Nunes de Barros:

Quanto à novidade, o art. 96 da LPI dispõe que um desenho industrial será
considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, que é
constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de
depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro
meio.
Para que seja afastada a novidade, considero que deve haver
anterioridade idêntica ao objeto do desenho industrial em análise.
No caso dos autos, confrontando o teor do desenho industrial DI6703431-4
com a única anterioridade impeditiva apontada – o desenho industrial DI
6503842-8, constato que eles não são idênticos, havendo certa
diferenciação entre eles, ainda que mínima, mas suficiente para conferir
novidade ao desenho industrial dos réus.
Sobre a originalidade, o art. 97 da LPI diz que ―o desenho industrial é
considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva,
em relação a outros objetos anteriores, a qual ―poderá ser decorrente da
combinação de elementos conhecidos (parágrafo único).
(...)
Com efeito, a lei não visa proteger o corriqueiro, a alteração não
substancial, que não importe em forma nova e diferente das já
conhecidas. Há que haver um contributo mínimo para que o desenho
industrial mereça a proteção legal.
A anterioridade consistente no desenho da autora é muitíssimo
semelhante ao objeto do desenho industrial da parte ré, dele diferindo
apenas por detalhes insignficantes. A impressão global dos desenhos
é a mesma, não havendo, no desenho da parte ré, nenhum elemento
que se destaque como particularmente relevante ou singularizante.
Em conclusão, o objeto do desenho industrial anulando não é dotado de um
grau significativo de inventividade estética capaz de resultar na efetiva
distinguibilidade da nova configuração, quando comparado com a
anterioridade.
(13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Sentença
publicada em 14.01.2014. Grifou-se)
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A sentença acima, publicada recentemente e contra a qual foi interposto

recurso ainda pendente de julgamento, é significativa não só pela postulação da

necessidade de autonomia e independência ontológica entre os requisitos de

originalidade e novidade, como pela admissão de graus do que chama de

inventividade estética23.

Apesar da confirmação de que, uma vez bem entendido o que é novidade, é

possível separá-la da originalidade e, a partir de então, descobrir as notas próprias

de cada requisito, é possível que a conclusão do Dr. Frederico Carlos advenha,

também, da dificuldade inerente ao fato de que originalidade e novidade, embora

abstratamente identificáveis, são na realidade concreta do desenho as mais das

vezes mescladas, exigindo um trabalho analítico do examinador ou julgador24.

Assim, tem-se que, no plano existencial, a presença dos requisitos de

originalidade e novidade muitas vezes é mesclada, sendo difícil, quando não

impraticável, identificar claramente, no próprio objeto (modelo ou desenho), que

elementos são novos e quais elementos trazem o salto de originalidade requerido –

fato que reforça ainda mais a necessidade e conveniência de a originalidade ser

observada pela impressão de conjunto e não pelos elementos isolados, mesmo

quando o pedido de registro for feito com claro destaque dos elementos novos e

originais, segundo o próprio depositante. Assim leciona Carla Eugenia Caldas Barros

(2007, p. 399-400):

O fato é que originalidade e novidade são dois requisitos interrelativos, em
sede de estado da técnica. Embora sejam perfeitamente conceituáveis em
separado, não há como visualizá-los do mesmo modo, uma vez que um
implica o outro de forma necessária, não raro, a ponto de entrelaçarem-se
em tais proporções que se confundem e se mostram indistintos, com
inegáveis reflexos em legislações e, especialmente, jurisprudências.

23 A palvra “inventividade estética” não se encontra nem na LPI/96 nem nos Códigos anteriores, mas
é de largo uso nos julgados analisados. Implica uma semelhança com a atividade inventiva inerente
ao regime legal das patentes, e dá à originalidade o sentido claro de um contributo do autor do
desenho além do que demanda a simples – e sempre insuficiente - novidade.

24 Também é elemento da confusão o fato de que nas leis anteriores os requisitos não estavam bem
definidos, mesmo em interpretação sistemática. Veja-se, por exemplo, a diferenciação feita por
GAMA CERQUEIRA (2010, Volume I, pp.216-217), que confunde novidade com originalidade
objetiva e originalidade com seu aspecto estritamente subjetivo, à luz do Decreto-lei n.º 7.903 de 27
de agosto de 1945 (CPI/45).
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Nota-se, na passagem transcrita, a expressão “perfeitamente conceituáveis

em separado”: isto é, aquilo que na ordem do ser é amiúde mesclado, na ordem do

conhecer pode e deve ser separado, por procedimentos de abstração. Frise-se que

o fato de o objeto se apresentar visualmente como um todo, uma configuração

conjunta e por vezes bastante complexa, não afasta o dever de abstrair dele a

novidade e a originalidade, dever que decorre diretamente do fato de que a

originalidade é um salto qualitativo necessário para validade do registro de desenho

industrial, sendo insuficiente apenas a novidade. Conforme assinalado pelo Prof.

Denis Barbosa (2009, p. 42):

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem,
deva ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja não
só novo, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em
face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo dos modelos
de utilidade [nota omitida].

Portanto, pode-se concluir que novidade e originalidade, conquanto próximas

e interrelacionadas na realidade ontológica dos objetos que incorporam formas e

configurações ornamentais, são perfeitamente separáveis no plano abstrativo e sua

independência não só decorre da lei, como é elemento essencial da configuração

jurídica dessa modalidade de propriedade industrial.

2.2.2.2. Dos aspectos subjetivo e objetivo da originalidade

A nova sistemática legal veio a esclarecer, de forma técnica, a diferença entre

os requisitos da novidade e da originalidade e o fato de que, sem novidade, não

pode haver originalidade, embora possa haver novidade sem que a originalidade

esteja presente (CERQUEIRA, 2010, p. 217).

Contudo, a significação da originalidade na lei brasileira foi objeto dos mais

distintos juízos da doutrina, sobretudo antes do advento da LPI/96. Segundo o

levantamento sistemático feito pelo Dr. Denis Barbosa (2009), há no Brasil quem

defenda o caráter estritamente objetivo da originalidade, que neste caso seria a

distinguibilidade com relação ao estado da técnica (FERREIRA, 1962), bem como

aqueles que, em posicionamento radicalmente oposto, só identificavam a

originalidade com a criatividade e pessoalidade, a criação independente, que afasta

a cópia (SOARES, 1974).
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Em sua análise à luz do CPI/45, Gama Cerqueira (2010, pp. 216-217)

distingue as seguintes notas à originalidade e à novidade:

O objeto ou a idéia do desenho ou modelo pode ser vulgar e comum e já
terem sido aproveitados por outros autores. Tudo está na maneira pesoal de
tratar o assunto, imprimindo o autor à sua criação um cunho novo, uma
individualidade própria, que a distinga de outros semelhantes.
(...)
Tratando deste assunto, devemos evitar a frequente confusão que se faz
entre os conceitos de novidade e originalidade. A novidade dos desenhos e
modelos, como a das invenções, é conceito puramente legal, que pode
variar de uma lei para outra. (...) Dizendo, pois, que o desenho ou modelo
deve ser original, empregamos esta expressão em sentido comum,
significando aquilo que não é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é
fruto da concepção do autor e de sua própria inspiração.

Apesar da clara imprecisão da linguagem, quando comparada à precisão

técnica atingida à luz da lei atual, verifica-se que nosso maior tratadista identificava a

originalidade tanto com um elemento subjetivo, de liame entre autor e obra, quanto

com um elemento objetivo, isto é, aquilo que pode ser verificado olhando-se só para

a obra em comparação com o estado da técnica: a distinguibilidade.

Aliás, não se pode olvidar que o próprio Resource Book on TRIPS and

Development, de autoria da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e

Desenvolvimento (representada pela sigla inglesa UNCTAD), trata a originalidade

como o requisito atendido quando “a piece of work is result of independent human

intellect and creativity, even if a similar product has been known to the public before.”

(2005, p. 324). Assim, oficialmente, a originalidade no âmbito de TRIPs é sinônimo

de criação independente25.

Embora a LPI/96 não fale especificamente no liame subjetivo entre autor ou

autores e o desenho industrial, tal distinção não é estranha a outros países em que a

legislação também só se foca no aspecto objetivo. Assim, leciona o catedrático

espanhol José Manuel Otero Lastres (2008, p. 416-421), que a originalidade tem

aspecto subjetivo e objetivo, mesmo à luz da legislação espanhola e das diretrizes

comunitárias.

Quanto ao aspecto subjetivo, significa “execução pessoal”, isto é, criatividade

decorrente de um amálgama de esforço e talento, o “selo da individualidade” do

autor. Como tal, a originalidade é predicado da relação entre obra e autor, é um

liame, um elemento imaterial de ligação entre autor e desenho industrial.

25 Fator a ser analisado sob outro ângulo no item 3.2, infra.
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No tocante ao aspecto objetivo, a originalidade é predicado do objeto criado, e

significa distinguibilidade com relação ao já conhecido, seja outros objetos criativos

caídos em domínio público, seja os elementos vulgares, necessários e usuais que

nunca pertenceram a qualquer titular. Assim conclui o autor espanhol (2008, p. 421):

Cómo debe considerarse entonces la “originalidad”? (...) una noción
ambivalente: objetiva y subjetiva a la vez. La “originalidad” es objetiva en
la medida en que es una característica de la obra protegible y es subjetiva
en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capcidad
creadora del autor. (Grifou-se)

Havendo ou não menção na lei, o aspecto subjetivo da originalidade sempre

estará presente, fato indicado pela própria noção de “origem”, radical de

originalidade: algo dotado de originalidade deve sua existência a uma origem. Um

bem intelectual é, portanto, originado do intelecto de um ou vários autores ou

artífices, e não há um desenho industrial que não deva sua origem a algum autor.

Mesmo que essa origem seja desconhecida, o liame subjetivo estará sempre

presente.

A questão é que, no plano legal, a originalidade subjetiva tem importância

reduzida, dado que a coincidência criativa, isto é, o fato de alguém ter criado de boa-

fé um desenho industrial idêntico ou indevidamente semelhante a objeto já

conhecido não o exime de se ver excluído de seu uso pelo titular do direito privativo.

Para a efetivação da exclusividade conferida pelo registro de desenho industrial, não

há que se perquerir da boa-fé ou independência de criação do desenho industrial,

mas apenas verificar os aspectos objetivos em jogo.

Isto, repita-se, não apaga o caráter subjetivo da originalidade, presente em

todos os objetos criados sem cópia consciente de objeto de terceiro, ou através da

combinação original de elementos de diversos objetos já conhecidos. Um reflexo

prático da boa-fé, por exemplo, está na subsunção de determinada imitação ou

reprodução de desenho industrial registrado aos artigos penais aplicáveis à espécie

(artigos 187 e 188 da LPI/96), vez que tais tipos só admitem a modalidade dolosa e

não a culposa. Contudo, basta uma notificação extrajudicial bem documentada para

afastar a boa-fé no caso, mesmo que da data de recebimento da notificação em

diante.
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Em todo caso, ao longo deste trabalho serão feitas menções a aspectos

objetivos e subjetivos da originalidade, sempre tendo em mente a distinção aqui

fixada.

2.2.3. O alcance do estado da técnica

Comum tanto à novidade quanto à originalidade é o exame do estado da

técnica, atividade essencial ao exame de mérito que revelará se o objeto do registro

de desenho industrial é válido.

O estado da técnica é composto por tudo o que é conhecido da humanidade,

tudo o que foi publicado e não está mantido em segredo, não havendo nem limite

temporal, nem limite geográfico:

Est ainsi instauré, sur le modèle de ‘l’état de la technique’ retenu en matière
de brevets d’invention, un ‘état de l’art antérieur’, constitué de tout les
informations rendues accessibles au public en matière de design. La
nouveauté exigée est, en outre, absolue, autrement dit, elle n’est limitée ni
dans le temps, ni dans l’espace: un dessin ou modèle français sera donc
antériorisé même par une divulgation intervenue de longue date et à
l’étranger. (PIOTRAUT, 2004, p. 115)

Embora de fato não haja limites geográficos nem temporais para o exame de

mérito, é importante distinguir uma nuança da novidade e da originalidade, que é a

chamada “novidade de aplicação”, admitida por notórios doutrinadores brasileiros:

Enquanto a originalidade absoluta é, praticamente, exigida em relação aos
direitos autorais, em que a forma prepondera e se individualiza por si
mesma entre as demais, cabe falar, tratando-se de matéria de desenho
industrial, em originalidade relativa, pois importa aquela referente à
aplicação do desenho [nota omitida], e não, exatamente, à forma em si.
(BARROS, 2007, p. 399)

Dessa maneira, a originalidade é condição tanto para a proteção das
Invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de
arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto
que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser
original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso
consistiria na associação original de uma determinada forma a um
determinado produto industrial. (SILVEIRA, 2012, pp. 102-103)

Por conseguinte, mesmo que um determinado padrão de linhas e cores ou

uma figura sejam já conhecidos, por estarem na natureza ou por terem sido

empregados em criações humanas no passado, a aplicação em ramo diferente pode
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estar dotada de novidade – por não se tratar de identidade – e de originalidade – por

envolver disntinguibilidade suficiente com relação ao estado da técnica.

A doutrina, todavia, estabelece limites para esta novidade e originalidade que

decorrem da aplicação de um conceito ou forma conhecidos em um novo ramo.

Após citar a regra geral de que “a aplicação nova de um desenho conhecido a um

objeto ao qual o desenho jamais foi aplicado” no passado constitui “uma criação

sucetível de propriedade privativa” (ANSPACH e COPPIETERS, apud.,

CERQUEIRA, 2010, p. 217), Gama Cerqueira faz a seguinte ressalva:

“A esta regra, entretanto, fazem-se necessárias duas restrições: primeiro,

que não se trate de desenho ou modelo patenteado, porque, sobre este, o

autor possui direito absoluto, podendo opor-se à nova aplicação [nota

omitida]; segundo, que não se confunda a nova aplicação com o simples

emprego novo, isto é, a aplicação feita a objeto similar, como, por exemplo,

a aplicação em tecidos de lã de desenho já empregado em tecidos de

seda.”

(itálico no original)

Assim, a regra é de que a nova aplicação só é efetivamente nova e original

quando se afastar do ramo de produtos ou objetos onde a aplicação inédita havia

sido feita.

Neste tocante, interessa também a questão dos desenhos industriais

derivados ou inspirados em objetos naturais. Os irmãos Greffe mencionam em seu

tratado (2008, p. 117-118) que as reproduções servis de seres e objetos naturais,

ainda que em escala muitas vezes maior ou muitas vezes menor, não são

consideradas novas nem originais, sendo “au moins nécessaire que soit constaté un

effort personnel quelconque de la part de l’auteur”. O mesmo vale para os objetos

inspirados em criações caídas no domínio público (GREFFE, 2008, p. 114-115).

Nestes casos, a criatura natural ou a criação em domínio público não são mais que

pontos de partidas, ideias, a que o autor dará sua expressão própria, nova e original,

ao criar seu desenho industrial. Corolário disto é que, em caso de conflito entre

objetos, o examinador ou julgador deverá identificar se o que existe de comum entre

ambos não é simplesmente o mesmo ponto de partida, a mesma inspiração, caso

em que não haverá contrafação por parte do mais recente.
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Para encerrar este tópico, importa mencionar que o domínio público e o

estado da técnica são formados por todas as informações disponíveis, isto é, o

exame de atendimento aos requisitos de novidade e originalidade não se restringe à

pesquisa em bases de dados de desenhos industriais, mesmo que em todo o

mundo, atingindo também modelos de utilidade, invenções, descobertas, objetos

não registrados, obras autorais, enfim, tudo o que é público e que possa constituir

anterioridade impeditiva ao registro de desenho industrial analisado.

Tendo isto em vista é que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou

que um desenho industrial não se distinguia suficientemente de um modelo industrial

anteriormente patenteado. Haja vista que, na espécie, a apelante suscitou distinções

entre o regime de desenho industrial e o de modelo de utilidade, o voto enfrentou tal

questão asseverando que:

(...) mesmo que o modelo de utilidade de propriedade da segunda ré tenha

imitado, de fato, outro anteriormente o registrado, tal constatação não afasta

a ausência dos requisitos legais para o deferimento da exclusividade do

desenho industrial da recorrente, diante da anterioridade apresentada nos

autos da presente ação, sob pena de se manter os efeitos de registro que

também representa reprodução não autorizada de formatação plástica que

já é do conhecimento do público (requisito da novidade) e que não possui

configuração visual que se distingue suficiente [sic] de outros objetos

anteriores (requisito da originalidade).

(Apelação cível nº. 0800355-27.2008.4.02.5101. Relator Des. André Fontes.

Julgamento por unanimidade. Julgado em 14.01.2014.)

Com esteio na jurisprudência, é possível, portanto, concluir que tampouco há

limites tipológicos no exame substancial dos registros de desenho industrial, de nada

valendo a argumentação de que uma invenção apontada como impedimento ao

registro de um desenho industrial, por exemplo, só foi protegida como patente, não

tendo sido seus aspectos ornamentais registrados como desenho.

2.3. As exclusões ex lege

Já foi visto que um desenho industrial desprovido de quaisquer dos requisitos

essenciais, a saber, ornamentalidade, aplicabilidade industrial, novidade e

originalidade, será considerado inválido.
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Essa invalidade decorre do fato de o objeto não atingir os requisitos

intrínsecos à formatação jurídica de desenho industrial; são requisitos de fato

essenciais, por fazerem parte intrínseca do desenho industrial.

Contudo, além desses requisitos, o desenho industrial não poderá se

subsumir às proibições de cunho político, estabelecidas no artigo 100, I da LPI/96:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

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 idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

Nesse passo, todo desenho industrial que for contrário ao quanto

estabelecido no inciso I do artigo 100 da LPI/96, ainda que tenha caráter ornamental,

aplicabilidade industrial e seja novo e original, não será registrado. Importante fazer

dois comentários quanto a este ponto.

Primeiramente, essa norma espelha o artigo 18, inciso I da LPI/96, incidente

em patentes26, o que se explica pelo fato de a aplicação subsidiária das normas

atinentes às patentes não englobar expressamente o referido dispositivo, conforme

determinado pelo artigo 121 da LPI/9627.

Em segundo lugar, é preciso ter em mente que essa vedação será aplicável

no chamado exame formal (artigo 106, LPI/96), juntamente com o conteúdo do artigo

100, inciso II da LPI/96, que se refere à novidade e originalidade intrínsecas (parte

inicial do dispositivo), bem como ao caráter ornamental e aos limites da originalidade

(parte final do dispositivo).

Eis aí mais uma razão pela qual a palavra “formal”, aplicada a exame previsto

nos artigos 106 e seguintes da LPI/96, é enganosa, assim como o é a expressão

legal “exame de mérito”, prevista no artigo 111 do mesmo diploma legal: é que,

embora o artigo 100, inciso II da LPI/96 não exaura o exame da novidade e da

originalidade, é evidente que, ao investigar se um desenho industrial tem forma

“necessária, comum ou vulgar do objeto”, verifica-se a existência de novidade e

26 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 Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o
presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições
dos arts. 88 a 93.
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originalidade em relação ao domínio público; para se fazer um paralelo com marcas,

verifica-se se o desenho industrial é intrinsecamente distintivo.

2.4. Penalidades cíveis e criminais

Do ponto de vista cível, o registro validamente concedido confere a seu titular

o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à

venda, vender ou importar com estes propósitos, o objeto do desenho industrial

(reprodução) ou a imitação suscetível de causar confusão28, erro ou associação no

público (artigo 109, parágrafo único c/c artigo 42, caput, da LPI/96).

Tal exclusividade, contudo, encontra os seguintes limites: i) atos praticados

por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde

que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular; ii) atos praticados por

terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou

pesquisas científicas ou tecnológicas; e iii) a produto fabricado de acordo com

desenho industrial que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo

titular da patente ou com seu consentimento (artigo 109, parágrafo único c/c artigo

43, incisos I, II e IV, LPI/96).29

Do ponto de vista penal, o titular de registro de desenho industrial validamente

concedido pode impedir que qualquer um fabrique, sem sua autorização, produto

que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa

induzir em erro ou confusão, sob pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,

ou multa (artigo 187, LPI/96).

Em pena mais branda, de detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa,

incorre quem pratica os demais atos vedados civilmente, tais como exportar, vender,

expor ou oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com

fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou

imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão (artigo 188, inciso I,

28 Chamada de “imitação substancial” nos artigos 187 e 188 da LPI/96. O artigo 109 deve ser,
portanto, lido em harmonia com as normas penais aplicáveis à espécie, para que não se chegue à
interpretação absurda de que a punição civil abrange apenas a reprodução fiel do desenho industrial
objeto de registro validamente concedido, ao passo que a imitação substancial só pode ser punida
criminalmente: quem pode o mais, pode o menos, e a punição penal é, ao menos em tese, mais
grave que a punição civil.

29 Este terceiro ponto, por sinal, marca a exaustão nacional dos direitos sobre o desenho industrial,
estabelecendo a vedação à importação paralela de produtos protegidos por registro de desenho
industrial
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LPI/96), bem como quem importa produto que incorpore desenho industrial

registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão,

para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado

externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento confusão (artigo 188,

inciso II, LPI/96). Interessante notar que a importação paralela é, portanto, um ilícito

cível se o produto não tiver sido inserido no mercado interno pelo titular ou pessoa

por ele autorizada, mas não será um ilícito penal, salvo se essa importação coincidir

com a primeira inserção no mercado em geral.

2.5. A originalidade nas normas do INPI

Atualmente, o INPI opera com as seguintes normas concernentes a desenhos

industriais, ressalvadas, é claro, a própria LPI/96, os tratados internacionais

aplicáveis e a Constituição da República.

- Resolução PR nº 55 de 18 de março de 2013- Dispõe sobre o

depósito dos pedidos de registro de desenho industrial e dos pedidos

de registro de indicação geográfica e dos procedimentos relativos a

numeração destes pedidos.

- Resolução PR nº 60 de 18 de março de 2013 - Dispõe sobre a adoção

da classificação internacional de desenhos industriais.

- Instrução Normativa nº 13/2013 - Dispõe sobre a aplicação da Lei de

Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho industrial.

- Instrução Normativa nº 14/2013 - Dispõe sobre a alteração dos

formulários para a apresentação de requerimentos na área de desenho

industrial.

Despisciendo ressaltar que nenhuma das normativas acima trata da questão

substancial da novidade e da originalidade, e nem tampouco das exclusões dirigidas

aos desenhos tridimensionais presentes no artigo 100, inciso II da LPI/96. Mesmo a

Instrução Normativa nº 13/2013, que com sua ementa abrangente poderia fazê-lo,

deixa de entrar no mérito da novidade e da originalidade em desenhos industriais.
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De certa forma, o título deste item é, sem qualquer intenção, irônico e,

também, marca uma omissão grave. Na análise da originalidade na LPI/96 e no

ordenamento jurídico como um todo, era de se esperar um largo capítulo sobre o

entendimento formalizado do INPI, afora do que foi decidido pela Autarquia – e

sempre pode ser mudado – e à parte do valoroso, mas já datado, trabalho do Dr.

Frederico Carlos Garcia (2000; 2002).

Não dispomos sequer de Pareceres da Procuradoria Federal, nem de

diretrizes de análise de registros e pedidos de registro de desenho industrial, ao

revés do que ocorre para as patentes de invenção e modelo de utilidade e as

marcas. Isto nos reconduz, de certa forma, às motivações, justificativa e importância

do presente trabalho: dar algum impulso acadêmico a uma espécie de direito da

propriedade industrial cujo abandono é inversamente proporcional ao crescimento

de sua importância para a economia do país.

Em todo caso, após dezoito anos de vigência da atual Lei da Propriedade

Industrial, alguma esperança surge no horizonte: segundo informado em painel da

Comissão de Estudos de Desenho Industrial da Associação Brasileira da

Propriedade Intelectual (ABPI)30, à referida Comissão foi solicitado pelo INPI um

estudo comparativo sobre a originalidade, relativa à imposição de função técnica do

produto, com vistas à produção de Diretrizes específicas sobre a aplicação do artigo

100, inciso II, da LPI/96, acima transcrito.

2.6. As questões sem resolução expressa na lei ou nos atos normativos

Prova inequívoca da diferença entre a atenção que se dá aos desenhos

industriais no exterior e no Brasil é a ausência de menção, na LPI/96 e nas normas

do INPI, a certas questões ligadas a desenhos industriais que nos países

desenvolvidos foram abordadas expressamente.

Questões como as interconexões, entendidas como as partes dos objetos que

se destinam a conectar-se a partes de um produto complexo, as peças must-fit e

must-match, a cumulação com o direito autoral e o direito marcário (marcas

tridimensionais) e a eventual proteção a desenhos não registrados, são ignoradas

30 Ocorrido em 18 de agosto de 2013, no Pré-evento do XXXII Congresso daquela Associação.
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pelas normas objetivas no Brasil, sendo, quando muito, objeto de litígios

administrativos e judiciais, como é o caso das autopeças31.

Este trabalho não se debruça extensivamente sobre cada um destes

problemas, eis que cada um deles exige, no mínimo, uma dissertação de mestrado

própria, quando não um trabalho em nível de doutoramento, para serem resolvidos.

Contudo, se retornará a alguns desses problemas após as discussões mais

aprofundadas sobre a originalidade, oportunidade em que serão indicadas direções

para solução destas questões (cf. capítulo 7, infra).

31 Analisado no item 7.2, infra.
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3. TRIPs e a Alternativa

No capítulo anterior, foi visto como a originalidade e a novidade se desenham

no texto legal brasileiro e como a originalidade tem certa “invisibilidade” na doutrina,

tendo sido inclusive postulada sua identidade substancial com o requisito da

novidade.

Ao analisar o Acordo TRIPs, contudo, outro problema, ameaçando o requisito

de originalidade, se apresenta ao estudioso: embora TRIPS não entenda que

novidade e originalidade são intercambiáveis, estabelece uma alternativa entre

novidade e originalidade32, para os países signatários. Tendo o Brasil, contudo,

admitido os dois requisitos sem exclusão de um ou de outro, cumpre analisar os

fundamentos mais profundos do requisito da originalidade, bem como sua

importância essencial para o regime jurídico dos desenhos industriais,

estabelecendo, na oportunidade, as finalidades político-econômicas do requisito,

enquanto regra de ponderação entre valores e princípios constitucionais.

3.1. O texto do artigo 25.1 de TRIPs

Em 1994, após anos de debates e rodadas, chegou-se a uma série de

tratados, na Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Troca (na singla inglesa,

GATT), para criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), que tinha como

anexo um dos documentos que vieram a definir a face atual da propriedade

intelectual no mundo: o Acordo sobre aspectos dos Direitos da Propriedade

Intelectual relacionados ao Comércio (ADPIC), melhor conhecido por sua sigla

inglesa TRIPs33.

Um dos países originalmente signatários de TRIPs foi o Brasil, que

internalizou o acordo através do Decreto nº. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que

promulga “a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de

Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”.

32 E, se estabalece uma alternativa, é que entende serem dois critérios substancialmente distintos,
porquanto não há alternativa entre duas coisas iguais.

33 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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Uma das novidades trazidas por TRIPs foi um tratamento mais

pormenorizado, ainda que bem limitadamente, dos desenhos industriais. A

Convenção da União de Paris (CUP), cuja revisão de Estocolmo (1967) encontra-se

internalizada no Brasil pelo Decreto nº. 1.263, de 10 de outubro de 1994, e que era o

grande tratado internacional sobre propriedade industrial até então, não continha

nenhuma norma substantiva sobre desenhos industriais34.

Dentre as normas trazidas pelo acordo, contudo, está o artigo 25.1, assim

redigido na tradução oficial ao português:

SEÇÃO 4:DESENHOS INDUSTRIAIS

ARTIGO 25

Requisitos para a Proteção

1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados
independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão
estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não
diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de
características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer
que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
(grifou-se)

Como efeito direto da assinatura de TRIPs, o Brasil, assim como diversos

outros países signatários do acordo, modificou sua legislação, publicando, dentre

outras peças legislativas, a atual LPI/96, que, como visto, estabelece os requisitos

de novidade e originalidade, desobedecendo, aparentemente, à alternativa

estabelecida no texto do tratado.

A doutrina apontou a existência dessa alternativa e se debruçou sobre a

aparente disparidade entre a LPI/96 e o artigo 25.1 de TRIPs: “A qualificação ’novos

OU originais’ foi debatida com alguma extensão, o que levou certos autores a argüir

que uma ou outra, mas não ambas exigências poderiam ser admitidas35.”

(BARBOSA, 2009, p. 7).

34 O que, por sinal, é uma das principais razões pelas quais os países signatários - tendência em
clara redução, reconheçamos - têm sistemas distintos de proteção a desenhos industriais, ao passo
que para marcas e patentes os sistemas são muito assemelhados em suas linhas gerais.

35 [nota do original]: UNCTAD/ICSID, Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge, 2005,
p. 332: “3.3.2 New or original - Members are left with the option of either implementing the criterion
of novelty or originality. The history of the final formulation of “new or original” says much for the
nebulous nature of “industrial design law”.460 Can Members go further and adopt both criteria of
protection, i.e. that a design must be new and original? This is highly unlikely due to the history of the
provision, and the express usage of “or”,rather than“and/or”, as proposed by some delegations. Are
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Também quanto à Diretiva 98/71, da União Europeia, que trata da proteção

jurídica ao desenho industrial em nível comunitário, foi apontada a aparente

contradição com TRIPs (BENTLY; SHERMAN, 2004, p. 633):

As well as being novel, a design must posses “individual character”. This
has been described as ‘the overall dominant and decisive criterion’, and is
likely simultaneously to prove to be the most difficult aspect of any design to
judge.
It is also a requirement which is not obviously consistent with Community
obligations under TRIPS, which obliges members to provide protection of
‘independently created industrial designs that are new or original’. “Individual
character” looks, at first blush, like an extra, and therefore illegitimate,
hurdle. One attempt to justify the individual character standard argues that
‘individual character’ can be equated with the independent creation
standard, though this is unconvincing. A preferable approach is to
understand “individual character” as a standard equivalent to ‘significant
difference’: Article 25 of TRIPS permits members to provide that “designs
are not new or original if they do not significantly differ from known designs
or combinations of known design features.”. Viewed thus, TRIPS can also
assist us in defining the limits of the ‘individual character’ inquiry.

Não obstante a referida disparidade entre a lei nacional e o tratado

internacional, até hoje não foi sequer suscitado qualquer descumprimento, por parte

do Brasil ou de outro Estado-membro, do referido dispositivo. Sem dúvida, o

estabelecimento dos requisitos de novidade e originalidade para validade de um

registro de desenho industrial configura um incremento das dificuldades dos

candidatos a titulares, o que poderia ser contrário ao espírito do acordo. Busca-se,

aqui, explicar por que tal não é o caso, trilhando duas vias principais: a interpretação

histórico-sistemática de TRIPs e o fundamento constitucional da originalidade como

o contributo mínimo em matéria de desenho industrial.

3.2. A interpretação conjuntiva

Embora no texto do artigo 25.1 de TRIPs a conjunção alternativa “ou” seja

clara no sentido de que os países devem adotar a novidade ou a originalidade como

requisitos para concessão de desenho industrial, resta a dúvida: está bem

estabelecido que o país que adote novidade, mas não originalidade, assim como o

país que adote a originalidade, mas não a novidade, ambos cumprem TRIPs; mas e

os países que adotam novidade e originalidade?

Members allowed to adopt more criteria of protection? This is apparently the case under the current
U.S. design patent regime and arguably also under the European Community Design Right”.
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Tal questão está longe de ser uma curiosidade de diletante, vez que nada

menos que Japão36, Estados Unidos da América, todos os países da União

Europeia, assim como a grande maioria dos países da América Latina adotam os

critérios da novidade e da originalidade, entendida a originalidade como a exigência

que vai além do não estar totalmente antecipado por uma única referência do estado

da técnica37. Da extensíssima compilação feita na parte especial do Tratado dos

irmãos Greffe (2008, Título IV), abrangendo todos os países exceto as nações

africanas e algumas da Ásia e do Oriente Médio, surge clara a noção de que os

desenhos industriais, para serem validamente registrados ou patenteados, devem se

distinguir suficientemente daquilo que já é conhecido do público.

O comentário oficial do dispositivo legal, contudo, é claro: não há como se

interpretar o artigo 25.1 de TRIPs como determinando a adoção do critério da

novidade E/OU da originalidade, mas sim como impondo a alternativa entre os

requisitos. Não obstante, é reconhecido logo em seguida o status de fato

consumado à inclusão conjuntiva dos dois requisitos nas principais legislações dos

países signatários do acordo e, mais importante, inclusão que de forma alguma

restou punida como descumprimento do pacto internacional (2005, p. 332):

3.3.2 New or original
Members are left with the option of either implementing the criterion of
novelty or originality. The history of the final formulation of ‘new or original’
says much for the nebulous nature of ‘industrial design law’. [nota omitida]
Can Members go further and adopt both criteria of protection, i.e. that a
design must be new and original? This is highly unlikely due to the history of
the provision, and the express usage of ‘or’, rather than ‘and/or’, as

36 A Lei japonesa não faz referência expressa às palavras “novo”/ “novidade e “original”/
“originalidade”. Porém, a cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o desenho industrial deve
ser novo e original, em sentido muito semelhante à lei brasileira. Assim é que, listando o que não
deve ser registrado como desenho industrial, o artigo 3 (1) (i) e (ii) determina que o desenho
industrial conhecido publicamente, no Japão assim como no exterior, em data anterior ao depósito
não pode ser registrado. De modo análogo, a lei, em seu artigo 3 (1) (iii) proibe o registro de
desenho semelhante aos já tornados públicos, apontando para o que entendemos como
originalidade em nossa lei. Outros artigos que apontam para essa exigência mais estrita que a
novidade são o artigo 3 (2), que determina não ser válido o desenho industrial que poderia ser
facilmente antecipado por técnico de ordinária capacidade no segmento relevante, bem como o
artigo 5 (ii), que de forma mais ampla determina não ser válido o registro para desenho industrial
que seja indevidamente semelhante a artigo ou produto de terceiro. Não obstante, nas explicações
dadas pelo Escritório de Patentes Japonês, é dito que, de todas as exigências legais para validade
de um registro de desenho industrial, as duas principais são a novidade (“novelty”) e a criatividade
(“creativity”), que parece ser correspondente à nossa originalidade. Cf.
http://www.jpo.go.jp/seido_e/syoukai_video.htm (Acesso em 26.04.2014).

37 Ressalva importante, na medida em que os países adotam nomenclaturas distintas, como é o caso
dos países da União Europeia que, influenciados pela linguagem da Diretiva 98/71, chamam este
critério de “caráter individual”.
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proposed by some delegations. Are Members allowed to adopt more criteria
of protection? This is apparently the case under the current U.S. design
patent regime (…) and arguably also under the European Community
Design Right [nota omitida] (….).

Talvez a solução para o problema colocado pelo artigo 25.1 de TRIPs esteja

no fato de que a “originalidade” foi entendida no contexto do tratado em tela como

sendo a originalidade subjetiva, apontada pela doutrina em oposição à originalidade

objetiva, e sobre a qual discorremos no item 2.2.2.2, supra, ao passo que a

novidade, no acordo TRIPs, tem uma acepção muito assemelhada à novidade da lei

brasileira (UNCTAD, 2005, p. 324, nota 436):

The originality criterion is met where a piece of work is the result of
independent human intellect and creativity, even if a similar product has
been known to the public before. Conversely, the novelty criterion requires
that no identical design must have been made available to the public prior to
the date of filing of the application for registration of the design for which
protection is claimed.

Em todo caso, o Brasil não está isolado no adotar a novidade e a

originalidade como requisitos conjuntos de validade do registro de desenho

industrial. Ao revés, está acompanhado por todos os países supracitados e, muito

provavelmente, não descumpre TRIPs, visto que, ao levar em consideração os

requisitos conjuntos de validade, objetiva reforçar a criatividade ou a originalidade

subjetiva e não criar regras irrazoáveis ou burocráticas para a proteção jurídica

estabelecida em lei. Em todo caso, seria a reiteração de um equívoco, ainda que em

escala mundial, capaz de fundamentar a exigência conjunta de novidade e

originalidade? Procurando a resposta à essa questão, chegamos necessariamente a

outra fundamentação da originalidade como requisito autônomo e independente da

novidade, e que não poderia ter sido omitido, sob o pretexto de assim estar

cumprindo TRIPs.

3.3. A Originalidade como requisito constitucional

Como visto anteriormente neste capítulo, o acordo TRIPS, vigente no Brasil,

não exige a cumulação dos requisitos de novidade e originalidade para que se

considere válido um registro ou patente de desenho industrial. Com efeito, além de o

texto do artigo 25.1 do acordo trazer a conjunção alternativa “ou”, no lugar da



50

conjunção “e”, o livro da UNCTAD, orientando a interpretação de TRIPS com base

no histórico das discussões sobre a redação deste artigo, reforça que os países

devem escolher a novidade ou a originalidade para requisitos de validade de

desenhos industriais, não sendo necessária a sua cumulação.

Não obstante a interpretação de que a cumulação não seria necessária, resta

a dúvida se essa cumulação seria vedada – isto é, se a alternativa dada por TRIPS é

excludente – ou, ao revés, se os países signatários do acordo poderiam acumular

“novidade” e “originalidade” sem descumprí-lo.

Está bem assentado que, na ausência de orientação clara por parte da

UNCTAD, todos os países da União Europeia, assim como os EUA e Japão

adotaram ambos os critérios; ainda que com nomenclaturas distintas, todos os

países incluíram uma exigência de esforço adicional à trincheira estabelecida pela

novidade e de alcance de uma efetiva individualidade ornamental com referência

aos demais produtos, fruto de uma inventividade estética.

Considerando que nenhum destes países foi sancionado por tal cumulação,

parece muito provável que essas nações, segundo TRIPS, tenham a liberdade de

cumular os requisitos com vistas a elevar a trincheira (da expressão inglesa treshold)

da qualidade dos desenhos que se candidatam à proteção conferida pela legislação

nacional. Dentre tais países, como já visto, está o Brasil. Por conseguinte, o Brasil

muito provavelmente38 não está descumprindo TRIPS.

Contudo, há que se considerar se a escolha dessa cumulação, para o caso

brasileiro em especial, é simplesmente uma decisão política, que poderia ter sido

tomada em outro sentido, ou se, ao revés, consubstancia um requisito constitucional,

isto é, um mandamento imperativo do constituinte para o legislador ordinário, ao qual

este não poderia se furtar sob pena de vulneração da Carta Magna e dos direitos ali

dispostos, visto que tanto a Constituição quanto a legislação infraconstitucional

valorizam os resultados do intelecto humano para enquadramento como bens

jurídicos passíveis de tutela.

De outro bordo, não se pode olvidar o posicionamento de que novidade e

originalidade se igualam, não sendo dois, mas um só requisito com dois nomes, cuja

melhor expressão formal foi dada, conforme visto no capítulo anterior, pelo Dr.

38 O uso da probabilidade, na presente análise, decorre de prudência com o tema: diante de ausência
de manifestação clara da UNCTAD e impossibilidade de demonstração analítica (por lógica
silogística) de que a cumulação de requisitos não viola TRIPS, seria temerário tomar a conclusão
por fato consumado.
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Frederico Carlos da Cunha, que além de autor foi Chefe da Divisão de Desenhos

Industriais da Diretoria da Patentes do INPI, onde hauriu muitos anos de experiência

na análise de DIs. Se for possível demonstrar que a originalidade é um requisito

individual e constitucional, que cumpre funções próprias, distintas da novidade, o

posicionamento daquele autor restará, definitivamente, superado.

A consideração da originalidade, em desenho industrial, como um requisito

constitucional, foi avançada pelo Dr. Denis Borges Barbosa em uma série de artigos

e capítulos de livros, e é exposta dentro da teoria do contributo mínimo, segundo a

qual os requisitos posteriores à novidade – atividade inventiva, no caso das

patentes, e originalidade, no caso dos desenhos industriais – são exigências de um

salto qualitativo especial e essencial. Resulta do reconhecimento de que entre um

desenho ser novo e ser original, há uma distância que corresponde, no aspecto

subjetivo, a um esforço criativo e, no aspecto objetivo, a uma distinguibilidade

efetiva, a olho nu, daquele desenho com relação aos demais que vieram a público

até seu depósito.

Dissemos anteriormente “esforço criativo” e não meramente esforço. O mero

esforço, o investimento de tempo e dinheiro, pode muito bem resultar num desenho

desprovido de originalidade. O esforço puro, sem o talento que transparece na

criatividade, não atrai a proteção legal. Nas palavras do autor, o contributo mínimo

se trata “de uma margem mínima de contribuição social além do simples

investimento, dificuldade ou esforço.” (BARBOSA, 2009, p. 3).

A sede constitucional da originalidade em desenho industrial seria de

demonstração um pouco sinuosa, segundo a doutrina do Prof. Denis Barbosa. Para

ele, a originalidade tem a natureza “de um requisito geral de ponderação”, a saber,

entre o direito da propriedade industrial constitucionalmente garantido no artigo 5º,

inciso XXIX da Constituição da República, de um lado, e os princípios de livre

concorrência e desenvolvimento econômico, que norteiam o ordenamento jurídico-

econômico, e que aparecem, inclusive, no próprio dispositivo, em sua parte final,

chamada de cláusula finalística.

Essa ponderação visa a garantir aos autores de desenhos industriais a eficaz

proteção a suas criações, exigindo porém destas, em contrapartida, uma qualidade

objetiva de superação do trivial e do óbvio, elevando o patamar binário da novidade,

já que somente assim se estaria atendendo à exigência constitucional.
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Interessa aprofundar, ainda que dentro de limitadas linhas, o que seria o

interesse social e o desenvolvimento econômico no caso dos desenhos industriais.

Uma comparação ajuda a ilustrar a questão: no caso das invenções e

modelos de utilidade, está bem assente na doutrina (BARBOSA et. al., 2009) que

tais criações atendem ao interesse social na medida em que promovem o avanço da

ciência e da técnica e melhoram as condições gerais de existência, tendo-se sempre

em vista que a invenção é uma solução técnica para um problema técnico. O fim de

problemas técnicos pela engenhosidade humana é visto como um bem digno de

proteção, vez que atende ao interesse social.

Os desenhos industriais, por seu turno, se caracterizam pela

ornamentalidade, como já visto, e são protegidos justamente no que há de inútil e

meramente visual e externo em determinada forma ou configuração bidimensional.

Portanto, o interesse social não estaria no avanço da técnica, mas no

reconhecimento do valor de criações estético-funcionais dotadas de originalidade.

Nesse passo, o interesse social que o desenho industrial atende é, primeiramente, o

reconhecimento da criação intelectual ornamental decorrente da capacidade

específica do ser humano como ser inteligente e sensível. Em segundo lugar, o

interesse social também se encontra na variação estética como um meio de se

promover os interesses e anseios do público consumidor e aquecer o mercado.

Sendo assim, não basta, realmente, que o desenho industrial não esteja

totalmente antecipado no estado da técnica (novidade), sendo necessário que tenha

configuração suficientemente distintiva com relação aos demais desenhos que lhe

são anteriores. Se assim não for, três consequências incompatíveis com a estrutura

e funcionaldiade dos desenhos industriais se seguirão. A primeira, é a concessão de

direito a um esforço não criativo ou, pior ainda, a um ato de parasitismo do trabalho

alheio. Em segundo lugar, a falta de proteção ao fundo de comércio e propriedade

imaterial daqueles que, efetivamente, contribuiram para o avanço do estado da

técnica através de desenhos novos e originais. Por fim, mas não menos importante,

o consumidor poderá tomar um produto por outro (confusão), ou associar qualidades

e valores de um produto a outro (associação). Todas essas consequências se

traduzem em um dano à propriedade privada, à livre concorrência, bem como aos
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consumidores, três valores primordiais da chamada constituição econômica (art.

170, CRFB/88)39.

O desenvolvimento econômico do país40, por sua vez, será atendido se

respeitadas as mesmas diretrizes impostas pelo interesse social, mas, neste caso,

admite-se uma visão distinta, derivada de um ângulo negativo sob o qual enxergar a

originalidade. Com efeito, um desenho industrial novo e original incrementa a

concorrência e tem por objetivo motivar o consumo. Ainda, pode lançar nova

tendência, modificar o mercado, abrir novos leques de opção, tudo em benefício do

poder de escolha do consumidor. Imagine-se, contudo, a situação reversa: a

concessão de registro a um desenho que, apesar de não ser idêntico a outros

anteriormente publicados, deles não se distingue efetivamente, por carecer de

configuração original. Um tal desenho não só pode provocar o erro e confusão no

consumidor, causando-lhe danos; o registro de um desenho vulgar, necessário,

comum, desprovido do salto qualitivo que é a originalidade, conferirá, em tese, uma

exclusividade indevida a seu titular sobre elementos do domínio público. Caso

exercida a exclusividade contra concorrentes, isto significará a restrição de uso do

domínio público, prejudicando a liberdade econômica na sua faceta concorrencial. A

depender do caso concreto, poderá mesmo implicar em monopólio econômico, sem

qualquer contrapartida de mérito do titular, o que evidentemente não se coaduna

com os princípios constitucionais aplicáveis.

Portanto, a exigência de um mínimo de originalidade, de um salto qualitativo a

partir da novidade, faz parte tanto da estrutura do desenho industrial como criação

intelectual de valor, bem como de sua função, na medida em que visa a atender ao

interesse social e ao desenvolvimento econômico, através dos quais ficam

resguardados os direitos dos concorrentes e dos consumidores41.

Além dessa exposição, contudo, há ainda outro caminho para se chegar ao

fundamento constitucional do requisito da originalidade. Como visto no capítulo 2,

supra, o termo “original”, aplicado a uma criação intelectual, significa que tal criação

39 O presente raciocínio é fundamental para a definição do critério de aferição de originalidade - se o
do utilizador informado, ou do consumidor médio, - o que será visto no capítulo 6, infra.

40 A exclusão do desenvolvimento tecnológico foi feita propositalmente: se o desenho industrial recai
sobre e fomenta a criatividade dos aspectos ornamentais, excluídos os elementos determinados por
considerações essencialmente técnicas ou funcionais, não atende ao desenvolvimento tecnológico,
mas tão somente ao econômico, como é o caso das marcas.

41 O raciocínio exposto nos últimos parágrafos é original deste trabalho, no que toca à aplicação ao
desenho industrial; contudo, é em grande parte tributário da exposição mais alentada, feita pelo Dr.
Denis Barbosa, quanto à atividade inventiva.
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originou-se de uma pessoa, no caso, o autor do desenho industrial. Por sua vez, a

palavra “autor” significa – o pleonasmo é necessário - o criador da criação. O liame

que liga o autor à sua criação é a originalidade, ainda que sob o aspecto

estritamente subjetivo. Se o desenhista não se esforçou criativamente, se ele

apenas apresentou como própria a criação de um terceiro ou algo que esteja no

domínio público, neste caso, o liame que ele pretende passar por originalidade

conecta a criação não à pessoa desse desenhista, mas à de outro. Um pedido ou

registro de desenho industrial carente de originalidade, portanto, consubstancia um

liame putativo de paternidade entre criação e autor.

Partindo da distinção de que o desenhista industrial é autor de um desenho

industrial, e que o liame que os conecta é a originalidade subjetiva, podemos

reconduzir o requisito diretamente à letra do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais,

à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento

tecnológico e econômico do País;

(grifou-se)

O comando legal, portanto, é que se assegurem direitos aos autores de

inventos industriais, dentre os quais os desenhos industriais42. Ao mencionar os

autores e suas criações, implícita está a referência à originalidade, que é o liame

necessário entre sujeito e objeto no ato de geração ou criação, a relação de origem

criativa que confere a um indivíduo a qualidade de autor. Não há autor sem criação,

nem criação sem autor, ainda que um e outro termo sejam desconhecidos.

Tal raciocínio foi exemplarmente exposto no julgado do caso Feist

Publications, Inc. v. Rural Tel. Service Co., 499 U.S. 340 (1991), pela Suprema Corte

dos Estados Unidos da América, tratando da originalidade no direito de autor:

In Burrow-Giles, the Court distilled the same requirement from the
Constitution's use of the word ‘authors.’ The Court defined “author,” in a

42 Poder-se-ia objetar que, ao falar de inventos, o constituinte quis se restringir aos objetos de
patentes, ou talvez, mais restritivamente ainda, somente às invenções. Contudo, além do sentido
amplo que, no contexto do dispositivo, a palavra “invento” deve ter, não se pode perder de vista que
a sistemática dos desenhos industriais é muito aproximada à das patentes de invenção e modelo de
utilidade, como fica claro pelo comando do artigo 121 da LPI/96. Portanto, inventos industriais
devem ser interpretados como criações industriais, lato senso.
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constitutional sense, to mean “he to whom anything owes its origin;
originator; maker.” 111 U.S. at 58 (internal quotations omitted). As in The
Trade-Mark Cases, the Court emphasized the creative component of
originality. It described copyright as being limited to "original intellectual
conceptions of the author," 111 U.S., at 58 , and stressed the importance of
requiring an author who accuses another of infringement to prove ‘the
existence [499 U.S. 340, 347] of those facts of originality, of intellectual
production, of thought, and conception.’ Id. Id., at 59-60.
(grifou-se)

Os caminhos que levam à fundamentação constitucional não se excluem; pelo

contrário, se complementam. A ligação entre criação e autor, que é a originalidade

sob seu aspecto subjetivo, se refere simplesmente ao fato de que um determinado

autor criou um desenho industrial sem copiá-lo de terceiro, isto é, empregando a

própria visão, talento e criatividade. Todavia, essa criação não necessariamente

excluirá a hipótese de reprodução ou imitação indevida do desenho industrial de

terceiro, mas somente o dolo do autor43. Portanto, ao reconduzir o requisito da

originalidade à expressão “autor de inventos industriais”, funda-se

constitucionalmente a originalidade subjetiva, mas não necessariamente a

originalidade objetiva.

Esta última tem sua origem constitucional suficientemente demonstrada pela

exposição do Prof. Denis Barbosa, como um fator necessário de ponderação de

interesses constitucionalmente garantidos.

Em todo caso, pode-se concluir que a originalidade, além de um requisito

distinto da novidade, é, em sua dupla faceta, uma exigência constitucional, não

estando o legislador livre para eliminá-la do ordenamento jurídico.

4. A originalidade no exame dos registros de desenho industrial

Foram vistos, até o momento, o panorama geral da legislação sobre desenho

industrial atualmente vigente no Brasil; a questão da alternativa proposta pelo

acordo TRIPs e de como, ao fim e ao cabo, os principais países signatários – em

especial os desenvolvidos - adotam a acumulação dos critérios de novidade e

43 Cf. item 2.2.2.2, supra.
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originalidade; e a necessidade do critério de originalidade como um requisito

constitucional para atendimento da Carta Maior.

Demonstrada a importância da originalidade e seus contornos iniciais, este

capítulo visa a especificar a originalidade na dinâmica dos exames dos requisitos

para concessão e manutenção de registros de desenhos industriais. Como já

observado na introdução, nem o INPI nem a jurisprudência nacional explicitam os

critérios para verificação, na prática, do requisito de originalidade. Contudo, há

efetiva distinção entre a análise de originalidade no momento do exame de mérito,

seja levado a cabo por examinador do INPI, seja pelo Judiciário, e a mesma análise

levada a cabo na verificação binária entre desenho industrial registrado

anteriormente e desenho usado ou registrado posteriormente, que ocorre no bojo da

ação de infração ou na ação de nulidade motivada pela anterioridade de um único

objeto.

Este capítulo é dedicado à análise da validade de um desenho industrial, em

oposição à análise de infração de um desenho industrial, seja pelo uso

desautorizado de desenho anteriormente registrado, seja pelo registro de um

desenho posterior, indêntico ou indevidamente semelhante a um anterior.

Evidentemente, algumas distinções, classificações e definições que, sem ocasião de

surgirem nos capítulos precedentes, são exploradas neste, retornarão no capítulo

seguinte, dedicado à análise binária da originalidade.

4.1. Das vias de exame

Cumpre, preliminarmente, tecer alguns comentários sobre as vias em que a

análise de validade do registro de desenho industrial pode ocorrer, haja vista que tal

tópico é uma premissa dos itens desenvolvidos em seguida.

A primeira via é a administrativa, fundada nos artigos 111, caput e parágrafo

único, assim como nos artigos 114 e seguintes, todos da LPI/96, que permitem ao

titular do registro, a terceiros legitimamente interessados e ao próprio INPI o exame

de mérito – isto é, da novidade e originalidade – do objeto do registro de desenho

industrial. A diferença específica entre as sistemáticas é que ao titular é dado a

requisição de exame de mérito, ao passo que ao INPI e aos terceiros legitimamente

interessados é possível requerer a instauração de processo administrativo de
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nulidade. Em qualquer dos casos, porém, o que ocorrerá é um exame do

atendimento aos critérios legais de validade do registro, a saber, a novidade e a

originalidade.

O interesse de terceiros na nulidade de um registro que não atenda à

originalidade é evidente: se o desenho em questão é trivial ou determinado

essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, o registro impediria, em

tese, os concorrentes de usar livremente elementos do domínio público44. Da mesma

forma, o INPI tem o dever legal de examinar a validade de um registro caso chegue

a seu conhecimento elementos que o levem a por em dúvida a presença dos

requisitos legais no objeto do registro.

Menos óbvio, talvez, seja o interesse do titular do registro no exame de seu

mérito. Afinal, há uma presunção de legalidade que cobre o registro e, caso do

exame resulte que não estão presentes os requisitos legais, o INPI é obrigado pela

lei a instaurar processo administrativo de nulidade ou ação de nulidade (art. 111,

parágrafo único, LPI/96). Parece, então, que o titular tem muito a arriscar e pouco a

ganhar com o pedido de exame de mérito.

No entanto, a sistemática de proteção aos registros desmente essa

observação inicial. Ao receber uma demanda de infração de desenho industrial

registrado, o magistrado terá em mão um certificado de registro regularmente

emitido pelo INPI, mas, via de regra, não terá qualquer indicação de plano sobre as

formas e configurações visuais e ornamentais registradas serem novas e originais.

Afinal, se os requisitos dispostos nos artigos 95 a 98 da LPI/96 são examinados

apenas a requerimento, um registro sem exame de mérito poderá ser inválido, o que

confere certa precariedade a esse tipo de título.

Em sintonia com essas considerações, o Tribunal de Justiça de São Paulo

determinou em acórdão proferido no processo nº 134.551-4/1, em 23 de novembro

de 1999, que, no caso de uma ação de infração fundada em registro de desenho

industrial que não teve seu mérito analisado, é inviável a concessão de antecipação

dos efeitos da tutela pretendida, dado que não está presente a prova inequívoca do

direito alegado:

44 Lembrando-se que esta análise cabe no primeiro exame, regido pelo artigo 109 da LPI/96,
conforme observado no capítulo 2, supra. Contudo, se nessa análise preliminar não for
corretamente identificado o elemento necessário, comum  ou usual, e ainda o elemento
essencialmente determinado por considerações funcionais ou técnicas, é evidente que tal ponto
pode ser questionado em pleito dministrativo ou judicial de nulidade.
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(...) assim, é mister dilação probatória para que se evidencie a alegada
novidade e originalidade a autorizar a acolhida da pretensão inicial, se
afigurando descabida a concessão de tutela antecipada pelo simples fato de
haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é efetivado sem exame
de tais pressupostos.

A insuficiência do título de propriedade sobre desenho industrial concedido

sem análise de mérito como prova inequívoca do direito pleiteado é explicada por

Anali Anhuci (S/D, s.p.):

Os artigos 101 e seguintes estabelecem o procedimento de registro,
devendo-se destacar o teor do Art. 106, segundo o qual, uma vez
apresentado o pedido e observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104,
será automaticamente concedido o registro, com a expedição do certificado.
Fato é que os dispositivos precedentes, até aqueles ressalvados no artigo
106, não dizem respeito, em absoluto, a exame prévio do pedido
apresentado, que será analisado apenas em seu aspecto formal.
Em última análise, a forma de concessão do registro de desenho industrial,
carente de exame apurado, torna o título um direito fragilizado. Como fonte
de fundamentação à demanda específica, conduz à inviabilidade de
formulação de pedido antecipatório.

Com efeito, se o registro foi concedido sem análise dos requisitos da

novidade e originalidade, ato da administração pública permitido por lei apenas

como um meio de acelerar a transformação daquele bem intelectual em propriedade,

não há prova inequívoca do direito, sobretudo quando este requisito é encarado sob

o prisma da antecipação dos efeitos da tutela, estando o magistrado diante da

possibilidade de determinar uma mudança – geralmente drástica – no patrimônio do

réu e em sua dinâmica comercial, podendo até mesmo atingir, irreparavelmente, seu

crédito junto à clientela.

Em razão disto, um titular tem interesse na análise do mérito de seu registro

de desenho industrial, a fim de reforçá-lo e obter a antecipação dos efeitos da tutela

e a condenação final da parte infratora.

A segunda via para exame de validade do registro é a judicial e está

estabelecida no artigo 118 da LPI/96, que simplesmente remete o intérprete da lei às

disposições dos artigos 56 e 57, que regulam a ação de nulidade de patentes. Isto

significa, na prática, que a ação de nulidade de registro de desenho industrial poderá

ser proposta, seja pelo próprio INPI, seja por terceiro legitimamente interessado,

durante o prazo de validade do registro (artigo 56, caput, LPI/96) e será processada

perante a Justiça Federal (artigo 57, caput, LPI/96). Contudo, a nulidade do registro
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também pode ser alegada como matéria de defesa em ação de infração (artigo 56,

§1º da LPI), que, via de regra, será processada pela Justiça Estadual45.

Portanto, são três as vias possíveis para exame, ou reexame, da validade de

registros de desenho industrial: procedimento administrativo no INPI, ação de

nulidade na Justiça Federal e defesa na ação de infração perante a Justiça Estadual.

A partir daqui, não serão realizadas menções à situação processual em que é feita a

análise da presença dos requisitos de novidade e originalidade do desenho

industrial, salvo quando estritamente necessário. Feitas essas distinções, passemos

às questões atinentes à originalidade nesse tipo de exame.

4.2. Do exame da originalidade prévio à concessão do registro

4.2.1. Os passos ordenados logicamente no exame de validade

Com base no que dispõe a Lei da Propriedade Industrial sobre os desenhos

industriais, os objetos dos pedidos de registro deverão obedecer a características

determinadas para merecer a proteção conferida pelo registro. No plano da análise

de validade do desenho industrial, tais características obedecem a uma ordem

determinada, em parte pela lei, em parte por considerações lógicas.

Como será visto com mais vagar nos próximos itens, o primeiro critério a ser

observado, ainda na fase de pedido de registro, é o caráter ornamental, visual e

externo do objeto cuja proteção se pleiteia46. Em segundo lugar, o examinador do

pedido verificará se o objeto não tem forma vulgar, comum ou necessária, e ainda se

tal forma não é determinada essencialmente por considerações técnicas ou

45 Esta norma foi violada frontalmente pelo acórdão proferido no REsp 1.132.449-PR, julgado em
13/3/2012, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que assim dispôs: “Embora a LPI preveja, em
seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a
melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na
Justiça Federal, a nulidade do registro. Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento
da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável
participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se
imponha cautela alguma.”.

Como se vê, a decisão do STJ tornou ineficaz o dispositivo legal, o que leva os operadores do direito
a observarem, com temor, os desenvolvimentos desta linha jurisprudencial. Registre-se que a
ponderação da ilustre relatora, aparentemente sensata, olvida-se de que o reconhecimento da
nulidade em ação de infração é incidental, não afetando o registro de desenho industrial sobre o
qual se funda a ação de infração e operando efeitos apenas entre as partes, razão pela qual se
prescinde do INPI e da competência da Justiça Federal. As críticas e análise mais detalhada da
decisão, contudo, fogem aos limites do tema deste trabalho.

46 Sobre tais características, v. capítulo 2, supra.
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funcionais (artigo 100, inciso II, LPI/96). Em terceiro, verificar-se-á se o objeto

ofende “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 idéia e

sentimentos dignos de respeito e veneração” (artigo 100, I, LPI/96). Estes critérios,

juntamente com o preenchimento de requisitos formais e pagamento de taxas (artigo

101 e incisos, LPI/96), fazem parte da análise do pedido de registro de desenho

industrial, conforme determina o artigo 103 do mesmo diploma legal.

Após a concessão do registro, caso seja necessário realizar o exame de

mérito, isto é, dos requisitos dispostos nos artigos 95 a 98, a lei também impõe uma

ordem a tal análise.

Como visto no capítulo 2 deste trabalho, a novidade é o requisito pelo qual o

objeto do desenho industrial não pode estar integralmente compreendido no estado

da técnica, nos termos do artigo 96 e §§ da LPI/96. Ao empregar o termo

“integralmente”, o legislador impôs à novidade o caráter objetivo, no sentido de que

não será novo aquilo que for reprodução fiel de objeto que compõe o estado da

técnica, e será nova a forma ou configuração de linhas e cores que tenha pelo

menos alguma diferença com relação aos objetos já conhecidos.

Já a originalidade é a “configuração visual distintiva, em relação a outros

objetos anteriores” (artigo 97, caput, LPI/96). Por configuração visual distintiva

entende-se não só a não reprodução fiel dos objetos no estado da técnica, o que é

vedado pela exigência de novidade, mas também um salto criativo que determine

que o objeto analisado seja suficientemente distintivo com relação aos objetos já

conhecidos.

Portanto, resta evidente que o exame de novidade deve preceder ao exame

de originalidade. Afinal, se o objeto reproduz servilmente outro já integrante do

estado da técnica, é evidente que lhe falta originalidade, no sentido de configuração

distintiva. Lado outro, nem todo objeto que seja novo, pelo simples fato de não haver

reproduzido objeto já conhecido, terá a distinguibilidade requerida pela lei, conforme

assinala Denis Borges Barbosa (2002, p. 504):

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem,
deva ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja não
só novo, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em
face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo dos modelos
de utilidade.
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Por fim, deverá o examinador ou julgador avaliar se o objeto em questão não

se trata de obra puramente artística (artigo 98, LPI/96), isto é, se o desenho em

questão atende ao requisito de aplicabilidade industrial.

Com isto, é possível esquematizar a ordem de exame dos requisitos de

concessão de desenhos industriais da seguinte forma:

Fase de exame do pedido (artigo 103, LPI/96)

1º) Caráter ornamental, visual e externo;

2º) Forma vulgar, comum ou necessária, ou determinada

essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (artigo 100,

inciso II, LPI/96);

3º) ofensa “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 idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração”

(artigo 100, I, LPI/96); e

4º) atendimento aos requisitos formais (artigo 101 e incisos, LPI/96)

Fase de exame de mérito do registro (artigo 111, parágrafo único,

LPI/96)

1º) Novidade;

2º) Originalidade;

3º) Aplicabilidade industrial.

Importante destacar que, na ação judicial de nulidade do registro, todos os

requisitos acima listados poderão ser impugnados e avaliados judicialmente, eis que

“é nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei” (artigo

112, LPI/96). Contudo, o processo administrativo de nulidade está adstrito a

conhecer dos requisitos específicos do exame de mérito do registro. Isto significa, na

prática, que o interessado em obter a nulidade de um registro de desenho industrial

que viole qualquer dos requisitos listados nos artigos 100 e incisos e 101 e incisos
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da LPI/96, deverá recorrer diretamente à ação de nulidade a ser proposta na Justiça

Federal em face do(s) titular(es) do registro atacado e do INPI.

Feitas estas especificações da questão do exame de desenho industrial,

passemos agora à análise de cada um dos critérios que guardam relação com a

questão da originalidade, central a este trabalho.

4.2.2 O desenho industrial como aspecto ornamental, visual, externo e inútil

De forma semelhante à legislação dos países pertencentes à União Europeia,

bem como a legislação dos EUA e do Japão, a lei brasileira determina que o objeto

da proteção por desenho industrial será o caráter ornamental, externo e visualmente

perceptível do objeto protegido (artigo 95 da LPI/96). Isto é significativo, na medida

em que a Seção 4 do acordo TRIPS não define o que é desenho industrial.

Ao definir o escopo de proteção da patente de design, o United States Patent

and Trademark Office (USPTO) põe relevo precisamente na ornamentalidade e

visualidade do desenho industrial, o que, por sinal, vai além do texto legal (U.S.C. 35

§§171-173):

A design consists of the visual ornamental characteristics embodied in,
or applied to, an article of manufacture. Since a design is manifested in
appearance, the subject matter of a design patent application may relate to
the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied
to an article, or to the combination of configuration and surface
ornamentation.
(2011, p. 1; grifou-se)

A jurista espanhola Carmen Lence Reija também ressalta a natureza estética,

o foco na aparência – ao contrário da funcionalidade - que é a essência do desenho

industrial (2004, p. 28):

Así, el diseño es, ante todo, “apariencia”, concepto que la Ley no define,
aunque ofrece una lista de elementos que pueden constituir apariencia, a
saber: “línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en
sí o de su ornamentación”.

A Lei brasileira, ainda que não dê expressamente tantos elementos, faz

menção ao “conjunto ornamental de linhas e cores” e à “forma plástica ornamental”

(art. 95, LPI/96), que não deixam margem à dúvida de que o objeto jurídico do
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desenho industrial é a aparência, o que decorre da palavra “ornamental”, e não o

efeito técnico ou a funcionalidade. Nas palavras dos juristas Pierre e François

Greffe, “les éléments constitutifs du modèle [e, por extensão, dos desenhos como

um todo] doivent être inutiles, ornamentaux” (2008, p. 95).

Em outras palavras, embora os objetos de desenhos industriais tenham como

característica serem, via de regra, itens úteis ou funcionais, a proteção legal do

registro de desenho industrial – e, portanto, a análise de sua validade de acordo com

os critérios da novidade e originalidade – recaem sobre os elementos ornamentais,

inúteis do ponto de vista funcional.

Ornamentalidade, linhas, cores, formas, apelo estético: todas estas palavras

remetem ao apelo visual, dando a entender que serão objeto da exclusividade

conferida pelo registro de desenho industrial os aspectos visualmente perceptíveis

do produto protegido47. Há que se ressaltar que a lei brasileira coloca

expressamente a visualidade como um requisito legal, ao determinar que o desenho

industrial deve proporcionar “resultado visual novo e original na sua configuração

externa” (artigo 95, LPI/96), bem como ao definir a originalidade como “configuração

visual distintiva” (artigo 97, LPI/96). Também, apenas o caráter externo do desenho

será considerado e, portanto, qualquer aplicação original que fique em parte interna

do produto não merecerá proteção48.

Ao julgar um caso em que o INPI havia indicado um modelo de utilidade

anteriormente patenteado como anterioridade que fulminava a suposta originalidade

de um desenho industrial, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reiterou essa

distinção:

De outro lado, não se pode ignorar que a proteção assegurada pelo
registro do desenho industrial diz respeito à formatação visual
empregada a um objeto, em nada se confundindo com as eventuais
melhorias funcionais alegadas pela apelante quanto à versatilidade e
economia decorrentes da configuração ornamental registrada (fls. 284-
285), as quais poderiam encontrar proteção de exclusividade com o registro
da patente de modelo de utilidade (artigo 9º da Lei nº 9.279-96), registro
esse não requerido perante o INPI pela autora.
(TRF2 – 2ª Turma Especializada. Apelação cível nº. 0800355-
27.2008.4.02.5101. Relator Des. André Fontes. Julgamento por
unanimidade. Julgado em 14.01.2014. Grifou-se.)

47 No que, aliás, em muito se aproxima do regime de marcas no Brasil, dado que estes sinais também
devem ser visualmente perceptíveis, de acordo com o artigo 122 da LPI/96, fato notado, dentre
outros, por Newton SILVEIRA (2012:. 103).

48 Cf. em mais detalhes no item 2.1, supra, inclusive a possibilidade de mitigação desse critério de
externalidade.
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Portanto, qualquer análise visando a originalidade deverá ser precedida da

exclusão dos seguintes elementos, do escopo de exame: qualquer elemento interno

ao produto; qualquer forma ou configuração que não seja visualmente perceptível,

tal como uma alteração material cuja percepção só se poderia dar pelo tato; e

qualquer elemento que contrarie a ornamentalidade essenciais ao desenho

industrial. Corolário disto é que, caso o exame de mérito tenha de se debruçar sobre

elementos internos, não visuais ou essencialmente funcionais ou técnicos, o registro

eventualmente concedido terá contrariado a lei.

4.2.3 Exame dos elementos determinados por considerações essencialmente
técnicas ou funcionais

Assim como no Brasil, os Estados Unidos, Japão e a União Europeia e os

países que dela fazem parte excluem da proteção os desenhos, ou aspectos dos

desenhos industriais, que são ditados essencialmente por sua função técnica (art.

100, II, LPI/96) e os desenhos contrários à ordem pública e aos bons costumes (art.

100, I, LPI)49.

Acerca da exclusão dos desenhos ou aspectos de desenhos exclusivamente

técnicos ou funcionais, a jurista Carmen Reija lista algumas razões que motivaram

os legisladores em grande parte dos países a estabelecer esta restrição (2004, p.

29):

El fundamento de esta prohibición reside en la necesidad de fomentar la
libre competencia y en favorecer a los consumidores, ampliando sus
posibilidades de elección. Así, el respeto al principio de libre competencia
no sólo condiciona el ejercício de los derechos de propiedad industrial, sino
tambíen su existencia misma. Esto obliga a exlcuir del ámbito del Derecho
del Diseño las configuraciones formales cuya disponibilidad sin restricciones
es el presupuesto para una competencia real. Esta exclusión también
encuentra justificación en razones de técnica legislativa, consistentes en
separar el Derecho del Diseño de otros sectores de la propiedad industrial,
como el Derecho de Patentes o de modelos de utilidad.

Assim, segundo a jurista espanhola, há duas razões principais para esta

exclusão. A primeira, de ordem axiológica, visa a impedir que, através da

49 Vale lembrar que no acordo TRIPs, a exclusão de aspectos essencialmente funcionais ou técnicos
é uma mera faculdade, consoante determinado pelo artigo 25.1, in fine.
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propriedade sobre aspectos técnicos e funcionais de desenhos e modelos, o titular

venha a impedir terceiros de utilizar funcionalidades próprias do produto em questão.

Por exemplo: não houvesse tal cuidado legislativo, a primeira titular a levar a registro

um desenho industrial sobre um monitor de computador teria exclusividade não

apenas sobre os aspectos ornamentais que sejam novos e originais, como também

sobre a forma quadrada ou retangular da tela, o uso de uma base de sustentação,

disposição de botões de ajuste de imagem e liga/desliga, dentre outros elementos

sem os quais nenhum concorrente poderia lançar no mercado produto similar.

Nesse passo, ao exigir do examinador e do julgador que abstraiam o aspecto

funcional do aspecto ornamental de cada desenho, a lei está salvaguardando o

direito não só dos concorrentes produzirem objetos que incorporem os elementos

funcionais em domínio público, como está possibilitando a própria existência de

concorrência.

Isto porque, como já asseverado, uma das funções do desenho industrial é

distinguir um produto de outro, ou seja, a aparência nova e original conferida ao

produto é a difereça que o individualiza de outros da mesma espécie. Por outro lado,

a espécie tomada em si – como no exemplo acima dado, monitores de computador –

é definida justamente pelas características que todos têm em comum, quais sejam,

as características técnicas e funcionais. Um monitor de computador até poderia ser

oval ou triangular, isto é, não há objeção teórica a tal configuração; mas forçar um

concorrente a adotar tais formas pela concessão de exclusividade sobre a forma

quadrilátera ou retangular da tela a um agente econômico específico é violar a

liberdade de concorrência através de uma violação mais profunda, do próprio

desenho industrial enquanto modalidade de propriedade industrial, que a lei quer

seja essencialmente ornamental, recaindo sobre a forma plástica, a aparência, e não

a funcionalidade.

Este caráter essencial do ente jurídico “desenho industrial” está em íntima

conexão com a segunda motivação listada por Carmen Reija. A proteção da

funcionalidade e de elementos técnicos é o objeto próprio das patentes de invenção

e modelo industrial, que trazem um sistema distinto de requisitos, direitos conferidos,

limitações e, não menos importante, de duração dos direitos, que foi assim

delineado pelo legislador nacional e pelos tratados internacionais especificamente

para se adequar à sua natureza técnica. Portanto, é necessária a exclusão dos
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elementos técnicos e funcionais do escopo de exclusividade de um desenho

industrial, sob pena de superposição de direitos sobre um mesmo objeto e, talvez

mais grave, concessão de um direito de propriedade industrial inadequado para o

objeto protegido, com prováveis reflexos nefandos no domínio público e na

concorrência.

Sobre essa motivação de fundo sistemático, assevera a doutrina francesa

(BERTRAND, 1995, p. 44):

Les modèles dont la forme est totalement imposée par la fonction utilitaire
recherchée ne peuvent donc, au regard de la loi, être protégés qu’au titre
des brevets. Cette règle, ditée par la volonté du législateur d’éviter que les
créateurs aient recours au droit des dessins et modèles plutôt qu’au droit de
brevet pour des raisons d’opportunité (durée de la protection, formalités plus
simples...) est cependent justifiée au regard des principes élémentaires du
droit d’auteur. En effet, si la forme d’une création intellectuelle est
indissociable de sa fonction utilitaire, elle constitue de ce fait un passage
oblige: elle ne peut donc être “originale” ou “distinctive”.

Além desses dois motivos, Bentley e Sherman (2004, p. 618) acrescentam

que, caso a forma seja essencialmente ditada pela função ou técnica, o desenhista

industrial não exercerá a liberdade de designer (designer freedom) e não contribuirá

com um esforço de design (design effort) relevante. Ele pode ter engenhado um

invento industrial patenteável, mas sua criação intelectual não merecerá proteção

como desenho industrial.

Contudo, os processos abstrativos que o examinador e o julgador terão de, na

prática, empregar para separar no produto o que é ditado pela função técnica e o

que é conjunto ornamental e forma plástica novos e originais não são de fácil

determinação.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial não editou diretrizes oficiais

sobre a questão dos elementos ditados exclusivamente por considerações

funcionais ou técnicas, deixando, portanto, o artigo 100, II da LPI/96 sem regulação

própria. Na ausência de tal regulação, cabe ao INPI e ao Judiciário designar os

testes ou processos indicados para o mais fiel cumprimento do comando legal.

Enquanto no Brasil esta questão está sob discussão, a União Europeia vem

divisando alguns criterios para orientação do julgador e do examinador no

cumprimento de tão essencial exclusão, os quais serão expostos e explorados a

seguir.
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A doutrina europeia atual divisa quatro critérios principais aplicados na

jurisprudência dos tribunais de países pertencentes à União Europeia para verificar

se um desenho industrial ou alguns de seus aspectos são essencialmente

determinados por considerações técnicas ou funcionais, quais sejam: o critério da

multiplicidade de formas; o critério dos contornos; o critério dos embelezamentos; e

o critério da intenção do autor do desenho (REIJA, 2004).

É necessário analisar a aplicação destes critérios, bem como ressaltar seus

pressupostos e a compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro.

4.2.3.1. O critério da multiplicidade das formas

Segundo este critério, o julgador deve “remontar ao momento em que o

desenho foi concebido e analisar a liberdade de que desfrutou seu autor” (REIJA,

2004, p. 30), isto é, o julgador deve analisar se a forma obtida pelo autor do desenho

era a única possível, caso em que o desenho é invalido por ser determinado

essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, ou, ao revés, se a forma

obtida pelo autor é uma dentre outras possíveis e, portanto, houve liberdade criativa

e espaço para desenvolvimento da originalidade, que tornem o desenho digno de

proteção por registro.

Nesse cenário, o titular do registro sob análise deve provar, caso necessário,

que o resultado estético obtido não é o único possível para atingir aquela

funcionalidade ou efeito técnico. Desincumbe-se de tal ônus, por exemplo, o titular

que apresenta produtos da mesma espécie que, cumprindo a mesma função ou

atingindo o mesmo efeito técnico, são todavia distintos em sua configuração visual.

O critério é chamado de “multiplicidade das formas” por postular que “um

desenho não está ditado pela função técnica quando a utilidade do produto possa

ser alcançada por várias formas; ou, o que é o mesmo, que a forma escolhida não é

a única possível” (REIJA, 2004, p. 30). Não obstante, ao menos no plano teórico,

basta que haja uma outra forma possível para que o desenho escape à nulidade por

infração do artigo 100, II da LPI/96.

Segundo lecionam Lionel Bently e Brad Sherman (2004, p. 619), este seria o

critério escolhido pela Diretiva de Desenhos Industriais da União Europeia. Os

autores britânicos fazem essa afirmativa com base no Livro Verde, do Benelux, que



68

incoropora os estudos que precederam a tentativa de harmonização parcial da lei

sobre desenhos industriais na UE, consubstanciada na Diretiva 98/71. No artigo

5.4.6.2 do referido documento, registram os autores, é postulado que a forma é

ditada pela função se nenhuma outra puder ser utilizada para cumprir aquela função.

Assim, não haveria dúvidas de que, ao se valer da expressão “ditado

exclusivamente pela função”, o artigo 7 da Diretiva 98/71 quis estabelecer o critério

da multiplicidade das formas como aquele válido para analisar a exclusão de tais

elementos.

No plano brasileiro, Newton Silveira, ainda que em comentário lateral, parece

admitir este como o critério ideal, ao registrar que “[no] caso dos modelos e

desenhos industriais, não se pode falar de obstáculo ao desenvolvimento técnico,

em face da imensa variedade de formas possíveis” (2012, p. 102).

Registra a doutrina (REIJA, 2004) que este é um critério bastante favorável –

talvez o mais favorável – para os interessados em obter registro de desenho

industrial, pois seriam raros os casos em que determinada função ou efeito técnico

possam ser cumpridos por apenas uma configuração plástica. A crítica a esse

parâmetro e seu valor perante os demais serão desenvolvidos no subitem 4.2.3.5,

infra. Todavia, adiante-se que este parece ser o critério mais adequado para fins de

cumprimento da Lei da Propriedade Industrial brasileira.

4.2.3.2. O critério dos contornos

O critério dos contornos, acolhido durante certo tempo na jurisprudência

francesa, resulta consideravelmente mais desvantajoso para os titulares de registros

de desenho industrial. Segundo este critério, o registro deve ser negado ou anulado

toda vez que a forma plástica esteja indissoluvelmente ligada ao efeito técnico ou à

funcionalidade. O notável de tal critério é que, mesmo que a forma adotada não seja

a única necessária para a consecução da funcionalidade do produto, a ela deve ser

negada proteção como desenho industrial caso esteja intimamente ligada à

funcionalidade.

Pela aplicação do critério dos contornos, grande parte dos desenhos

industriais hoje registrados seriam invalidados. De fato, só sobrevivem a tal critério

os desenhos industriais totalmente desconectados da função técnica, como, por
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exemplo, os ornamentos, relevos, esculturas, que possam ser física ou

conceptualmente separados do produto sem danificar sua utilidade.

Todavia, como oportunamente salientado por Carmen Reija, “este critério no

se adecua a la moderna realidad del diseño industrial, en la medida en que rechaza

la protección al diseño por el solo hecho de que éste sea útil” (2004, p. 32). Em

outras palavras, sob a égide deste critério, as formas novas e originais ficariam

desprovidas de proteção, pela simples razão de não se poder separar o aspecto

plástico, de caráter ornamental, da funcionalidade impressa no produto. Um exemplo

para ilustrar este ponto seria uma cadeira que, por ter de obedecer a um conjunto

mínimo de fatores estruturantes – pés ou base e assento, para não incluir o espaldar

e o apoio de braços – desmereceria proteção a formas novas e originais para os

pés, base, assento, apoio de braços e espaldar, pelo simples fato de tais elementos,

quando presentes, cumprirem a função de acomodar um ser humano sentado de

forma minimamente confortável.

Contudo é uma característica essencial dos objetos que podem aceder à

proteção por desenho industrial a união, muitas vezes indissolúvel, entre

funcionalidade e apelo estético. Dessa forma, a adoção do critério dos contornos, já

abandonado na Europa, implicaria em restrição excessiva – e portanto ilegal – dos

direitos do titular de desenho industrial em obter seu registro e defender sua

validade. Com efeito, não deve o examinador ou julgador, substituindo-se ao

legislador, criar limitação onde a própria lei não a estabelece. A aplicação do critério

dos contornos, consoante sua formulação e delineamento na jurisprudência

francesa, levaria precisamente a esse resultado.

4.2.3.3 O critério dos embelezamentos

Este critério foi avançado na doutrina por Russel-Clarke (1930) e parte de

uma distinção epistemológica que propõe que os desenhos se encaixam, de um

lado, em um gênero próximo, ou espécie, aos quais pertencem as características

genéricas, funcionais, vulgares, técnicas, não passíveis de proteção por desenho

industrial, e, de outro, se individualizam por acréscimos ou embelezamentos feitos a

essas características básicas ou estruturantes.
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Assim, o julgador, ao examinar se um desenho industrial, ou determinados

aspectos seus, são essencialmente determinados por considerações funcionais ou

técnicas, deve ter em mente uma espécie de estrutura ideal, despida de acréscimos

ornamentais ou emebelezamentos, denominada “forma básica” (fundamental form,

no original). Aqueles aspectos do desenho que puderem ser reconduzidos à

estrutura básica não são passíveis de proteção por registro de desenho industrial e,

caso constituam a parte do desenho sobre a qual se requereu proteção, é de lei que

o registro seja invalidado. Lado outro, se o desenho traz embelezamentos e

acréscimos originais à estrutura básica, não infringe a regra do artigo 100, II da

LPI/96.

Segundo aponta a doutrina especializada e os próprios tribunais ingleses

(REIJA, 2004), onde, sem embargo, este critério é amiúde aplicado, a chamada

forma básica demanda grande abstração e tende a fracassar quando se está diante

de uma forma plástica instrinsecamente – embora não exclusiva ou essencialmente

– relacionada com a função do produto industrial.

Não se quer afirmar aqui que o critério é pernicioso ou inútil em si mesmo,

mas é provável que, diante de um desenho industrial relacionado intimamente com a

função do produto, sua aplicação leve a distorções, como negar validade ao registro

por considerar o desenho essencialmente ditado pela função técnica, em razão,

simplesmente, de o julgador ou o perito não conseguir abstrair a “forma básica” que

caracteriza a espécie do produto.

Não se pode negar certa dificuldade mesmo em conceber este esquema

eidético: afinal, uma forma básica é, abstraia-se o quanto queira, uma forma. E a

imagem criada na mente do julgador necessariamente obedecerá a uma forma

plástica que esteja em sua memória, ou seja, uma combinação de imagens que

povoem sua mente, tornando pouco útil, e talvez até nefanda, a aplicação desse

critério aos desenhos industriais tridimensionais. Num mercado em que os produtos

são revestidos de formas cada vez mais despidas de ornamentos (“clean”, no jargão

dos designers), um tal critério conferiria proteção apenas a desenhos cujo caráter

ornamental seja acentuado – e separável – da função técnica. Portanto, de certa

forma, o critério do embelezamento se irmana ao critério dos contornos, cabendo a

ele, mutatis mutandis, as críticas que a doutrina destina ao critério francês.
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4.2.3.4. O critério da intenção do autor do desenho

Este critério foi delineado no julgado Amp v. Utilux, proferido em 1972 pelo

Supremo Tribunal britânico50. O critério da intenção do designer exige que o julgador

coloque-se no lugar do autor do desenho industrial, no preciso momento em que

concebeu a ideia que viria a se expressar no desenho sob análise. Segundo o

Tribunal britânico, o termo “ditado por”, presente na Lei Britânica de 1988 (dictated

by, no original) e também reproduzido em nossa LPI/96, deve ser interpretado como

sendo aplicável aos casos em que o designer, mesmo diante de opções

ornamentais, quis, conscientemente, criar um objeto ditado essencialmente por

considerações funcionais ou técnicas.

Em outras palavras, deve ser investigado se o designer, por si ou cumprindo

estritas orientações do comissionador do desenho, teve em mente ao criar o

desenho, preponderantemente, as exigências de funcionalidade ou de caráter

técnico, ou, ao revés, se procurou tornar o produto esteticamente atraente.

Decerto a principal dificuldade e natural objeção a esse critério é que, para

ser aplicável, depende de provas objetivas da intenção do designer ou das

instruções da parte que comissionou o desenho, tais como contratos,

correspondência, memorandos, testemunhas, gravações, etc., não sendo

concebível, por antijurídica e anticientífica, ilação acerca do que, subjetivamente, se

passava na mente do autor do desenho industrial analisado.

Todavia, este critério não carece de utilidade, ainda que sua aplicação venha

a ser subsidiária, como por exemplo no caso em que se produza prova de que o

produto objeto de registro foi propagandeado pelo próprio titular com base apenas

em suas funções técnicas e não em seu apelo estético . Esta concessão, escusado

dizer, é puramente teórica, não havendo como prever se o peso dado a uma tal

prova seria capaz de afastar, no caso concreto, a aplicação de outro critério.

4.2.3.5 Avaliação dos critérios segundo o ordenamento jurídico brasileiro

Vistos os critérios acima em suas linhas essenciais, importa agora averiguar

qual deles seria o mais adequado para adoção pelos tribunais pátrios e pelo próprio

50 [1972] R.P.C. 103 (HL).
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INPI, na aplicação do artigo 100, inciso II da LPI/96. Para tanto, há que se excluir os

critérios que se revelem claramente inconstitucionais ou ilegais, se for o caso, e

selecionar dentre os remanescentes o que melhor cumpre a mens legis.

De um ponto de vista estritamente teórico, nenhum dos critérios é per se

contrário à lei, pois todos permitem o registro de desenhos de formas plásticas e

configurações aplicáveis a produtos industriais. Contudo, o critério dos contornos,

como já assinalado, exclui, na prática, os produtos cuja configuração ornamental e

estética esteja indissoluvelmente ligada a sua função ou efeito técnico.

A principal crítica a tal critério é que faz parte da natureza e dinâmica dos

mercados de produtos com apelo estético serem influenciados, sazonalmente, por

uma estética minimalista, clean, sem grande ornamentação, o que, como é evidente,

não exclui per se a criação de desenhos novos e originais, embora se deva

conceder que certamente tal tendência dificulta o trabalho dos designers nesse

sentido. De fato, alguns mercados, como o de “linha branca”, deixam pouco espaço

para ornamentações desligadas de considerações funcionais, sendo até mesmo

provável que a adoção de ornamentações mais vistosas contrarie o gosto e

expectativa do público-alvo. Portanto, a existência de uma estética minimalista, seja

ela sazonal ou essencial ao mercado, importa no afastamento do critério dos

contornos, sob pena de determinada categoria de produtos ficar excluída da

proteção por desenho industrial, o que contrariaria a lei.

Enunciar a inconveniência do critério dos contornos, segundo o ordenamento

jurídico brasileiro, é quase que necessariamente dar a mesma destinação ao critério

dos embelezamentos, embora se possa conceber situação em que este critério

reafirme a validade de um registro de desenho industrial onde o critério dos

contornos concluiria por vício decorrente de determinação essencialmente funcional

ou técnica. Tal resultado ocorreria com um design que adote um relevo com

contornos e linhas novas e originais ligados a uma funcionalidade determinada,

sendo exemplo as linhas e contornos aplicados à tampa e às laterais de uma

máquina de lavar. Neste caso, seria possível imaginar laterais e tampas totalmente

retas, ou com curvas pouco acentuadas e desprovidas de distintividade, ficando

perfeitamente abstraídas as linhas e contornos implementadas de forma nova e

original pelo designer.
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Em todo caso, e diante da omissão de tal critério nas decisões brasileiras, é

de se ponderar se, diante dos critérios da multiplicidade das formas e da intenção do

designer, o critério dos embelezamentos não deveria, simplesmente, ser

abandonado, por trazer riscos de ilegalidade às decisões judiciais e administrativas

que os apliquem.

O critério da intenção do designer, como já afirmado, traz o inconveniente de

só poder ser aplicado quando na presença de provas lícitas de que o desenhista

teve seu processo criativo ditado essencialmente por considerações funcionais ou

técnicas.

Sua aceitação pelos julgadores, contudo, traz dois problemas principais. O

primeiro é que, mesmo diante de provas cabais de que o trabalho do designer foi

orientado por considerações essencialmente funcionais ou técnicas, pode acontecer

de o desenho, por simples verificação visual, ser dotado de elementos estéticos não

essencialmente ditados pelas considerações que, sem embargo, dominaram o

processo criativo do produto. Considerando que a lei de forma alguma dá

importância à intenção do designer, exceto na medida em que esta se reflete nas

características sensorialmente perceptíveis do desenho industrial, conclui-se que o

critério da intenção só pode ser licitamente aplicado quando haja uma dúvida

razoável sobre a grau de determinação técnica ou funcional do produto. Em outras

palavras, se o desenho industrial, objetivamente, contiver elementos ornamentais

claramente distintos de considerações funcionais ou técnicas, não cabe cogitar se o

autor do desenho tinha ou não em mente o aspecto estético do produto e se este

aspecto era ou não subordinado àquelas considerações.

O segundo problema trazido pela aplicação do critério da intenção é que nem

sempre as provas de orientação preponderantemente técnica ou funcional elidem o

efeito estético final passível de proteção. Isto é, pode surgir um caso em que a

preocupação técnica ou funcional preponderante, ou até mesmo exclusiva, é

bastamente comprovada nos autos, mas em que o designer, ao atender a esse

anseio, demonstrou inventividade estética. A regra da lei é que, diante de caráter

estético não determinado essencialmente por tais considerações, deve ser conferida

a proteção. Portanto, se o registro chegou a ser solicitado pelo titular, é porque,

diante do produto final, surgiu a intenção de protegê-lo no tocante a seu caráter

ornamental e ao apelo estético de sua aparência. Aplicar o critério da intenção do
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designer, nesses casos, seria confinar a intenção de registro ao momento de

concepção do desenho industrial e, fundamentalmente, proibir que o titular, em

momento posterior, tenha a preocupação de proteção da aparência nova e original

de seu produto. Esta, definitivamente, não parece ser uma limitação endossada pela

LPI/96.

Resta, então, o critério da multiplicidade das formas como aquele que deve

ser, primordialmente, na aplicação do artigo 100, inciso II da LPI/96. Dessa forma, o

primeiro teste que o julgador deve aplicar é se o desenho industrial poderia ter sido

concebido de outra forma, distinta da sua configuração efetiva, sem perda de

funcionalidade ou efeito técnico.

É de se notar, porém, que o critério da multiplicidade das formas não está

isento de críticas. O Supremo Tribunal britânico, ao julgar o já citado caso Amp v.

Utilux, afastou expressamente este critério alegando que é praticamente impossível

conceber um desenho industrial cuja forma seja a única disponível para cumprir

determinada função técnica. Em consequência, a adoção do critério da

multiplicidade das formas tornaria o artigo 100, inciso II da LPI/96 letra morta.

Haja vista a grande criatividade humana, a enorme variedade de mercados de

produtos e a possibilidade, constantemente confirmada, de criação de novos

mercados para atender a novas demandas, parece improvável que a colocação do

Supremo Tribunal britânico tenha validade universal, ainda que não seja

despropositada.

O fato é que, como bem lembra a doutrina, a orientação final do julgador deve

ser “desde el punto de vista del competidor (...) la protección ha de denegarse sólo

en los casos en que sirve para eliminar la libre competencia en un sector de

mercado” (REIJA, 2004, p. 34). Em outras palavras, se, aplicado o critério da

multiplicidade das formas, ainda restar o risco de criação de dificuldades ilícitas para

os concorrentes, a proibição legal deve prevalecer. Ainda, a experiência demonstra

que há efetivamente casos em que o artigo 100, inciso II da LPI/96 é perfeitamente

aplicável, como relatado pelo Dr. Frederico Carlos Garcia, com base em casos que

julgou quando atuava no INPI (2002, pp. 101-103).

Como já salientado anteriormente, não pode haver dúvidas de que o regime

jurídico do desenho industrial está intrinsecamente conformado à liberdade de

concorrência. Isto resulta verdadeiro especialmente no caso da aplicação do artigo
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100, inciso II da LPI/96 que, ao vedar a exclusividade sobre elementos funcionais ou

técnicos, viabiliza a exploração do mercado por competidores.

Portanto, o critério da multiplicidade das formas, que parece de fato ser o

mais adequado à mens legis, deve ser harmonizado com o direito dos concorrentes

de aplicar aspectos funcionais e técnicos em seus produtos.

Caso aceitas estas conclusões parciais, o julgador deverá proceder da

seguinte maneira: ao se deparar com um desenho industrial para forma plástica cuja

validade se desafia com base no artigo 100, inciso II da LPI/96, questionar-se-á, com

auxílio dos elementos dos autos e das bases de dados disponíveis, se aquela forma

que se levou a registro é a única disponível, sendo, portanto, necessária para

cumprir a função do produto. No caso positivo, não há dúvidas de que o registro

infringe o dispositivo da LPI/96 e, portanto, é inválido.

No caso negativo, no entanto, o julgador não deverá automaticamente

concluir que o registro é válido. Deverá colher todos os elementos licitamente à

disposição e verificar se a exclusividade sobre aquela forma, na prática, não excluirá

os concorrentes, impondo-lhes a exigência de adotar forma distinta que impedirá o

cumprimento da função do produto. Somente após constatado que os concorrentes

poderão, efetivamente, adotar outras formas para seus produtos, sejam novas e

originais, sejam as já em domínio público, é que o julgador deverá concluir pela

validade do registro ante o artigo 100, inciso II da LPI/96.

4.2.4. Da vedação ao registro de formas necessárias, comuns ou vulgares

Ponto fundamental de nossa legislação é o trecho inicial do inciso II do artigo

100 da LPI/96:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
(...);
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela
determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
(grifou-se)

Com efeito, vimos até agora nos concentrando na parte final do inciso, que

veda a proteção via desenho industrial aos elementos e formas determinados

essencialmente por considerações técnicas e funcionais. Já a parte inicial exclui da



76

proteção as formas vulgares, comuns ou necessárias, valendo nos debruçar, ainda

que brevemente, sobre tal trecho.

Como visto há pouco, a racionalidade jurídica e axiológica por trás da parte

final do dispositivo em questão é, de um lado, delimitar bem o objeto do desenho

industrial, de apelo estético e ornamental, do objeto do modelo industrial, que tem

por essência a funcionalidade, evitando-se a confusão de proteções exclusivas que

seria contrária à lei. Contudo, além disto e talvez mais importante, a norma visa a

proteger os concorrentes, resguardando da proteção exclusiva os elementos

funcionais e técnicos que porventura estejam em domínio público.

O mesmo raciocínio se aplica ao termo “necessário”, presente no início do

inciso II do artigo 100 da LPI/96. O termo necessário advém do latim nec cedere,

aquilo que não cede e que não tem volta. No vernáculo, significa “aquilo de que não

se pode prescindir; o que não pode deixar de ser ou de se fazer.” (verbete

necessário in Dicionário Priberam eletrônico). Uma forma necessária, portanto, é

aquela de que um agente econômico não pode prescindir caso se dedique à

fabricação do objeto em questão. Portanto, essa forma necessária pode estar até

protegida por patente, mas não pode ser albergada na proteção do registro de

desenho industrial, sob pena de restrição excessiva à concorrência. Embora possa

ser alegado que o termo “necessário” comunga da mesma finalidade legislativa que

o termo “essencialmente determinado por considerações técnicas ou funcionais”, há

que se louvar seu emprego pelo legislador, que reforça, na interpretação

sistemática, as finalidades últimas do inciso.

Mais que o termo “necessário”, contudo, ligam-se diretamente ao tema deste

trabalho as expressões “vulgar” e “comum”. Vulgar, segundo o dicionário Priberam

da língua portuguesa, é aquilo “que não tem nada que o faça destacar-se; trivial”.

Tem um significado, em sua acepção no vernáculo, muito próximo a “comum”,

portanto.

Uma forma necessária, assim como aquela determinada essencialmente por

considerações técnicas ou funcionais, pode ter um apelo ornamental distinto daquilo

a que o público estava acostumado, sobretudo quando o objeto é novo do ponto de

vista técnico e funcional. Mas, se a forma foi determinada pela função, se ela é

necessária no sentido de não haver outra forma disponível, não há originalidade no
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sentido de esforço criativo que deságua num resultado ornamental. Não há aquela

inutilidade da forma que aponta para seu caráter meramente ornamental.

Já a forma vulgar ou comum não precisa ser única e exclusiva, determinando

o processo criativo do desenhista industrial. Se assim o fosse, melhor seria

enquadrá-la na categoria “forma necessária”. Portanto, parece que o legislador quis

atender, com esses vocábulos, aos casos em que houve liberdade de escolha da

forma, por esta não ser necessária, tendo contudo o desenhista industrial escolhido

conscientemente a forma vulgar ou tornada comum e usual naquele mercado,

justamente por carecer de originalidade.

Não se cogita, é claro, do mérito das escolhas do autor do desenho industrial.

De acordo com as características de cada mercado, dar a um produto uma forma

não usual e não vulgar, isto é, intrinsecamente original, pode afastar os

consumidores. Isto engloba tanto os mercados mais populares, de itens de primeira

necessidade ou mais vulgarizados (inconspícuos), quanto mercados sazonais, como

é o caso da moda, que, ao sentir da doutrina especializada (GREFFE, 2008;

QUINTELA, 2008, REIJA, 2004), é em grande medida afetada pela disposição em

questão.51

Seja como for, não importa, repita-se, a motivação do desenhista industrial: se

a forma é vulgar ou comum, ela não tem a originalidade – e, provavelmente, nem a

novidade – necessária para aceder à proteção legal. Isto indica, mais uma vez, que

o legislador, por um lado, criou uma trincheira de criatividade, concedendo apenas

ao esforço criativo, independentemente do mérito, a proteção legal, em cumprimento

direto da cláusula finalística contida no inciso XXIX do artigo 5º da CRFB/88. Afinal,

um direito de exclusividade temporária concedido a um desenho comum e vulgar

não atende ao interesse social nem ao desenvolvimento econômico do país. Neste

sentido, e abordando o mesmo problema desde outro ângulo, resguardou-se

também a liberdade de mercado, especificamente dos concorrentes, que poderão se

valer das formas em domínio público na composição de seus produtos.

Em suma, a inclusão das expressões do início do inciso II do artigo 100 da

LPI se coaduna com o espírito do dispositivo, que é limitar expressamente a

proteção conferida pela lei, garantindo com isto a liberdade da concorrência e a

manutenção, no domínio público, das formas que não são objeto de propriedade e

51 A proteção jurídica das criações de moda será melhor detalhada no capítulo 6, infra.
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que não incorporam esforço criativo necessário para a concessão estatal do direito

de exclusividade através de registro.

4.2.5. A importância do artigo 100, inciso II da LPI/96 para o exame de
originalidade

A relação entre os requisitos da novidade e da originalidade com a parte

inicial do inciso II do artigo 100 da LPI/96 já restou demonstrada: um desenho

industrial composto de elementos comuns e vulgarizados, salvo se a própria

composição é original em sua configuração global, está integralmente antecipado

por uma única referência do estado da técnica ou, no mínimo, carece de

dinstinguibilidade intrínseca, e distinguir-se dos demais objetos é a função da

originalidade na lei brasileira (artigo 97, LPI/96). Ainda, onde houver forma

necessária, deixa de haver, forçosamente, liberdade criativa e uma via para a

impressão da originalidade na criação do designer.

Por seu turno, a parte final do inciso também é de importância fulcral para a

análise de originalidade. É que, conforme assinala a doutrina nacional e

internacional já vistas no capítulo 2, supra, o espaço para desenvolvimento da

criatividade e, por conseguinte, da originalidade, é determinado pelo quanto de

elementos vulgares, comuns, necessários e determinados essencialmente por

considerações técnicas e funcionais fazem parte do desenho industrial.

Neste aspecto, ressalta Dannemann (2005, p. 177), ao concluir que a

originalidade deverá ser avaliada diferentemente de acordo com os ramos

mercadológicos e as considerações técnicas e funcionais:

Naturalmente, o grau de originalidade exigido pode variar de um setor para
outro. Há produtos que, por sua função, não apresentam tanto espaço
para criações de forma quanto outros e onde pequenas diferenças
podem suficientes para gerar a percepção para o consumidor de que
se trata de um produto novo.
(Grifou-se)

Ora, o “espaço para criações de forma” nada mais é que o espaço deixado

pelas determinações técnicas e funcionais. Esta mesma noção é tratada pelo ângulo

do ato de criação como liberdade do designer, estabelecida no artigo 5.2 da Diretiva

98/71 da União Europeia (no original, “freedom of the designer”). A noção é
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especificada por Bently e Sherman (2004, p. 634). Após notar que essa liberdade se

apresenta de acordo com cada ramo (“given field”), os autores asseveram que:

The notion of ‘design freedom’ goes unexplained, but seems to refer to the
various constraints a designer would be under when developing the
appearance of a product. One obvious set of constraints (…) is the need for
the product to achieve its function (…) and ergonomics. [Tendo em vista
estas questões, o examinador] will thus be able to appreciate that small
changes may give a design individual character in a field where design
freedom is limited.

A distinção da liberdade do designer, por sua própria natureza, não é

exclusiva do direito comunitário europeu, que apenas lhe deu expressão legal em

vista de maior segurança jurídica. É evidente que, como notado por Dannemann,

acima citado, o examinador e julgador da originalidade deve ter em vista o espaço

deixado para o desginer exercer sua criatividade e capacidade de dotar de

distinguibilidade um produto, à luz das determinações técnicas e funcionais.

Estas determinações podem vir tanto da natureza do objeto, quanto da

tendência de mercado, como de especificações técnicas que determinam a adoção

de determinados parâmetros e que reduzem, na prática, as opções disponíveis para

variação de forma. Tal ocorre, apenas para dar um exemplo, com as normas

técnicas emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito quanto a peças de

automóveis.

Mais a frente, serão discutidos os principais critérios de aferição da

originalidade, entendida como caracter próprio ou distinguibilidade com relação ao

estado da técnica. Em todo caso, a noção de liberdade de design definida pelas

características do mercado deverá estar presente, seja qual for o critério adotado.

4.3. A posição do examinador no exame da originalidade

Embora mencionado lateralmente neste trabalho, vale ressaltar

expressamente que no Brasil, como nos principais países signatários de TRIPs, o

exame de mérito de um registro de desenho industrial, bem como a análise de

conflito entre dois desenhos, deve recair sobre o conjunto visual dos objetos e não

sobre seus detalhes.

Ao postular dois critérios distintos para análise da originalidade, ainda sob a

égide do CPI/71, Paulina BEN-AMI (1983, p. 77-78) reconheceu em ambos a
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necessidade de a análise recair sobre o conjunto do desenho industrial, ao invés de

se atentar a detalhes:

Dois critérios podem ser considerados quanto à originalidade:

1) Observação da similaridade através de uma observação total, utilizada
para exame de pequenos objetos (xícaras, vasos, etc) ou de objetos
maiores cujo aspecto visual é reconhecível pelo conjunto de seus
elementos encarados como um todo (carrocerias de veículos, containers,
máquinas pesadas, etc). Neste caso a novidade e originalidade ficam
comprometidas quando o conjunto não é facilmente distinguível à primeira
vista e há confusão entre os dois objetos, o requerido e o conhecido do
estado da técnica.

2) Observação da similaridade através de um elemento preponderante do
conjunto o qual confere maior valor atrativo ao objeto ou representa a sua
parte visível e que exerce influência principal na comercialização do
produto. Assim, se a forma ou desenho aplicado à porta de um refrigerador
são muito similares aos de refrigeradores existentes, não permitindo sua
distinção à primeira vista, este modelo ou desenho não poderá ser protegido
por falta de originalidade, mesmo que haja diferenças consideráveis nas
partes laterais e traseiras dos refrigeradores em questão.
(Grifou-se)

A própria LPI/96 aponta para essa visão de conjunto na análise de desenhos

industriais, embora não estabeleça este critério expressamente. É o que ocorre, por

exemplo, quando a lei emprega as expressões “conjunto ornamental de linhas e

cores” (artigo 95) e “combinação de elementos conhecidos” (artigo 97, parágrafo

único).

À luz do direito comum europeu, Bently e Sherman sublinham que é a

impressão de conjunto (no original, overall impression), e não a dissecação de

detalhes, que deve ser levada em conta (2004, pp. 634-635), o que, aliás, deflui do

texto do artigo 5.1 da Diretiva 98/71 da União Europeia52.

Portanto, o critério de verificação da originalidade de um desenho industrial

registrado, é o da análise de conjunto do desenho e dos objetos pesquisados, e não

apenas a dos elementos reivindicados como novos e originais, como registra a

doutrina nacional (BARROS, 2007, p. 414-415):

A contrafação deve ser apreciada em função das semelhanças, e não das
diferenças. Portanto, não importam as diferenças, mas as semelhanças
relevantes entre aqueles elementos decisivos às configurações essenciais
dos desenhos, o que envolve, de forma necessária, a visão de conjunto
dos objetos em análise.

52 Publicada pelo Parlamento Europeu em 13 de Outubro de 1998.
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(Grifou-se)

Nathalie DREYFUS e Béatrice THOMAS reforçam tal ponto de vista (2002, p.

254): “Cette disposition semble ainsi préciser la méthode d’appréciation de la

contrefaçon. On pourrait estimer que le législateur a voulu donner par cette méthode

une meilleure protection des droits”.

Temos, portanto, nesta altura do trabalho, algumas notas essenciais

referentes ao exame de originalidade: i) é um exame que busca o caráter distintivo

do desenho industrial (artigo 97, caput, LPI/96); ii) numa análise de seu conjunto em

comparação com o estado da técnica, estado da técnica este que compreende

elementos de domínio público e domínio privado; iii) desde que tornados públicos

até data de prioridade ou depósito do pedido de registro de desenho industrial. Este

exame levará em conta as restrições à liberdade criativa do designer no momento de

sua criação, restrições que variam de mercado para mercado e cujo principal fator

são as considerações de caráter técnico e funcional.

Dado este cenário fica faltando, contudo, o personagem em face de quem,

afinal, o desenho industrial deverá ser distintivo e ter caráter próprio. Qual o ponto

de vista a ser adotado pelo examinador, julgador ou perito, quando da análise da

originalidade?

Ao contrário do que ocorre com as patentes, para cujo exame de atividade/ato

inventivo a lei indicou expressamente o ponto de vista do “técnico no assunto”

(artigos 13 e 14 da LPI/96), não há qualquer indicação legal sobre qual o

personagem hipotético para o qual um desenho industrial deve se distinguir

suficientemente do estado da técnica. Na omissão da lei, portanto, é cabível buscar

nos ordenamentos jurídicos internacionais qual seria esse personagem hipotético

cujo ponto de vista deve ser adotado quando do exame de originalidade.

A análise da legislação e jurisprudência dos principais países signatários de

TRIPs indica uma relativa polarização de tendências53: de um lado, os Estados

Unidos da América propõem que a distintividade seja avaliada pelo ângulo do

consumidor médio, à luz da jurisprudência bem assentada de Gorham v. White

(Suprema Corte dos Estados Unidos); de outro, a União Europeia e o Japão criaram

figuras hipotéticas à semelhança do “técnico no assunto”, a primeira estabelecendo

claramente que o desenho deve ter caracter individual, requisito em tudo semelhante

53 Ponto aprofundado nos itens seguintes.
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à nossa originalidade, para um utilizador informado, o Japão assinalando que o

desenho deve ser criativo, à vista de “uma pessoa ordinariamente habilidosa na arte

do design”54.

Assim, para adotar critérios adequados à legislação brasileira e, ao mesmo

tempo, capazes de fornecer segurança jurídica, é importante entender em detalhes

cada um dos arquétipos legais – consumidor médio, utilisador informado e pessoa

ordinariamente habilidosa na arte do design -, suas diferenças e semelhanças, e

como se traduz na prática a adoção de um ou outro critério.

4.3.1 O utilizador informado do direito comum europeu

Bently e Sherman (2004, p. 633), ecoando a doutrina europeia atual,

asseveram que o utilizador informado é uma ficção legal, criada pela Diretiva 98/71

para substituir, nas legislações nacionais, outras figuras porventura adotadas para o

exame de mérito de desenhos industriais55. Mais especificamente, o legislador

comunitário quis evitar a figura do consumidor efetivo (no original, real consumer),

que poderia ver caráter individual onde não há, bem como a figura do expert, que

poderia exigir demais de um desenho industrial novo para lhe reconhecer o caráter

individual em face do estado da técnica.

Nesse passo, o utilizador informado seria um conoisseur, mas não um

iniciado (MASSA e STROWEL, 2003), familiarizado com “the existing design corpus,

the nature of the product to which the design is applied or in which it is incorporated,

the sector to which it belongs, and the degree of freedom of the designer”

(COMMUNITY DESIGN REGULATION, Recital 14).

Portanto, parece claro que o utilizador informado não é nem o expert, nem o

consumidor médio ou ocasional do produto examinado. Marcando essa distinção,

com ênfase no grau de atenção prestado aos produtos de determinado ramo, o

54 Lei nº 125 de 13 de abril de 1959, revisada pela lei nº. 63 de 2011. Versão oficial em inglês
disponível em
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=02&dn=1&x=47&y=17&co=01&ia=03&k
y=design&page=3 (Acesso em 26.04.14).

55 Destaque-se que a harmonização na União Europeia não foi perfeita. Dessa forma, é permitido aos
países membros manterem seus sistemas nacionais, desde que compatíveis, ou tornados
compatíveis, com a Diretiva e os acordos internacionais sobre a matéria. Isto resulta na existência,
já mencionada na Introdução deste trabalho, de cinco modalidades distintas de proteção ao
desenho industrial, só no Reino Unido. Aqui, trataremos apenas do desenho industrial registrado
pelas regras comunitárias.
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Tribunal de Grande Instance de Paris assim se pronunciou em julgamento de 15 de

fevereiro de 2002 :

l'observateur averti n'est pas un homme de l'art mais doit s'entendre d'un
utilisateur doté non d'attention moyenne mais d'une vigilance
particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa
connaissance étendue du secteur considéré.
(Grifou-se)

Não é sem estranheza, no entanto, que verificamos a razão da escolha do

utilizador informado. Conforme assinalado pela doutrina e acima asseverado, os

legisladores europeus entenderam que o consumidor médio tenderia a encontrar

caráter individual com maior facilidade e num maior número de produtos do que um

expert e, por conseguinte, do que um utilizador informado. Contudo, os próprios

Bently e Sherman identificam o caráter individual com a suficiente distinguibilidade

do desenho industrial, no exato sentido que a originalidade tem na LPI/96, de acordo

com o artigo 97 (2004, p. 633):

A preferable approach is to understand “individual character” as a
standard equivalent to “significant difference”: Article 25 of TRIPS
permits members to provide that “designs are not new or original if they do
not significantly differ from known designs or combinations of known design
features.”. Viewed thus, TRIPS can also assist us in defining the limits of the
“individual character” inquiry.
(Grifou-se)

Ora, se o que o utilizador informado deve verificar é, no fim das contas, o

caráter distintivo do desenho em face do estado da técnica, parece evidente que a

preocupação do legislador europeu deveria ter sido, justamente, a contrária: aos

olhos do consumidor médio ou eventual, as pequenas diferenças de detalhe dos

produtos são imperceptíveis e, portanto, o caráter individual seria identificado em

menos produtos; já aos olhos do utilizador informado e do expert, que analisam com

mais detença (“vigilance particulière”) os produtos e estão acostumados a seus

formatos, a chance de levar em consideração alguns detalhes, que de resto

passariam despercebidos pelos consumidores médios, é muito maior. Por via de

consequência, o expert e o utilisador informado têm uma maior facilidade de concluir

pelo caráter individual de produtos com relação ao estado da técnica.

Apesar da estranheza causada pelo raciocínio europeu, a escolha da Diretiva

98/71 mantém sua racionalidade intrínseca, já que o utilizador informado se coloca,
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em qualquer caso, como uma espécie de justo meio termo entre consumidor médio

e expert, com vistas a reconhecer a originalidade num patamar entendido como

juridicamente adequado pelo legislador comunitário, isto é, aquele que melhor

atenderia às finalidades dessa figura no ordenamento jurídico do bloco europeu.

4.3.2 A pessoa ordinariamente habilidosa na arte do design, do direito japonês

O artigo 3º da lei japonesa nº. 125 de 13 de abril de 1959, revisada pela lei nº.

63 de 2011, traz os critérios da novidade e da criatividade, este análogo à

originalidade da lei brasileira, estabelecendo como parâmetro de exame da

criatividade a pessoa ordinariamente habilidosa na arte:

Article 3(1) A creator of a design that is industrially applicable may be
entitled to obtain a design registration for the said design, except for the
following:

(i) Designs that were publicly known in Japan or a foreign country, prior to
the filing of the application for design registration;

(ii) Designs that were described in a distributed publication, or designs that
were made publicly available through an electric telecommunication line in
Japan or a foreign country, prior to the filing of the application for design
registration; or

(iii) Designs similar to those prescribed in the preceding two items.

(2) Where, prior to the filing of the application for design registration, a
person ordinarily skilled in the art of the design would have been able
to easily create the design based on shape, patterns or colors, or any
combination thereof that were publicly known in Japan or a foreign
country, a design registration shall not be granted for such a design
(except for designs prescribed in any of the items of the preceding
paragraph), notwithstanding the preceding paragraph.
(Grifou-se)

O Japão adotou para os designs uma figura em tudo análoga ao “técnico no

assunto”, presente em nossa legislação sobre patentes de invenção e modelo de

utilidade. Ao usar a expressão “ordinarily skilled”, a lei exclui, de plano, o especialista

ou expert, que seria excepcionalmente habilidoso, e não ordinariamente. Por outro

lado, a lei japonesa parece exigir claramente um patamar superior ao do conoisseur,

que é o utilizador informado do direito comum europeu.

Seguindo o raciocínio exposto no item anterior, a lei japonesa, ao privilegiar a

criatividade como requisito além da novidade, focou-se na figura de um técnico no
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assunto, o que significa que a atenção e conhecimento exigidos do examinador ou

julgador sob esta ficção jurídica é maior do que a do utilizador informado. Portanto, a

tendência será enxergar mais criatividade e distinguibilidade em um número maior

de objetos do que nos regimes europeu e norte-americano.

4.3.3 O observador ordinário do direito dos EUA

O direito dos EUA trata o design como objeto de patente e não de registro.

Não obstante, a definição mais corrente do desenho industrial, inclusive a

oficializada pelo próprio USPTO, é em tudo semelhante à que se usa no Brasil, na

União Europeia e no Japão56 (USPTO, 2011, p. 1):

A design consists of the visual ornamental characteristics embodied in, or
applied to, an article of manufacture. Since a design is manifested in
appearance, the subject matter of a design patent application may relate to
the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied
to an article, or to the combination of configuration and surface
ornamentation. A design for surface ornamentation is inseparable from the
article to which it is applied and cannot exist alone. It must be a definite
pattern of surface ornamentation, applied to an article of manufacture.

Assim, apesar de serem patentes, tal regime não descaracteriza a

essencialidade do aspecto ornamental e visual dos desenhos industriais no regime

dos Estados Unidos da América. Da mesma forma, exige-se tanto a novidade

quanto a originalidade (USPTO, 2011, p.2):

The patent law provides for the granting of design patents to any person who
has invented any new, original and ornamental design for an article of
manufacture. A design patent protects only the appearance of the article and
not structural or utilitarian features.

Distinção esta que está na própria lei:

35 U.S.C. 171 Patents for designs.

Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of
manufacture may obtain a patent therefore, subject to the conditions and
requirements of this title.
(Grifou-se)

56 http://www.uspto.gov/web/offices/com/iip/pdf/brochure_05.pdf (Acesso em 26.04.2014)
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O conectivo “and”, conjuntivo, demonstra que também nos Estados Unidos da

América os elementos de novidade e originalidade são exigidos em conjunto. Tal

constatação tem um peso especial. Em primeiro lugar, porque os Estados Unidos

são a maior potência econômica atual e têm o maior mercado do mundo, sendo os

principais exportadores de produtos e tendências com reflexos nos desenhos

industriais. Em segundo lugar, porquanto os EUA têm uma tradição constucional

notável quando comparada à maioria dos países capitalistas e, de acordo com essa

tradição, as criações industriais devem superar a obviedade para que os direitos de

propriedade sejam concedidos.

Contudo, o sistema de proteção a desenhos industriais dos EUA é complexo,

opinião compartilhada tanto por comentadores estrangeiros (GREFFE, 2008, pp.

1001-1002), quanto pelos próprios doutrinadores americanos. A razão da

complexidade advém, em grande parte, de uma certa inconstância da jurisprudência

e do fato de coexistirem com os requisitos usuais dos desenhos industriais –

ornamentalidade, novidade e originalidade – a não obviedade, critério típico das

normas atinentes às patentes57.

Dado que o desenho industrial é uma patente, exige-se no direito dos EUA o

requisito adicional da não-obviedade, tradução de uma inventividade estética, além

do requisito da distinguibilidade (LIPSCOMB III, 198, pp. 37-38):

It is well settled that in order for a design to be patentable it must, in addition
to being new, ornamental and non-functional, but also original and non-
obvious, i.e., inventive. The nonobviousness of a design is determined by
the difference between the design of the prior art and must not be obvious to
a designer with ordinary skill in the art. To satisfy the inventiveness
requirement, a design patent must be more than merely new and pleasing
but must reflect some exceptional talent beyond the skill of the ordinary
designer. The word "original" is not synonymous with "new," the essence of
the thought conveyed by the word “original” is of "something originated-
something created." Originality is said to be "the converse of the
commonplace, the stereotyped. Whether a design is original must be
determined by its appeal to the eye. Changes from the prior art design may
be new but may lack the required originality which must accompany

57 Há ainda outras razões, que fogem ao escopo do presente trabalho, visto que os sistemas de
outros países são, aqui, tratados apenas em linhas gerais como fontes de insights para resolução
de problemas nacionais e, como tais, têm aspectos abstraídos para formação de tipos ideais que
auxiliem a encontrar no ordenamento jurídico brasileiro o critério correto pelo qual julgar a presença
da originalidade. Dentre essas outras razões, cite-se o fato de nos EUA o exame de mérito ocorrer
antes da concessão do registro, que assim passa a demorar em média 3 (três) anos (GREFFE,
2008: 1003) e o fato de que a propriedade imaterial dura apenas 14 (quatorze) anos. De outro
bordo, os desenhos são protegidos, em algumas circunstâncias não muito claras, também pelo
copyright, regime jurídico das marcas tridimensionais e concorrência desleal (GREFFE, 2008: 1002-
1006).
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invention. A design patent will be declared invalid where it is found that the
patentee was not, within the meaning of the patent statutes, the inventor of
the design patented.A mere change in construction which displayed no
originality and which added no beauty was held to be incapable of being the
subject of a design patent. Originality and taste, it has been said, are
necessary to the granting of a design patent.

Essa não-obviedade deve ser verificada do ponto de vista de um designer de

habilidade ordinária (SCHECHTER, 2003, pp. 310-311):

The design must also fulfill the requirement of nonobviousness, which is
judged from the perspective of “the designer of ordinary capability who
designs articles of the type presented in the application”. (In re Nalhandian,
661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981)

Assim sendo, passado no teste da novidade, o desenho industrial deverá

também ser não óbvio e original. Contudo, a originalidade é a efetiva

distinguibilidade, conforme está em nosso artigo 97, caput, da LPI/96. E, neste

tocante, há certa dissociação no ponto de vista hipotético para análise do desenho

industrial, pois, enquanto que certos julgados, interpretando a lei federal, apontam

para a necessidade de exame da não obviedade por um desenhista industrial de

habilidade ordinária, o teste mais tradicional para averiguação de infração – e,

portanto, de qualquer semelhança de um desenho com outro - é o do consumidor

médio, conforme estabelecido há mais de um século pelo julgado Gorham v. White

(OAKE JR., 2013).

O objetivo principal do teste da não obviedade é verificar se, no desenho

industrial analisado, houve transposição da expressão ornamental de uma arte para

outra. Tal ocorre quando um desenhista industrial transpõe para o aspecto externo

de um produto um conceito ou mesmo expressão estética nascida da arte ou de

outro ramo mercadológico. Um exemplo didático é a impressão na parte externa de

um computador portátil (notebook) de inscrições em grafite. A arte em grafite tem

uma história própria e, nos meios urbanos, é mais facilmente encontrada em muros

de prédios abandonados. Portanto, tal estética em nada remete aos computadores e

essa transposição, em tese, seria não óbvia.

Trata-se, mutatis mutandis, de averiguar se houve a efetiva novidade na

aplicação, de que falam Newton Silveira (2012) e Carla Eugênia Barros (2007), para
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citar alguns58, ou se a transposição de uma arte para outra, de um ramo para outro,

foi algo natural, óbvio, que era apenas questão de tempo, ocasião em que faltará o

caráter de não obviedade e, para o direito brasileiro, o de originalidade. Esta última

hipótese ocorrerá, segundo o direito dos EUA, no caso de artes análogas (analogous

arts), razão pela qual o ponto de vista adotado deve ser o de um técnico no assunto,

pois o homem médio, mesmo que seja o consumidor habitual do produto a ser

protegido, não teria esse conhecimento das artes e linguagens estéticas disponíveis

(OAKE JR., 2013).

Por seu turno, o teste Gorham v. White, chamado de teste do observador

ordinário e aplicado há mais de um século nos Estados Unidos da América59,

determina que o ponto de vista utilizado para julgar se houve ou não infração de

desenho industrial por parte do novo produto é o do observador ordinário. Na

decisão, os justices da Suprema Corte Federal se valeram do seguinte raciocínio

(CARANI, 2009):

[um teste baseado no ponto de vista do expert seria ruinoso aos direitos
sobre desenhos industriais] because persons versed in the trade can readily
discern subtle and inconsequential variations or differences between
similarly-designed products60.

Um teste que tome por base o usuário “extraordinário” – aí incluídos o

utilizador informado, os agentes daquele mercado específico e os designers -,

argumentam os justices, tornaria virtualmente impossível a um titular de patente de

desenho industrial exercer seus direitos contra infratores, exceto no caso de

reprodução fiel do produto que incorpora o desenho industrial protegido.

O que ocorre nos casos de infração é semelhante ao que se passa na análise

de registrabilidade ou patenteabilidade de um desenho industrial, e está intimamente

ligado à questão da originalidade. De fato, se a novidade é um critério binário e

objetivo, como já visto, a variação entre utilizador informado e observador ordinário

só pode se dar no segundo critério, isto é, na avaliação da originalidade (e, no caso

europeu, do “caráter singular”). Portanto, se o examinador for um utilizador

informado, este tenderá a conceder mais títulos de desenho industrial do que o

58 V. capítulo 2, supra.
59 Embora tal teste tenha sido pontualmente afastado, não sem fortes críticas, pelo Federal Circuit,

conforme assevera CARANI, 2009.
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observador ordinário, pois será mais leniente com o desenho posterior, vez que dá

mais atenção às diferenças do que às semelhanças. Contudo, os titulares de tais

direitos terão um menor escopo de exclusividade, eis que, perante os tribunais, o

ponto de vista especializado irá igualmente focar-se nas diferenças e não nas

semelhanças.

Em outras palavras, qualquer observador que não o ordinário tende a gerar

mais títulos, que todavia constituem exclusividades de menor escopo; ao passo que

o observador ordinário tende a reduzir a concessão de títulos sobre desenhos

industriais, vez que o grau de originalidade é elevado, mas tais direitos, mais

robustos por terem passado num teste mais exigente, terão um escopo de

exclusividade mais abrangente.

Cabe destacar que, em casos recentes, os tribunais americanos têm

mostrado uma tendência a se afastar do critério do observador ordinário e a se

aproximar de uma figura que seria bastante assemelhada ao utilizador informado do

direito comunitário europeu.

Esta aparente virada jurisprudencial se deu com os casos Egyptian Godess,

Inc. V. Swisa, Inc.61, e Arminiak & Associates, Inc. V. Saint-Gobain Calmar, Inc.62,

julgados pelo Federal Circuit dos EUA. No caso Egyptian Godess, o tribunal adotou

a posição hipotética de um usuário ciente de um número razoável de desenhos

industriais num determinado mercado e “conversant with the prior art”, isto é, que

tem noções adquiridas do hábito de conhecer, melhor do que o consumidor médio, o

estado da técnica (OAKE JR., 2013). Em outras palavras, exigiu-se uma altura

cognitiva de um conoisseur, precisamente como no utilizador informado do direito

europeu. Já no caso Arminiak, o Federal Circuit deliberadamente contrariou Gorham

v. White ao dispensar o critério do homem-médio que é o observador ordinário, para

adotar o critério das pessoas versadas no negócio (no original, persons versed in the

trade).

Contudo, este posicionamento tem sido alvo de críticas ferozes (CARANI,

2009), devido ao afastamento dos traços clássicos do observador comum que, mal

ou bem, governaram a análise de infração, com reflexos na análise de mérito das

patentes, por mais de um século.

61 543 F.3d 665, 671, 88 U.S.P.Q.2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (76 PTCJ 724, 9/26/08).
62 501 F.3d 1314 (Fed. Cir., 2007)
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Sob o teste estabelecido por Gorham, exige-se do observador ordinário as

seguintes qualidades (CARANI, 2009, p. 362): “observers of ordinary acuteness”;

“men of ordinary intelligence”; “men generally”, ou seja, o homem médio de nosso

direito.

São duas as principais razões para tal caracterização do observador

ordinário. A primeira, já exposta, é que à luz da pessoa versada no comércio, ou

mesmo do conoisseur exigido em Egyptian Goddess, pequenas distinções

ornamentais entre dois objetos já seriam suficientes para se admitir a originalidade

ao objeto posterior, ao passo que aos olhos do observador ordinário, essas

pequenas distinções não seriam perceptíveis e, portanto, ele seria induzido em erro,

confusão ou associação. Isto fica claro quando a Suprema Corte dos EUA, em seu

voto, assinala as razões pelas quais o teste de semelhança ou “identidade

substancial” entre desenhos industriais não pode ser empreendido pelo ponto de

vista do designer ou mesmo da pessoa versada no negócio:

Such a test would destroy all the protection which the act of Congress
intended to give. There never could be piracy of a patented design, for
human ingenuity has never yet produced a design, in all its details, exactly
like another -- so like that an expert could not distinguish them. No
counterfeit bank note is so identical in appearance. (p. 81 U. S. 526)

Assim, e sem qualquer pretensão de esgotar a discussão que, nos próprios

EUA, ainda está longe de definição, é possível inferir do direito americano que a

nova aplicação de um aspecto ornamental, atendendo à não obviedade, deve se dar

entre artes não análogas, fato que só poderá ser verificado do ponto de vista de um

desenhista industrial de capacidade ordinária, ou seja, um técnico no assunto.

Contudo, a questão principal da semelhança substancial entre um design novo e os

anteriores, análise na qual será efetivamente apurada a distinguibilidade, recai sobre

o observador ordinário, que é precisamente o consumidor habitual, de inteligência e

atenção ordinárias. E, a prevalecer o teste de Egyptian Godess, esse consumidor

deverá ter noções do estado da técnica (no original, prior art), de forma a identificar

tendências e códigos de mercado que reduzam o escopo de variação das formas.

Todavia, neste momento, não é certo que tal teste será o adotado; com efeito,

parece que os julgados que seguiram as diretrizes de Egyptian Godess acabaram
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beneficiando os infratores, em prejuízo dos titulares (FERRIL; FOLEY; LANG, 2013),

exatamente como fora previsto, no século XIX, pela Suprema Corte63.

Sendo estes os testes possíveis, resta saber qual, ou quais, deles se aplicam

ao ordenamento jurídico brasileiro. Outra pergunta, mais ambiciosa, é qual destes

testes cumpre melhor a função constitucional do desenho industrial. É o que se

procura investigar no próximo capítulo.

4.4 Aplicação no Direito Brasileiro: distintivo para quem?

Em comentário à atualização do Tratado de Gama Cerqueira (2010, p. 364) o

Dr. Denis Borges Barbosa conclui que:

(...) a proteção dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais
polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Proteção por
regime similar aos das patentes, pelo direito autoral, por formas mistas e
cumulativas, há de tudo nas várias legislações nacionais.

Não obstante, resulta evidente também que todas as principais legislações

buscam averiguar a efetiva distinguibilidade do desenho industrial novo em relação

aos anteriores e, ao fazê-lo, delineiam um personagem hipotético sob cujo ponto de

vista essa distinguibilidade deve ser analisada. Conseguintemente, por trás da

barafunda de concepções nacionais ou regionais, é perfeitamente distinguível a

tipologia de um personagem fictício, cujo ponto de vista deve ser adotado para que

se possa responder à pergunta central: o desenho industrial deve ser distintivo em

face de quem?

Ao revés do que se passa nos outros ordenamentos jurídicos analisados, a lei

brasileira não fornece um critério expresso para análise da originalidade nos

desenhos industriais, apenas apontando que o desenho industrial deve ser distintivo

com relação ao estado da técnica e que a originalidade pode estar no conjunto

ornamental e não necessariamente nas partes. De forma que o intérprete deve

buscar em outros pontos do texto legal esta resposta.

63 O que confirma, mais uma vez, que o aumento das capacidades do observador hipotético sob cujo
ponto de vista a distintividade entre desenhos é avaliada tem por efeito a maior leniência com o
desenho posterior, eis que mais detalhes serão levados em conta. O problema começa quando
esses detalhes passam desapercebidos, na prática, pelo consumidor médio, resultando em erro no
momento da compra.
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O pouco que se dedicou especificamente à questão sob esse aspecto64 indica

o consumidor médio habitual dos produtos em questão como o ponto de vista a ser

adotado pelo examinador e o julgador para avaliar a presença de originalidade.

Importante salientar que não se faz qualquer ressalva quanto a se o critério é

adotado no exame de validade de um desenho ou numa ação de infração

(DANNEMANN, 2005, p. 177):

Finalmente, a originalidade deve ser enfocada sob o prisma do consumidor
usual do produto. Se o produto é um produto de venda direta ao
consumidor, então a originalidade deve ser passível de ser percebida por
esse consumidor leigo. Se o produto é um produto para venda a
profissionais especializados, é a ótica desse profissional que deve ser
considerada na análise originalidade.

Infelizmente, Dannemann não dá maiores explicações para essa conclusão,

embora seja possível reconduzí-la às premissas primeiras, em vista do já analisado,

sobretudo nos capítulos 2 e 3, supra. Em síntese, considerando que o direito sobre o

desenho industrial protege seu titular contra a confusão ou associação indevida pelo

público (artigo 187, LPI/96), decorrente da falta de distinguibilidade de objetos de

terceiros colocados no mercado, a originalidade exigida do desenho novo deve ser

aquela que o distingue suficientemente para evitar a confusão ou associação pelo

consumidor médio. Em outras palavras, a exigência da distinção a mais, contida na

originalidade, visa a evitar a confusão entre estabelecimentos, o desvio fraudulento

de clientela e, em síntese, que um produto seja tomado por outro ou associado

erroneamente com outro.

A tendência jurisprudencial no TRF265 é marcadamente incliada ao ponto de

vista do consumidor médio, sempre indicado nas razões do voto, seja para manter a

validade do registro de desenho industrial que não o confunde, seja para invalidar

desenho que o levaria a erro:

64 Comenta a Juíza Convocada Maria Helena Nunes no voto em apelação cível nº.
2008.51.01.805451-9: “De resto, desconheço que outros doutrinadores clássicos brasileiros tenham
se dedicado a esse tema específico.”.

65 Uma vez que o INPI é uma autarquia federal, os processos em que é parte correm na Justiça
Federal. Como a sede efetiva do Instituto fica no Rio de Janeiro, a esmagadora maioria das ações
de nulidade de títulos de propriedade industrial se dá nesse foro, sendo portanto o Tribunal Regional
Federal da 2 Região o portador da jurisprudência, na prática, mais importante e definitiva nesses
temas. Com efeito, outros tribunais cuidam de tão poucos casos de nulidade de desenho industrial
que, tirante alguns julgados interessantes por si mesmos, não há uma clara tendência
jurisprudencial a ser verificada.
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE CONCESSÃO DE
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - ORIGINALIDADE DO SOLADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. - Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ao reconhecer que o
desenho industrial da empresa ré é dotado dos requisitos da novidade e
originalidade, ratificando o ato administrativo do INPI que concedeu o
registro. - Verifica-se que as características próprias específicas do
desenho industrial - solado de calçado -, mostram-se suficientes para
levar um consumidor a distingui-lo do solado da empresa autora. -
Presentes os requisitos da novidade e originalidade no desenho, sendo que
as similitudes entre os desenhos em debate não são suficientes para afastá-
las (artigos 96 e 97, ambos da Lei 9.279/96). - Apelação desprovida.
(Apelação cível nº. 200651015000280. PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA. Relator Des. Paulo Espirito Santo. Julgamento por
unanimidade. Publicado em 15/06/2012. Grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO. COLIDÊNCIA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE
ORIGINALIDADE. I – Para que se possa analisar a regularidade ou não de
um registro de desenho industrial concedido pelo INPI, devem ser avaliados
todos os requisitos legais para sua concessão, previstos nos artigos 95 a
97, da LPI, quais sejam: função ornamental; possibilidade de fabricação
industrial; novidade; originalidade. II – A originalidade resulta de uma
configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores (artigo
97, da LPI). III – Através de um confronto visual das figuras dos objetos
constantes dos autos, bem como da análise de toda a documentação
acostada pelo autor, percebe-se facilmente que o desenho industrial nº DI
6404243-0 registrado pela empresa ré ostenta características bastante
semelhantes ao desenho industrial nº GB 3016581 apontado como
impeditivo, ficando evidente a identidade entre os produtos, a tal ponto
que dificilmente um consumidor identificaria cada um dos aparelhos
de ginástica. IV – Apelação improvida.
(Apelação cível nº. 200851018102204. PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA. Relator Des. Aluisio Goncalves de Castro Mendes.
Julgamento por unanimidade. Publicado em 10/11/2010. Grifou-se)

APELAÇÃO - JULGAMENTO CONJUNTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - FALTA DE ORIGINALIDADE -
ESTADO DA TÉCNICA - RECURSO IMPROVIDO. I - Sentença foi proferida
com base em duas provas periciais realizadas por diferentes peritos que,
apesar de divergirem sobre alguns aspectos da controvérsia, chegam a
mesma conclusão, de que falta originalidade nos desenhos, mesmo quando
admite (como acontece no segundo laudo), a existência de requisito de
novidade em um dos desenhos industriais, DI 5501700-2. II - A
contundência das provas não deixa dúvida de que os desenhos
carecem, sim, de originalidade mínima necessária para conferir ao
produto uma nova concepção visual, de modo que o consumidor o
perceba por suas próprias características e não as genéricas, já
aplicáveis à configuração usual. III - Recurso e Remessa Necessária
improvidas.
(Apelação cível nº. 200651015376643. SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA. Relator Des. Messod Azulay Neto. Julgamento por
unanimidade. Publicado em 07/03/2012. Grifou-se)

No entanto, ser o consumidor esse observador hipotético sob cujo ponto de

vista a distinguibilidade do desenho industrial é analisada não entra usualmente em
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questão, de forma que os julgados não fundamentam explicitamente a adoção desse

ponto de vista, antes tomando-o como premissa dada.

A exceção foi um acórdão conduzido por voto da Desembargadora Maria

Helena Cisne, que se afiliou a esta mesma conclusão, mas ponderando as razões

pelas quais a análise deve tomar por ponto de vista o do consumidor médio do

produto:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL.
REGISTRABILIDADE. ART. 95 DA LPI. INTELIGÊNCIA. NOVIDADE E
ORIGINALIDADE. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO. Os direitos da propriedade
industrial estão permeados pela idéia de se construir uma sociedade
fundada no trabalho e na boa fé, reprimindo-se a má fé e o aproveitamento
parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito
atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser
registrado (art. 100, II, LPI). Desenho novo é aquele que não está
compreendido no estado da técnica. Desenho original é aquele que possui
configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores, ainda
que partindo de elementos integrantes do estado da técnica. Relativamente
a objetos com baixo grau de complexidade tecnológica, como aqueles
relacionados à alimentação, vestuário, calçados, brinquedos etc, a
originalidade deve ser aferida tendo-se como referencial o consumidor
médio daqueles produtos. É dizer que a distância percebida entre o
desenho dito "novo" e aqueles já compreendidos no estado da técnica
deve ser aquela passível de ser captada pelo consumidor destinatário
final do produto, e não por um geômetra especializado. Efeito visual
novo é aferido pela configuração global do objeto, não podendo a análise
quanto à originalidade se restringir a eventuais comparações individuais dos
componentes desse objeto, como se se tratasse de um ‘jogo de 7 (sete)
erros’. O objeto resultante da simples variação de detalhes de outro objeto,
já compreendido no estado da técnica, mas que não chega a alterar-lhe o
efeito visual, é irregistrável a título de desenho industrial. A contrário senso,
objeto cuja alteração de detalhes resulta em efeito visual novo não pode ser
incluído em pedido de registro de desenho industrial como forma ‘variante’
daquele pedido, devendo o registro ser desmembrado. A eventual nulidade
de pedido desmembrado não contamina o restante do registro, tendo em
vista a falta de unicidade de objetos. Apelação parcialmente provida.
(Apelação cível nº. 2008.51.01.805451-9. Primeira Turma Especializada.
Relatora Juíza Federal Convocada Maria Helena Cisne. Julgamento por
unanimidade. Publicado em 25/09/2009. Grifou-se)

Assim sendo, parece que, dos tipos ideais avaliados – designer de média

habilidade, utilizador informado e observador ordinário - a doutrina e a jurisprudência

mostram uma tendência a adotar o último, sob a forma de “consumidor médio”.

Diante disto, a originalidade passaria a constituir a distinguibilidade do

desenho industrial, no conjunto, sob a ótica de um consumidor médio.

Contudo, a constatação de tal fato não leva à conclusão necessária de que

outros critérios não poderiam ser adotados e, ainda que de forma diferente, cumprir

a finalidade da legislação e os princípios constitucionais relacionados com o
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desenho industrial. Ainda, há que se notar que a própria relatora ressalva que o

critério do consumidor médio seria adequado com relação “a objetos com baixo grau

de complexidade tecnológica”, o que pode significar que com relação a objetos de

alto grau de complexidade tecnológica o ponto de vista deva ser de outro

personagem hipotético. Por fim, a relatora asseverou posteriormente, em sede de

embargos de declaração ao acórdão de apelação, que é:

(...) bom esclarecer que o olhar do consumidor não está, aqui, a aferir a
originalidade do design considerado de forma universal, como ‘novidade no
mundo’, mas a falta de distintividade em relação a um outro desenho
admitido como original.
(Acórdão unânime publicado em 21.06.2010)

A análise dessas ressalvas poderia apontar para hipóteses em que o

consumidor médio não forneça o ponto de vista mais adequado, o que poderia

ocorrer na análise da originalidade face ao estado da técnica (“de forma universal”),

haja vista que a Juíza Federal restringe o critério à comparação binária, isto é, entre

dois desenhos, um posterior e outro anterior.

Tais problemas serão vistos com mais detalhes, e por uma última vez neste

trabalho, no capítulo 6, infra.

4.4.1 Das hipóteses de exame de validade e das provas da originalidade

Todo o discorrido neste capítulo se aplica a algumas hipóteses bem

delimitadas na lei. Ligam-nas o liame do objetivo: em todas, almeja-se verificar se

estão presentes os requisitos materiais de validade do registro de DI, quais sejam,

novidade, originalidade e aplicabilidade industrial, razão pela qual tais ocasiões se

ligam tão estreitamente ao tema do presente trabalho. Contudo, elas guardam entre

si diferenças, não só entre as vias – administrativa e judicial - como entre os

julgadores e as provas possíveis de serem produzidas.

A primeira via, do ponto de vista da cronologia da existência de um registro de

desenho industrial, é o pedido de exame pelo próprio titular, previsto no artigo 111

da LPI/96: “O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do

registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de

originalidade”. Este exame é solicitado ao próprio INPI que, através de um

examinador, avalia a presença no registro em questão dos requisitos dispostos nos
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artigos 94 a 98 da LPI/98, emitindo ao fim um parecer de mérito. Caso o parecer

seja positivo, o registro sai reforçado em sua substância jurídica; caso seja negativo,

deve o INPI instaurar processo adminstrativo de nulidade ex officio (parágrafo único

do artigo 111 da LPI/96).

Além desta hipótese legal, o processo administrativo de nulidade pode ser

instaurado a requerimento de terceiro legitimamente interessado, no prazo de 5

(cinco) anos contados da concessão do registro (artigo 115 e seguintes da LPI/96).

Tanto no exame de mérito requerido pelo titular, quanto no exame provocado

pelo processo administrativo de nulidade, o INPI atuará com base nos bancos de

dados de que dispõe, valendo lembrar que não deve se restringir a bancos de dados

sobre desenhos industriais, podendo e devendo abarcar outros tipos de informação,

como tendências artísticas, modelos de utilidade, dentre outros (v. item 2.2.2.3.,

supra). Quando o processo for instaurado a requerimento de terceiro com legítimo

interesse, este terceiro poderá apresentar as provas documentais que entender

cabíveis, assim como o titular, juntamente com sua defesa.

No plano administrativo, as únicas provas admitidas são de natureza

documental, não havendo participação de perito, e sendo o único avaliador e

julgador o técnico do próprio INPI66.

Judicialmente, o exame de mérito pode ser levado a cabo em duas situações,

basicamente. A primeira e mais comum é a ação de nulidade de registro de DI,

intentada contra o INPI e o titular do registro anulando, que deve tramitar na Justiça

Federal. A outra, é a defesa afirmativa que impugna a validade do registro ou

registros usados como base de uma ação de infração, e que usualmente corre na

Justiça Estadual. A primeira está prevista no artigo 118 da LPI/96. A segunda

decorre da aplicação direta do artigo 56, §1º da LPI/96, originalmente destinado às

ações envolvendo patentes, por força do quanto dispõe o artigo 118. Assim, a

alegação de nulidade pode ser feita em sede de defesa em ação de infração.

Em ambos os casos, o juíz terá de julgar se estão presentes os requisitos dos

artigos 94 a 98 da LPI/96, tal como faz o examinador do INPI no exame de mérito e

no processo administrativo de nulidade. Todavia, o processo judicial é mais

66 Não obstante, segundo registra Carlos Frederico da Cunha (2002: 101-103), não é incomum que o
examinador, a fim de sanar um ponto específico, consulte colegas de Autarquia, o que é
perfeitamente válido, desde que o examinador fundamente de forma adequada sua decisão e
assuma por ela total responsabilidade.
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complexo do que sua contraparte administrativa, permitindo a produção de provas

de outra natureza, além da documental.

Esta é a principal distinção, do ponto de vista da originalidade, entre ambos

os processos. No Judiciário, não só o julgador final pode contar com uma perícia que

intermedeie e complemente o seu conhecimento do caso, como pode determinar

mais de uma perícia, e mesmo que a prova recaia sobre formas menos ortodoxas de

averiguação dos requisitos, tais como depoimentos de empresários e designers,

bem como pesquisas de opinião junto a consumidores. Em outras palavras, o

Judiciário conta com uma amplitude de provas muito maior do que o INPI. Os meios

e aspectos de provar judicialmente a ausência ou presença de requisitos de validade

do registro de desenho industrial serão vistos com mais vagar a seguir.

4.3.2 Da produção de prova judicial

Em tese, para evidenciar a existência ou inexistência da originalidade em

determinado registro de desenho industrial, são cabíveis todas as provas admitidas

em direito.

Na prática, a principal prova é a documental, que contudo é em si muito

ampla, podendo abranger pareceres, decisões administrativas e judiciais de outras

jurisdições, vídeos, áudios, além, é claro, de reproduções em papel de desenhos

industriais, seja nos pedidos de registro e certificados de registro, seja por fotos,

catálogos, dentre outos. É a prova principal pois, para fulminar a pretensa

originalidade de um desenho industrial registrado, é necessário comprovar que ele

não se distingue suficientemente, numa análise visual, do estado da técnica. Essa

prova poderá ser feita pela análise sucessiva entre dois desenhos, um anterior e

outro posterior (análise binária), ou pela comparação do desenho com algumas

anterioridades das quais ele deverá se distinguir suficientemente, ou combiná-las de

maneira distintiva, para merecer o epíteto de original (análise universal).

Esse dúplice viés da prova documental leva diretamente ao problema da

perícia em ações envolvendo desenhos industriais. Como assinalado no voto da

Desembargadora Maria Helena Cisne, a análise binária deve ser feita desde o ponto

de vista de um consumidor médio, seja por um perito que irá se colocar nessa

posição, seja pelo próprio julgador, seja ainda por pesquisa de opinião. Porém, o
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conhecimento do estado da técnica, sobretudo quando as próprias partes não

apresentarem documentação suficiente neste sentido, reclama um perito com

conhecimento daquele ramo da arte aplicada, que poderá avaliar a presença da

originalidade à luz do estado da técnica – o que a Juiza Federal chama de “novidade

universal” em seu voto nos Embargos de Declaração67.

Afora estas questões, não é de todo descabido pensar que haja hipóteses em

que o depoimento testemunhal e pessoal auxilie o Juízo a verificar os fatos

alegados. Como já visto, a intenção expressa do criador ou titular do registro de

desenho industrial de determinar seu desenho por considerações funcionais ou

técnicas pode e deve ser levada em conta quando da análise da liberdade de design

(cf. item 4.2.3.4, supra). Ainda, casos judiciais muito influentes como o Gorham v.

White (Suprema Corte Federal dos EUA) foram decididos com base no testemunho

juramentado de renomados comerciantes do ramo em questão, como o Sr. Charles

Lewis Tiffany, fundador da famosa rede de lojas Tiffany’s, que no entanto se

colocaram no ponto de vista do observador ordinário.

É importante ressaltar, por fim, que, embora a adoção do critério do designer

de média habilidade (técnico no assunto) exclua a prova por opinião pública, a

adoção do critério do consumidor médio não necessariamente exclui a prova por

perícia de designer. Isto porque, em vista da necessidade de conhecimento do

estado da técnica, sobretudo das chamadas artes análogas – ponto fulcral para

averiguar a “novidade na aplicação” e a eventual subsunção do desenho industrial

ao artigo 100, inciso II da LPI /96 - o perito poderá deliberadamente colocar-se no

ponto de vista do consumidor médio, fazendo comentários do tipo “este detalhe

adicionado pelo desenho anulando é perceptível por um técnico no assunto, mas

não seria identificável por um consumidor médio”. Foi exatamente esta a conduta

adotada por Gorham ao colher o testemunho de diversos joalheiros e comerciantes

de renome, eis que estes concluíram pela confusão desde o ponto de vista do

observador ordinário. Em todo caso, a pertinência desse tipo de prova será vista no

próximo capítulo.

67 O problema de definir na análise o que é passível de exclusividade e o que não é, será melhor visto
no próximo capítulo.
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5. A originalidade no conflito entre desenhos industriais

No capítulo anterior, foram vistas diversas questões atinentes à originalidade

como requisito de validade dos registros de desenho industrial, com enfoque no

exame de mérito do desenho à luz do estado da técnica. Foram também analisados

tópicos pertinentes à originalidade em si, como os critérios para averiguação da

determinação de forma por considerações essencialmente técnicas ou funcionais, a

vedação de proteção de elementos vulgares, usuais ou necessários, dentre outros.

Todavia, quando se faz uma análise binária entre desenhos, alguns cuidados

metodológicos especiais devem ser tomados, todos decorrentes da própria lei. É

este ponto que será desenvolvido nos itens seguintes.

5.1 Ações e procedimentos processuais

A análise binária é aquela que se dá entre um objeto anterior e um desenho

posterior, sem necessariamente ser levada em consideração a universalidade do

que foi publicado antes da data de depósito do pedido de registro, isto é, do estado

da técnica.

Essa análise não é preponderante no exame de mérito do INPI, sobretudo

quando requerido pelo próprio titular ou no bojo de um processo administrativo

instaurado ex officio. Nesta hipótese, prevalece a comparação do desenho com o

estado da técnica como um todo e, especificamente, com as anterioridades do

mesmo ramo mercadológico ou de ramos afins, bem como das artes análogas.

Também prevalece essa comparação mais ampla nos casos em que a nulidade é

pleiteada com fundamento no artigo 100, inciso II da LPI/96.

Contudo, esta é a análise determinante, via de regra, nos pleitos de nulidade

fundados na ausência de originalidade em face de uma anterioridade específica,

tornado pública antes da data de depósito do pedido de registro, ou em ações de

infração, em que se alega que determinado produto viola os direitos do titular de um

registro de DI anteriormente concedido.

Como já visto, esse tipo de análise é feita de forma visual e pode ser levada a

cabo tanto pelo próprio julgador, como por peritos, ou, ainda, resultar de pesquisa de
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consumidores, dentre outros meios. Qualquer que seja o caso, contudo, o julgador

deverá tomar algumas precauções necessárias, em vista do que determina a lei.

5.2 Dos aspectos a serem considerados e sua ordem

5.2.1 Da ordem da análise

Como visto no item 4.2.2, supra, a própria LPI/96 determina uma ordem de

análise do pedido de desenho industrial, seja no exame dito formal, seja no exame

de mérito. Essa ordem tem uma lógica inarredável, porquanto não se pode, por

exemplo, verificar se há novidade antes de se verificar se a forma do desenho

industrial não é evidentemente banal ou necessária, assim como não há meio de

averiguar a originalidade sem antes saber se o desenho industrial é novo (cf.

capítulo 2, supra).

É evidente que a causa da invalidade deve ser claramente indicada por quem

a pleiteia, de forma que, se a acusação é de ausência de originalidade, parte-se do

pressuposto de que o desenho registrado é ornamental e novo, assim como

obedece aos critérios anteriores. Não obstante, o juiz, caso tenha razões suficientes

para tanto e explicite seus fundamentos, poderá considerar nulo o registro com base

em critérios anteriores ao exame de originalidade, com fundamento no artigo 130 do

Código de Processo Civil (Lei nº. 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - CPC):

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas
partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o
convencimento.
(Grifou-se)

À vista deste dispositivo, portanto, o Juiz que se deparar, em autos os quais

se discute tão somente a ausência de originalidade, com um desenho industrial

essencialmente determinado pela forma ou contrário à moral e aos bons costumes,

poderá concluir pela invalidade com base nessas normas e não na alegada pela

parte pleiteante da nulidade. O que não poderá, contudo, é suscitar conclusão
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haurida de elementos externos aos autos, salvo quando fatos notórios ou

decorrentes das hipóteses previstas no artigo 334 do CPC68.

Além desta observação, cumpre ter em mente que a análise sempre se dará

sobre os objetos tomados em seu conjunto configurativo e não através de uma

comparação entre elementos isolados, como num “jogo dos 7 erros”, para usar a

expressão empregada pela Desembargadora Maria Helena Cisne em seu voto

transcrito anteriormente. As razões para isso já foram vistas no capítulo 4, e se

fundam no fato de que a própria lei aponta para o conjunto ornamental ou formal

quando se refere a desenhos industriais (artigo 95, LPI/96), admitindo que uma

combinação original de elementos conhecidos possa ser protegida, desde que o

resultado visual seja distintivo (artigo 97, parágrafo único, LPI/96).

Por fim, mesmo que não sucitado pelas partes, a análise binária não poderá

recair sobre elementos genéricos, meras ideias de inspiração comum (GREFFE,

2008, p. 41), nem sobre os elementos referidos no inciso II do artigo 100 da LPI/96.

Por conseguinte, se o que há de comum entre os objetos cotejados pertence ao

domínio público e está excluído da proteção legal, não haverá nulidade do registro

posterior nem infração pelo desenho posteriormente tornado público.

Um caso ilustrativo foi o Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., Inc.,

julgado pelo Southern District of New York69. No caso, a corte verificou que, entre o

produto acusado de infração e o desenho industrial do autor, cafeteiras elétricas,

havia de comum somente elementos já antecipados pelo estado da técnica. Assim,

embora a comparação binária entre as cafeteiras efetivamente pudesse levar a

concluir que são semelhantes em seu conjunto, a análise do estado da técnica

corrije esta percepção, evitando que seja exercida uma exclusividade incompatível

com a exigência de novidade e originalidade (FERRIL; FOLEY; LANG, 2013).

5.2.2 A diferença específica de enfoque entre análise binária e análise universal

68 Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos, no processo, como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

69 665 F. Supp. 2d 357, 358 (S.D.N.Y. 2009) aff'd, 374 F. App'x 956 (Fed. Cir. 2010).
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Ponto muito tocado pela doutrina estrangeira é a diferença específica do

enfoque que deve ser dado pelo julgador quando se deparar com uma análise

binária e uma análise universal, isto é, a análise de um desenho industrial em face

de um objeto anterior ou em face do estado da técnica tomado como um todo

(GREFFE, 2008; OTERO, 2008; BENTLY e SHERMAN, 2004).

Nesta última hipótese, a originalidade é a distinguibilidade em face do que já

era conhecido e público na data de depósito do pedido de registro. Portanto, o foco é

a diferença, a distinção do desenho posterior em face do universo de expressões

ornamentais e formais conhecidas. No caso da análise binária, contudo, o julgador

busca, ao revés, as semelhanças, aquilo que pode causar efetiva confusão, erro ou

associação aos consumidores.

É evidente que esta distinção se trata de uma abstração que deve auxiliar o

julgador e o perito, não devendo ser tomada a ferro e fogo a ponto de resultar em

violação da lei. Por conseguinte, se num exame à luz do estado da técnica surge

uma anterioridade individual que, por si, fulmine a distinguibilidade do desenho

industrial analisado, o examinador deverá complementar a análise das diferenças

com a avaliação de se as semelhanças são suficientes para tornar o desenho

posterior indistinto e até, possivelmente, uma violação dos direitos de um

determinado titular.

Em todo caso, essa distinção impede, por exemplo, que o julgador ou perito

em caso de infração de registro de desenho industrial se foque nas diferenças do

objeto violador com relação à anterioridade apontada pelo autor, sendo certo que o

réu apelará em sua defesa, justamente, para as diferenças de detalhe, na tentativa

de escapar da condenação (GREFFE, 2008, p. 161):

Il est très fréquent à cet effet que lors d’un litige, les contrefacteurs
s’ingénient pour leur defense, à detailer l’objet réclamé pour tenter de
démontrer que chacune de ses parties était connue depuis longtemps, et
conclure enfin que le tout n’est pas nouveau.

Mais importante do que a diferença específica de enfoque entre as duas

abordagens, é necessário ter em mente que a apreciação é sempre visual e

referente ao conjunto de cada objeto e não a seus detalhes. Deve-se, ainda, sempre

evitar premiar tanto o titular que não empregou originalidade no desenvolvimento de

um produto, quanto o infrator de registro perfeitamente válido, razão pela qual,
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novamente, a originalidade se confirma como um princípio de ponderação dos

princípios constitucionais de proteção ao titular, interesse social, liberdade de

concorrência e desenvolvimento econômico.

Em suma, não pode a adoção desses enfoques distintos permitir, por

exemplo, o desvio fraudulento de clientela decorrente da confusão ou associação

ilícita, bem como o impedimento de comércio de produto que está no domínio

público ou que se diferencia suficientemente de desenho industrial registrado

anteriormente. Tampouco pode o critério para apuração da originalidade ser distinto

quando da análise binária e análise universal, sob pena de um registro ser

considerado válido mas, ao mesmo tempo, consubstanciar infração de direitos de

terceiros.

5.3. Da perícia em análise binária

Problema que foi tangenciado no capítulo anterior, o emprego de perícia em

ações em que é demandada uma análise binária de desenhos industriais, sobretudo

em ações de infração, é mais complexo do que aparenta numa primeira análise.

Como já dito, o perito será necessário caso se adote o critério do designer de

habilidade ordinária, salvo se o próprio juiz dispuser dessas capacidades, pois, ao

adotar o ponto de vista de um técnico no assunto, a comprovação das alegações

demandará conhecimentos técnicos.

A necessidade da perícia é, contudo, relativizada caso sejam adotados os

critérios do utilizador informado ou do consumidor médio.

Como visto, em ambos os casos, o ponto de vista a ser tomado pelo julgador

é o do consumidor habitual dos produtos em causa, sendo a única diferença entre os

tipos ideais o fato de que o utilizador informado tem uma percepção mais aguda do

que o consumidor médio e, além disso, é capaz de fazer seu julgamento sobre o

caráter individual do desenho à luz do estado da técnica.

Assim, se os elementos documentais dos autos dão uma boa ideia do que

seja o estado da técnica naquele ramo específico, o Juiz não deverá ter dificuldade

de se colocar no lugar do utilizador de atenção aguda, e decidir diretamente sobre a

existência de originalidade e/ ou infração. Não obstante, também poderá se valer do

perito para análise e pesquisa do estado da técnica e do domínio público em geral,
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com a ressalva de que o perito, ainda que tenha conhecimentos específicos, deverá

reduzir sua capacidade cognitiva, num exercício conjectural, à de um utilizador

informado.

O critério do consumidor médio é, certamente, aquele que mais permite o

abandono da perícia. Afinal, assim como nos casos judiciais envolvendo conflito

entre marcas, o Juiz poderá colocar-se como o consumidor médio e habitual dos

produtos, haja vista que o exame é dos aspectos visuais e externos.

Surpreendentemente, contudo, os julgados são reiterados em afirmar a

necessidade de perícia, mesmo quando tomam por base de avaliação da

originalidade o consumidor médio dos produtos em conflito70. Há mesmo certa

tendência em tomar a perícia técnica como uma necessidade evidente em ações

envolvendo desenhos industriais:

APELAÇÃO CÍVEL. CONJUNTO-IMAGEM. “TRADE DRESS”. ALEGAÇÃO
E CONCORRÊNCIA DESLEAL E IMITAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO
VISUAL DO PRODUTO. QUESTÃO RELATIVA À PROPRIEDADE
INTELECTUAL, NOTADAMENTE SOBRE A CONCORRÊNCIA DESLEAL,
QUE EXIGE CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE A SEMELHANÇA
DOS PRODUTOS, DO TRADE DRESS, E DE REPRODUÇÃO DE
DESENHO INDUSTRIAL, A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL. CONHECIMENTO E PROVMENTO DO AGRAVO RETIDO.
(TJERJ. Apelação Cível nº. 0337313 -65.2010.8.19.0001. Décima Oitava
Câmara Cível. Rel. Des. Célia Maria Vidal Meliga Pessoa. Julgado em
22.10.2012)

Como já assinalado anteriormente, essa necessidade de perícia técnica foi

questionada no voto exarado pela Desembargadora Maria Helena Cisne, nos autos

da Apelação Cível nº. 2008.51.01.805451-9, vez que o critério, por força de lei, é

visual e deve tomar a impressão de conjunto dos desenhos cotejados, de forma que,

ao menos na análise binária, seria desnecessário o olhar de um “geômetra”, para

usar a expressão da relatora.

Mais interessante ainda, talvez, foi a observação feita pela relatora no voto

que rejeitou em parte Embargos de Declaração, nos mesmos autos:

A embargante, todavia, faz um questionamento pertinente. O juiz é um
consumidor médio? Essa é mais uma das questões “dégradé” da nossa
realidade Judiciária. Certo é que aqui, neste Tribunal, todos, em geral,
somos chefes de família, temos filhos, compramos carrinhos infantis etc, de
forma que o assunto não é estranho da nossa experiência comum, e diz o

70 Vide todos os acórdãos colacionados no item 4.4, supra.
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Código de Processo Civil Brasileiro que “em falta de normas jurídicas
particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas
pela observação do que ordinariamente acontece”71. Assim, em atenção ao
princípio da economia processual, bem como o da celeridade, em vez de se
anular a sentença – solução aventada pela embargante – preferiu-se
reformular o julgamento à vista daquele permissivo legal. O mesmo
questionamento se daria quanto ao “homem médio” do direito penal, por
exemplo. Perguntar-se-ia: “Quem é um homem médio?” Quem é médio, na
realidade complexa em que vivemos, em meio a uma crise caótica do
sistema de ensino e de valores sociais?
(...)
É comum - nos processos em que se discute a eventual similaridade de
registros marcários, em vista do forte teor de subjetividade envolvido - o
Tribunal decidir respaldado na experiência pessoal dos seus Membros.
Lembro que em trecho do voto que proferi no julgamento da Apelação Cível
nº 2007.51.01.813022-0, cheguei a aventar a hipótese de, futuramente, as
ações dessa natureza serem instruídas com pesquisa de opinião, por
exemplo, elaborada junto ao consumidor daquele segmento mercadológico,
em que o produto cuja marca em lide visa distinguir, se insere. Isso porque
observo que há situações de extrema dificuldade de se afirmar a
semelhança ou dessemelhança de determinados signos. Ademais, em
alguns casos, pude observar que se tratavam de marcas a distinguir
produtos que não eram sequer da experiência comum de um juiz. Não é o
caso, entretanto, de carrinhos infantis; daí porque se entendeu adequado o
julgamento do recurso à vista dos elementos já coligidos nos autos.
(ênfases do original)

Das considerações da relatora, aponta-se para uma possível dispensa da

perícia técnica, ao menos em casos que envolvam produtos de baixa complexidade

tecnológica, ou, ainda, a realização de uma perícia envolvendo não um designer,

mas uma pesquisa de opinião feita por instituição idônea.

O perito, ainda que seja sobrequalificado para analisar um conflito entre

desenhos industriais do ponto de vista do consumidor médio, pode deliberadamente

fazer a análise sob tal ponto de vista, reduzindo abstratamente suas capacidades

cognitivas, conforme já detalhado anteriormente. Contudo, há que se ponderar se é

necessário e adequado que isto se dê, quando o próprio juiz, ou uma pesquisa de

opinião pública, poderia fornecer o resultado da análise sem tal artifício.

Apesar de ter escopo limitado, um estudo publicado recentemente lançou

nova luz sobre as relações analógicas entre desenhos industriais e marcas,

sobretudo no que tange à averiguação de infração (CHEN; KUO; WANG, 2013)

Segundo seus autores, o estudo:

71 CPC: “Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência
comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da
experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.”
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(…) chose five benchmark cases of design patent infringement as study
samples. A total of 126 questionnaires were distributed, and 117 of them
were returned and valid. The results indicated that when the similarity level
rated by test subjects is greater than 79 per cent, the ruling is likely to favour
infringement whereas if the level of similarity is rated lower than 44 per cent,
infringement will not be established. The results are fully consistent with
judicial decisions. This ordinary observer test panel on the similarity level
can be used to predict the result of a design patent litigation.

Portanto, o que o estudo indica é que nos casos estudados os tribunais

poderiam ter conduzido a averiguação com base em pesquisa com membros

aleatórios do público, visando à opinião do homem médio, ao invés de fiar-se na

opinião de um perito da área ou em pesquisa especializada com designers.

Com efeito, os autores do estudo vão mais além e afirmam a premissa de que

os desenhos industriais visam a identificar produtos, aproximando sua função

daquela exercida pelas marcas. Daí, tiram a conclusão de que a pesquisa com

consumidores em geral, e não com o “utilizador informado”, incrementaria a

objetividade do julgamento.

A importância deste estudo reside sobretudo no fato de que não só a

pesquisa com o público em geral teve resultado percentual próximo às decisões das

cortes, em todos os casos, como também que a pesquisa entre designers revelou

que estes são mais lenientes quanto à infração, isto é, deram mais razão aos réus

do que aos autores, afastando-se do resultado final obtido efetivamente nos

julgamentos.

Feitas as necessárias ressalvas quanto ao escopo limitado da pesquisa

conduzida e a necessidade de conduzir estudos semelhantes em outras jurisdições,

o fato é que o estudo aponta para o consumidor comum como sendo o critério mais

tendente a proteger os direitos do titular, ao passo que o utilizador informado – ou,

mais gravemente ainda, o desenhista industrial de profissão – tenderia a, em casos

de infração, favorecer o réu e, ao menos em algumas hipóteses, corroborar com a

violação de direitos legítimos do titular de registro ou patente para o desenho

industrial.

Atualmente, a tendência em processos judiciais envolvendo desenhos

industriais é tomar a perícia técnica como uma necessidade evidente. Contudo, e

especialmente se o critério do designer de habilidade ordinária for abandonado, há

espaço para argumentação em contrário da necessidade de perícia técnica, tendo

em vista as particularidades fáticas de cada caso.
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6. Avaliação dos critérios de apuração da originalidade à luz do ordenamento
jurídico brasileiro

Ao longo deste trabalho, sempre tendo em vista a originalidade como requisito

autônomo e constitucionalmente fundado de validade de registro de desenho

industrial em nosso ordenamento, algumas conclusões parciais foram atingidas.

Verificou-se, assim, que a originalidade é fundamentalmente a

distinguibilidade de um desenho industrial em face do que já era conhecido quando

de seu depósito ou revelação ao público, embora o requisito tenha um caráter

também subjetivo, como liame entre autor e criação intelectual de caráter

ornamental, com consequências práticas para nosso tema.

Ainda, a originalidade foi tomada, na esteira do que leciona o Dr. Denis

Borges Barbosa (2009), como um fator de ponderação entre os princípios

constitucionais de proteção ao titular, liberdade de concorrência, interesse social e

desenvolvimento econômico. Assim, a originalidade é também um contributo

mínimo, de forma que o não atendimento a esse requisito consubstancia-se em

violação do equilíbrio jurídico que fundamenta o regime de proteção aos desenhos

industriais.

Das diversas distinções feitas anteriormente, a mais central para este capítulo

é a questão do critério de avaliação da distinguibilidade do desenho industrial, isto é,

da originalidade objetiva, que é definido pelo personagem hipotético sob cujo ponto

de vista essa distinguibilidade será avaliada. Nesse panorama, foram abstraídos três

tipos ideais: o designer de habilidade ordinária, o utilizador informado e o

consumidor médio.

É precisamente a avaliação destes critérios o objeto do presente capítulo.

Adiante-se que não se pretende dar uma solução terminativa para um problema que

só recentemente foi colocado pela doutrina (BARBOSA, 2009), mas delinear os

pontos fundamentais antes dos quais um critério específico não poderá ser proposto.

Ao fim, serão analisados dois problemas que têm protagonizado os debates sobre

desenho industrial no Brasil, à luz das conclusões parciais obtidas neste estudo,
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com o fito de testar e aplicar, na prática, das concepções e limites da originalidade

encontradas neste estudo.

6.1. A originalidade como distinguibilidade intrínseca e extrínseca. Os limites
da liberdade de design

Cumpre aqui retomar algumas distinções e observações específicas,

desenvolvidas e expostas em capítulos anteriores.

Dado que a originalidade é suficiente distinguibilidade, é forçoso concluir que

essa distinguibilidade do desenho industrial deve ser tanto intrínseca quando

extrínseca, dependendo logicamente esta segunda da primeira.

Um desenho será intrinsecamente distintivo quando não for necessário,

comum ou vulgar. Por óbvio, essas qualidades deverão ser aferidas de acordo com

o ramo mercadológico do produto e as artes análogas, haja vista que pode haver

novidade na aplicação, a um novo produto, de um elemento primordialmente

genérico ou comum. Em grande medida, essa distintividade intrínseca se assemelha

à novidade, uma vez que o DI totalmente antecipado por uma única referência

poderá ser comum, genérico ou necessário, não havendo entre ambos os conceitos,

contudo, uma identidade necessária. Isto ocorre, por exemplo, quando uma

combinação de elementos comuns ou vulgares não se traduz em resultado visual

distintivo: a combinação em si pode não estar integralmente antecipada em uma

única referência do estado da técnica, mas continua sendo vulgar ou comum e,

portanto, esbarrando no impeditivo legal.

A distinguibilidade extrínseca se refere à suficiente distinção visual entre um

desenho industrial e as demais configurações visuais já conhecidas, sobretudo

aquelas objeto de direitos privativos. O desenho que seja intrinsecamente distintivo,

contudo, não necessariamente o será extrinsecamente. Por exemplo, uma cópia fiel

de um desenho validamente registrado será um desenho invulgar e incomum, mas

nem por isso se distinguirá daquele em que se inspirou.

Feitas estas distinções, é fácil verificar que a análise da distinguibilidade será

diversa em cada caso, pois identificar aquilo que é comum e vulgar num

determinado ramo, e em especial aquilo que é necessário, pode muita vez exigir um

conhecimento mais aprofundado das criações ornamentais do segmento
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mercadológico em análise, pois mesmo de um consumidor médio se espera apenas

que conheça e tenha na memória alguns produtos e não todos os criados, sobretudo

aqueles que já saíram de linha e que, não obstante, continuam fazendo parte do

estado da técnica. Assim, como já salientado nos itens 4.2.3 e 4.2.4, essa vedação

se volta muito mais para a proteção dos concorrentes contra o exercício de uma

exclusividade indevida do que propriamente à proteção dos consumidores, embora,

como neste caso o bem a ser protegido é o desenvolvimento econômico e higidez

do mercado, em última análise o consumidor possa sofrer as consequências de um

ato que, de início, prejudica apenas os concorrentes.

Em razão disto, parece inadequado que o consumidor médio seja o avaliador,

mesmo hipotético, da presença da originalidade intrínseca, vez que esta demanda

um conhecimento mais específico do estado da técnica. O mesmo se diga, com mais

razão, para o caráter necessário e a forma determinada essencialmente por

considerações funcionais ou técnicas, conforme restou amplamente demonstrado no

item 4.2.2, supra. De fato, o ponto de vista deve ser o mais amplo possível, de modo

a abarcar a maior quantidade de objetos e tendências para determinação do que é

necessário, comum ou vulgar.

Isto significa que, mesmo numa análise binária de infração ou falta de

originalidade extrínseca, que pode ser feita tendo por base a percepção visual do

consumidor médio, a questão técnica especializada pode surgir. Como já visto no

item 4.2.4, o artigo 100, inciso II da LPI/96 consubstancia grande parte do limite ao

que a doutrina convencionou chamar de “liberdade de design” (BENTLEY;

SHERMAN, 2004). De fato, aqueles aspectos do produto que são determinados por

considerações alheias à ornamentalidade funcionam como o limite dentro do qual o

autor do desenho industrial poderá desenvolver sua criatividade, fato que deve ser

levado em conta quando da aferição da existência ou não de originalidade, inclusive

extrínseca. Afinal, num ramo em que a forma dos produtos é fruto de regulação e

padronização normativa, a variação configurativa pode ser limitada, mas suficiente

dada a liberdade de design disponível (DANNEMANN, 2005).

Contudo, no caso em que estes elementos limitadores da criatividade do

designer estejam bem estabelecidos nos autos, de forma que o julgador possa

determinar por si próprio o espaço de liberdade de design, o ponto de vista do

consumidor médio, caso adotado, poderá dispensar o respaldo técnico de um perito.
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6.2. Os critérios em vista de seus atendimentos aos valores constitucionais e à
cláusula finalística

Como visto no item 3.3, supra, se considerarmos que a originalidade tem a

natureza de um requisito geral de ponderação, esta será o fator que, uma vez

atendido, equilibra o direito da propriedade industrial constitucionalmente garantido

no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição da República, de um lado, e os princípios

de livre concorrência, interesse social e desenvolvimento econômico, de outro.

Como dito naquela oportunidade, a ponderação consubstanciada na

originalidade visa a garantir aos autores de desenhos industriais a eficaz proteção a

suas criações, exigindo porém destas, em contrapartida, uma qualidade visualmente

perceptível de superação do trivial e do óbvio.

Segundo leciona Edson Beas (2013, p. 160):

Dois são os interesses legítimos dos titulares de desenhos industriais
resguardados pelo TRIPS. O primeiro é recuperar os investimentos feitos no
desenvolvimento de desenhos industriais e gerar recursos que apoiem o
desenvolvimento de novos desenhos industriais. Ou seja, os titulares de
desenhos têm o legítimo interesse de preservar os incentivos eocnômicos
para inovação. O outro interesse legítimo resguardado pelo TRIPS é
preservar a capacidade dos desenhos industriais de desempenhar a função
de agregador de valor e de diferenciador de produtos funcionais.

No regime de proteção dos desenhos industriais, portanto, o interesse social

não estaria no avanço da técnica, mas no reconhecimento do valor social de

criações estético-funcionais. Nesse passo, o interesse social a que o desenho

industrial atende é a variação estética como resultado do engenho e criatividade da

inteligência humana e como um meio de se promover os interesses e anseios do

público consumidor e incrementar as vendas do titular. Por via de consequência, a

ausência de originalidade poderá levar o consumidor a tomar um produto por outro

(confusão), ou associar qualidades e valores de um produto a outro (associação).

Tal fato gerará um dano imediato ao titular, que perderá uma venda por motivo

fraudulento, bem como à livre concorrência e aos consumidores, dois valores

primordiais de nossa Carta Política.

O desenvolvimento econômico do país deve ser atendido não só pela

evitação do desvio de clientela, mas em especial pela garantia da liberdade dos
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concorrentes de se valer de designs não originais, pertencentes ao domínio público

ou impassíveis, de qualquer sorte, de proteção exclusiva.

Partindo desses valores protegidos pelo regime jurídico de desenho industrial

e, em especial, pela existência do requisito de originalidade, é possível avaliar quais

critérios são adequados para exame de originalidade do desenho industrial, à luz da

Constituição da República e das finalidades da LPI/96.

Entre os três tipos ideais – designer de habilidade ordinária, utilizador

informado e consumidor médio – há uma gradação de conhecimento técnico e de

atenção a detalhes, de forma que o consumidor médio tende a perceber menos

detalhes supostamente distintivos, e a tomar mais o desenho em seu aspecto de

conjunto, do que os outros dois.

Considerando que o público-alvo do produto que incorpora o desenho

industrial deve ser protegido contra o erro causado pela ausência de

distinguibilidade, desde que haja um direito privativo anterior, seu titular também

será adequadamente protegido pela exigência de um patamar de distinguibilidade

idôneo a evitar esse resultado. Tem-se então que a adoção de um ponto de vista

especializado, como o do designer, seria inadequado à finalidade constitucional do

desenho industrial pois não é a confusão do designer que a lei procura coibir, e sim

a do consumidor. Além do mais, como o designer tem maior tendência a apreciar

modificações de detalhe, ele poderá fugir ao patamar do consumidor e ser

excessivamente leniente com um desenho que careça da originalidade, isto é, da

distinguibilidade extrínseca, exigida pela LPI/96. O mesmo se pode dizer do

utilizador informado, tomado nos termos da Diretiva 98/71 da União Europeia, eis

que ele tem uma atenção especial, acima do consumidor médio.

Contudo, nem sempre será dispensável a visão do técnico no assunto, como

na hipótese em que se avalia se há distinguibilidade intrínseca ou quando se verifica

até que ponto as considerações técnicas ou funcionais limitaram a liberdade criativa

do designer, vez que tais fatos nem sempre são levados em conta pelo consumidor

médio, podendo sua ignorância levar a resultado injusto para com o concorrente.

Seja qual for o caso, o critério do consumidor comum parece inarredável, vez

que é o destinatário final da proteção constitucional, juntamente com o titular do

registro de desenho industrial. Efetivamente, a Constituição parece exigir não um

critério de banca examinadora que premia desenhos industriais supostamente
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inovadores, mas sim um critério que efetivamente evite o resultado de confusão, erro

ou associação, danoso aos interesses do titular de registro validamente concedido

em data anterior. Qualquer ponto de vista que falseie essa situação e torne a

apuração mais detalhista ou menos atenta do que o necessário, levará a uma

restrição ou ampliação indevidas do escopo de proteção conferido pelo registro de

desenho industrial.

6.3. Aplicações práticas

Os capítulos de 2 até o presente constituíram propriamente a parte teórica do

presente trabalho. Com base nas conclusões ali encontradas, enfrentaremos agora

duas questões específicas que têm bastante atualidade nas discussões envolvendo

desenhos industriais: proteção das criações de moda por desenho industrial e

questão dos itens de reposição must fit e must match. Com isto, procura-se por à

prova as observações anteriores, evitando o excessivo abstratismo pelo teste da

aplicação prática.

Não obstante, vale destacar desde já que ambos os temas são de grandes

dimensões, tendo sido objeto de dezenas de trabalhos acadêmicos e pareceres.

Portanto, eles serão recortados de acordo com os tópicos abordados anteriormente,

e, se bem que sem qualquer pretensão de resolução final, com o objetivo de, ao

menos, auxiliar o esclarecimento dos problemas que sucitam.

6.3.1. Proteção jurídica de criações da moda pelo desenho industrial

Em parte considerável dos estudos dedicados à proteção jurídica das

criações de moda encontra-se o aviso de que, devido às características peculiares

desse mercado, suas criações podem ser protegidas por diversos regimes, desde

modelos de utilidade até a via da vedação à concorrência desleal e aproveitamento

parasitário (QUINTELA, 2008). Este estudo não será diferente, pois adota as

mesmas premissas.

Entretanto, fugiria em muito ao escopo do presente trabalho analisar cada

uma das formas de proteção às criações da indústria da moda, valendo nos

concentrar nos desenhos industriais e nos aspectos específicos desse regime
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jurídico quando aplicado a mercados sazonais e fortemente influenciados por

tendências, como é o caso da moda.

A primeira observação a se fazer é que a questão da moda tornou-se tão

influente que, mesmo que parcialmente, marcou presença através dos padrões de

tecidos no texto do artigo 25.2 de TRIPs. Este dispositivo determina aos Estados

membros que os requisitos estabelecidos para garantir proteção a padrões de

tecidos não dificultem injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa

proteção.

O texto de TRIPs resvala na peculiaridade fundamental da moda que é a

sazonalidade. Com efeito, não valeria a pena levar a um registro custoso e

demorado uma criação original que, ao cabo de contas, terá uma vida útil de, na

maior parte dos casos, um ano, isto é, um ciclo completo de moda.

Embora as criações de moda duradouras, como certas bolsas e sapatos de

grife e até mesmo determinados padrões de tecidos, possam gozar sem prejuízo do

sistema usual de registro de desenho industrial, tal não se dá para as criações de

menor vida útil.

Na União Europeia, a doutrina aponta (QUINTELA, 2008; REIJA, 2004;

BENTLY e SHERMAN, 2004) para a proteção por desenho industrial não registrado,

uma modalidade de direito privativo específica daquele bloco regional72, pela qual,

presentes os mesmos requisitos do desenho industrial registrável, uma forma ou

configuração ornamental pode ser protegida durante 3 (três) anos contados da data

da primeira divulgação lícita, sem necessidade de registro. Por essa via, a proteção

às criações de moda seria automática, desde que atendam à novidade e caráter

individual exigidos por lei. Ademais, a proteção se daria a custo zero, sendo o titular

do direito apenas obrigado a comprovar em juízo que criou de forma independente,

isto é, sem cópia, o desenho industrial em questão. A compensação destas

facilidades, além do prazo consideravelmente mais curto de proteção, é que, como

ocorre com os direitos autorais, a exclusividade não pode ser exercida contra quem

chegou de forma independente ao mesmo desenho, devendo portanto o titular, para

obter a condenação da outra parte, comprovar que houve cópia de seu desenho

anterior.

72 Criada antes mesmo do design comunitário registrado, pela Regulação do Conselho Europeu (EC)
No. 6/2002 de 12 de dezembro de 2001.
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Caminho distinto adotou a França. Embora os nacionais franceses gozem da

proteção pela via do desenho industrial não registrado, o Código da Propriedade

Intelectual da França tem previsão específica para proteção jurídica das criações

não só da moda, como de quaisquer indústrias sazonais, pelo instrumento do direito

autoral (artigo L112-2), além de estabelecer procedimento acelerado de registro

como desenho industrial para criações desses segmentos (artigo L512-2). Portanto,

na França as criações das indústrias sazonais gozam de um direito

consideravelmente mais extenso do que o conferido pelo desenho industrial não

registrado, vez que este confere uma exclusividade de três anos, ao passo que

aquele dá ao titular o período de 70 (setenta) anos a contar de 1º de janeiro do ano

seguinte a seu falecimento. Some-se a isso o fato de que a França é o único país da

União Europeia que adota o princípio da cumulação absoluta, decorrente do

princípio da unidade da arte (GREFFE, 2008; PIOTRAUT, 2004; CERQUEIRA, 2010;

OTERO, 2008). Portanto, um artigo de indústria sazonal goza automaticamente da

proteção por direito autoral e, através de um registro simplificado, também da

proteção por desenho industrial, que na França pode chegar até 25 (vinte e cinco)

anos.

O Brasil não conta com previsões análogas às do direito comum europeu ou

do direito francês. Portanto, as criações de moda aqui só poderiam ser protegidas

pelas modalidades usuais de propriedade intelectual, com destaque para o direito

autoral e o desenho industrial.

No tocante ao regime de desenho industrial, todas as indústrias sazonais,

mas a moda especialmente, guardam peculiaridades na análise de mérito. Como já

visto no item 4.2.4, supra, não só as considerações funcionais ou técnicas e as

formas necessárias são limitadoras do espaço de originalidade na criação de

desenhos industriais. Dado que elementos comuns ou vulgares não são passíveis

de proteção, as considerações mercadológicas também limitam a liberdade de

criação do designer, devendo tal fato ser levado em consideração pelo examinador

da originalidade ou pelo julgador da alegação de infração. A problemática é bem

definida na doutrina (REIJA, 2004, p. 47):

Cuanto mayores sean las implicaciones técnicas de un diseño, menor será
la libertad creativa del diseñador para concebirlo, lo cual nos conduce a una
menor exigencia en lo que respecta al cumplimiento del requisito del
‘carácter singular’. Sin embargo, es necesario tener presente que [...]
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[esta] no es la única [limitação], pues este debe también obedecer
otros dictados puramente comerciales, como, por ejemplo, las órdenes
de la empresa para la que trabaja o los gustos de los consumidores.
(Grifou-se)

É nessa esteira que a doutrina identifica, na moda em especial, um fator a

mais no exame de originalidade e de infração consubstanciada nas tendências. A

moda, com efeito, tem sua sazonalidade definida pelas tendências de temporada,

que nada mais são do que códigos ornamentais e estéticos semi-explícitos que,

caso desobedecidos, colocam o design sob risco de fracasso comercial. Às vezes,

essas tendências poderiam se encaixar na categoria de ideias ou gêneros, de

inspiração comum, que de qualquer forma não seriam passíveis de proteção jurídica;

porém, pode ocorrer de uma aplicação ornamental que, em sua origem, era

distintiva, ter se vulgarizado rapidamente pelos ditames da moda. É o caso, por

exemplo, da imitação de escama de cobra, presente em diversas bolsas, sapatos e

outros acessórios, bem como o animal print, os padrões de peles de certos

mamíferos, como onças, tigres e zebras: são inspirações do mundo natural que, na

primeira aplicação à moda, podem ter sido originais, mas que se vulgarizaram de

forma tão rápida que se tornaram tendência e, portanto, não passível de proteção

exclusiva.

A jurista portuguesa Bárbara Quintela, em monografia dedicada ao tema,

assim leciona (2008, p. 490):

(...) também se poderá questionar se a imposição da moda ou tendência do
momento terá a faculdade de coarctar a liberdade do criador para os efeitos
de aplicação do artigo 178º número 2. Quanto a nós, a resposta não poderá
senão ser afirmativa; além de a lei não epecificar que o grau de liberdade
deve ser entendido restritivamente (...), intrepretação diversa equivaleria a
atribuir um monopólio da moda ou tendência a um concorrente, para
prejuízo dos demais e em clara violação do artigo 1º do CPI.
(...) [Segundo o critério da crowded art], quanto maior for o número de
criações num sector específico, menor será o espaço criativo disponível
nesse mesmo ramo, e, consequentemente, menor será o gradiente de
originalidade exigido para efeitos de atribuição do direito privativo.

Em vista dessas peculiaridades, a averiguação da originalidade, seja em

exame de mérito ou pleitos de nulidade, seja na averiguação de infração, deve levar

em conta as tendências existentes naquele mercado de forma a não tomar por

elemento novo e original aquilo que está disseminado e vulgarizado, numa aplicação

especial do artigo 100, inciso II da LPI/96. A observância deste ponto é de tal
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importância para evitar um resultado injusto, que parece provável que uma perícia

com algum estilista ou designer de moda, ou ao menos a entrega de depoimentos –

no modo de Gorham v. White – seja bastante recomendável.

É evidente que estas considerações não esgotam a matéria da proteção

jurídica da moda no Brasil. Afinal, se na União Europeia, que confere o direito

específico de desenho não registrado, além da proteção por outras vias, a conclusão

é de que o arcabouço jurídico é, com exceção da França, insuficiente (QUINTELA,

2008; REIJA, 2004), que se dirá do Brasil, que dá menos opções aos titulares e no

qual a questão da cumulação de direitos de propriedade intelectual ainda está

incipiente.

6.3.2. Proteção jurídica de peças substituíveis must fit e must match.

Embora na lei brasileira, como nas normas administrativas pertinentes, não

haja menção à questão das peças de reposição must fit (reproduzem a parte de

encaixe) e must match (reproduzem toda a peça a ser reposta, em razão da

necessidade de harmonização com o conjunto), este é um tópico muitíssimo

debatido na União Europeia, tendo sido tratado na Diretiva 91/78, bem como no

Regulamento da Comunidade Europeia de 2002 e em quase todas as legislações

nacionais. Todavia, o insistente silêncio e atraso das nossas normas não impediu

que a questão atingisse nosso país, através do problema da fabricação autônoma

das autopeças de reposição.

Para entender o conflito da Associação Nacional das Fabricantes de

Autopeças (ANFAPE) com as montadoras, bem como a ação de nulidade movida

pela ORGUS IND/ COM/ LTDA contra a FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

e outros, é preciso recuar e ter clara a problemática envolvendo must fit e must

match, relacionada intimamente com as peças de conserto (no original, repair parts)

de produtos complexos.

Edson Beas (2013, p. 338) explica a diferença entre produtos unitários e

complexos, à luz do direito comum europeu:

Existem duas categorias de produtos cuja aparência exterior está sujeita à
proteção legal: os produtos unitários (one-unit products) e os produtos
complexos. À primeira categoria pertencem aqueles produtos que, se
danificados, não podem ser reparados, bem como os produtos cujos preços
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não justificam seu reparo. Em caso de dano a um produto unitário, a única
alternativa disponível ao consumidor é adquirir um novo bem, idêntico ao
danificado, ou adquirir outro bem pertencente à mesma categoria do bem
danificado. Vaso é um bom exemplo de protudo unitário. À categoria dos
produtos complexos pertencem aqueles produtos cujo exterior é formado
por diversos componentes; em caso de dano, as partes prejudiciadas
desses bens podem ser facilmente substituídas por outras idênticas, de
maneira a recuperar sua aparência original. Automóveis, motocicletas,
relógios, aparelhos domésticos são exemplos de produtos complexos [nota
omitida].

A questão jurídica por trás das peças de conserto é que, se uma determinada

peça é protegida por desenho industrial autônomo, seu titular poderá excluir

terceiros de sua fabricação e comercialização, e isto poderia implicar em monopólio

no mercado secundário, isto é, o de reposição de peças.

Embora as partes destas peças que encaixam (must fit) no produto complexo

não sejam passíveis de proteção por desenho industrial, vez que determinadas

essencialmente por considerações funcionais ou técnicas (Artigo 100, inciso II,

LPI/96), resta a questão da forma externa que, por si, seria passível de proteção,

mas cuja exclusividade em nome do titular impede, comercialmente, que a reposição

seja feita, pois se os fabricantes de peças de reposição alterarem demais o aspecto

ornamental da peça, para evitar a infração, ela não mais se harmonizará com o

produto complexo (must match), prejudicando a estética do produto e passando a

impressão de ser um rejunte que afasta grande parte do público consumidor.

As peças must fit seriam passíveis de produção por terceiros, sem

necessidade de licença prévia pelo titular do registro de DI sobre a peça, pois a

conexão com o produto complexo é determinada por considerações técnicas e

funcionais que estão excluídas da proteção por desenho industrial, embora possam

ser objeto de patente.

A questão se torna bem mais espinhosa quando tratamos da problemática

envolvendo o must-match, que não tem qualquer previsão legal no Brasil. Sendo

assim, em tese, o titular de um direito industrial sobre peça de reposição pode

impedir terceiros desautorizados de reproduzí-las para fins de abastecer o mercado

secundário, o que obrigaria esses fabricantes a uma modificação estética

praticamente inviabilizadora do negócio (GRAU-KUNTZ, 2010; NEWTON SILVEIRA,

2010).

A argumentação fundamental da ANFAPE na Averiguação Preliminar, ora

Procedimento Administrativo CADE nº. 08012.002673/2007-51 é sinuosa: não é que
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a lei estabeleça expressamente uma exceção de reparação para peças must match;

a questão é que os titulares de desenhos industriais já teriam recebido o retorno de

seus investimentos com as vendas dos automóveis, sendo uma violação econômica

permitir a eficácia de seus direitos decorrentes de registros de desenho industrial

contra o mercado secundário de peças de reposição. Merece destaque o fato de que

os associados da ANFAPE sofreram medidas judiciais e extrajudiciais por parte dos

titulares dos desenhos industriais sobre peças de reposição, isto é, as grandes

montadoras, tendo sido este comportamento que causou o requerimento de

instauração da Averiguação Preliminar73.

É preciso ter em mente que o pleito da Associação não é original, senão que

ecoa um problema europeu cujo debate já dura muitos anos e que, até o momento,

não foi resolvido. Com efeito, no momento de tentar harmonizar os mercados do

bloco europeu quanto a desenhos industriais, o legislador comunitário esbarrou no

problema de que alguns países negavam eficácia aos titulares de desenhos

industriais para peças de reposição contra os agentes do mercado secundário –

conhecida como exceção de reposição – enquanto que outros não previam esta

exceção em suas normas nacionais. Edson Beas resume a problemática do ponto

de vista da harmonização comunitária (2013, p. 360):

Em função da falta de consenso, os Membros da CE transigiram em
introduzir, no texto da proposta do que viria a ser a Diretiva 98/71/CE, uma
disposição transitória (art. 14), segundo a qual os Estados Membros da CE,
cujos marcos domésticos já incluíam naquele momento uma exceção de
reposição, não têm autorização para revogá-la; as reformas legislativas
apenas poderiam ser no sentido de liberalizar o mercado de peças de
reposição [nota omitida]. A disposição transitória produziu o efeito
indesejado de dividr o mercado europeu entre [sic] dois grupos: o de países
que contam com uma exceção de reparação (Bélgica, Espanha, Holanda,
Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Luxemburgo e Reino Unido) e o de países
que estendem proteção legal às peças de reposição (os demais 16 Estados
Membros da União Europeia).7475

Em vista do problema eminentemente legislativo da União Europeia, parece

que a argumentação econômica da ANFAPE, embora acolhida no voto do

73 O caso ainda passou por outras vicissutudes antes de ser convertido em Procedimento
Administrativo, com o parecer inicial pelo arquivamento da Averiguação Preliminar, vez que o CADE
supostamente não poderia conhecer do caso sem invadir a competência do INPI.

74 Como já informado, a questão não está resolvida sequer na União Europeia. Está ainda sob debate
a adoção de um texto para harmonização da exceção de reposição em todos os países membros
(BEAS, 2013, p. 359).

75 Países que preveem exceções de reparação: Austrália, os da União Europeia citados no texto
transcrito, Cingapura, Hong Kong, Malásia (BEAS, 2013).
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Conselheiro Relator Carlos Joppert Ragazzo, seja uma tentativa de modificação

indireta da LPI/96, na ausência de uma exceção prevista em lei e, mesmo, de uma

proposta de alteração legislativa neste sentido. Desse modo concluiu a Resolução

nº. 82 da ABPI sobre o tema (2012):

Tecidas as considerações e conclusões acima, a ABPI recomenda:

(i) que a defesa da livre concorrência e a propriedade industrial sejam
tratadas como matérias complementares, na medida em que a
exclusividade decorrente da propriedade industrial estimula a concorrência
ao criar um ambiente que motiva a inovação e o desenvolvimento
tecnológico e econômico. Neste sentido, a atuação do CADE, em defesa da
livre-concorrência, deve levar em consideração os objetivos maiores
decorrentes da proteção da propriedade industrial, bem como uma
necessária harmonia com as disposições da Constituição e da Lei 9.279/96
(Lei da Propriedade Industrial), com os tratados internacionais e demais
normas e regras que compõem o sistema de proteção à propriedade
industrial e são fontes do ordenamento jurídico pátrio;

(ii) que o exercício regular de direito de propriedade industrial decorrente de
registro de desenho industrial e seu respectivo uso de forma exclusiva, não
seja visto como ilícito concorrencial, sendo legitimo o uso da prerrogativa
prevista nos artigos 109, parágrafo único, e 42, inciso I, ambos da Lei da
Propriedade Industrial, de impedir terceiros de explorar o produto objeto do
registro;

(iii) que não sejam impostas outras exceções aos direitos de exclusividade
das patentes ou registros de desenho industrial, ou limitações temporal e
territorial do direito de exclusividade que não aquelas previstas na Lei da
Propriedade Industrial, editada segundo o comando do art. 5º, inciso XXIX,
da Constituição Federal;

Afora a questão do retorno do investimento e suposto exaurimento dos

direitos no mercado primário, a ANFAPE trouxe outra argumentação: a de que as

peças de reposição não seriam passíveis de proteção autônoma por desenho

industrial, visto que o desenho industrial só pode ser concedido para um produto

completo.

Embora o Processo Administrativo ainda esteja pendente de julgamento, o

mesmo raciocínio foi exposto pela sociedade empresária ORGUS IND/ COM/ LTDA.

em ação de nulidade de diversos registros de desenho industrial de titularidade da

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., processo nº. 0809326-

30.2010.4.02.5101. A pretensão da ORGUS foi acolhida, num primeiro momento,

pelo Juiz Federal Guilherme Bollorini, da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do

Rio de Janeiro e, sem seguida, revertida por maioria em sede de apelação interposta
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pela FORD, tendo votado contra o Desembargador André Fontes, da 2ª Turma

Especializada do TRF276.

O posicionamento da Associação e da ORGUS está bem resumido no

parecer que o Prof. Newton Silveira exarou nos autos da Averiguação Preliminar

(2010, p. 116):

Em suma, a justa medida interpretativa aplicável às partes de veículos é
que elas por si não constituem Desenho Industrial Autônomo. Mesmo que
registrados tais desenhos, só podem ser interpretados em relação ao todo e
não em relação às partes fabricadas independentemente. Em relação a
estas, os registros, além de nulos, por força do  disposto no art. 100, inciso
II da Lei de Propriedade Industrial (forma necessária, comum ou vulgar do
objeto ou ainda, aquela determinada essencialmente por considerações
técnicas ou funcionais), serão necessariamente ineficazes em relação à
fabricação independente.

Também a sentença proferida no autos da ação de nº. 0809326-

30.2010.4.02.5101 resume a questão sob seus múltiplos ângulos:

[os registros anulandos] infringem os artigos art. 2º , V, 95 e 100, II da LPI,
além de estarem em dissonância com as orientações da CRFB/88 (art. 5º,
XXIX e art. 170, incisos III, IV e V) e com a Lei 8.078/90 - CDC (art. 6º,
incisos II e IV e art. 39, inciso I), eis que: a) apesar dos desenhos industriais
da FORD serem objetos comercializados isoladamente, tratam-se de peças
de reposição de partes do produto “automóvel”, não constituindo cada um
deles um objeto em si, destacável para efeito de proteção como registro de
propriedade industrial (desenho industrial); b) nos desenhos da FORD o
efeito técnico e funcional produzido se sobressai ao caráter ornamental; c)
os registros dos referidos desenhos industriais propiciam conduta
atentatória contra os princípios da livre concorrência, conforme posição
adotada pela Secretaria de Direito Econômico – SDE ao analisar a
representação movida pela Associação Nacional dos Fabricantes de
Autopeças – ANFAPE, em prejuízo flagrante ao direito do consumidor.

A refutação da sentença veio no voto vencedor, da lavra do Desembargador

Federal Marcelo Granado. Num primeiro momento, o Desembargador arrazoa que,

embora sem dúvida alguma as peças de reposição sejam em parte determinadas

por considerações técnicas, há um espaço de liberdade de design, onde a

originalidade pode ser exercida e, dessa forma, tornar o registro para o desenho

industrial da peça isolada válido, em raciocínio em linha com o disposto no item

4.2.2, supra:

76 Atualmente, o caso aguarda julgamento de Embargos Infringentes.
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Note-se que as peças de automóvel, embora possuam sua forma
considerada técnica ou funcional, para atender às necessidades impostas à
fabricação do veículo,  também podem possuir características ornamentais
diferenciadas, com visuais próprios, de acordo com o design utilizado no
modelo de cada automóvel, sendo passível seu registro como desenho
industrial.
Caso assim não o fosse, todos as peças de automóvel, especificamente,
neste caso, os faróis e os parachoques dos carros seriam todos iguais.

Após notar que a própria autora da ação, assim como outros associados da

ANFAPE, são titulares, eles mesmos, de registros de DI autônomos para peças de

reposição, o Desembargador ataca o fundamento exposto no trecho citado, de lavra

do prof. Newton Silveira:

Ao adotar o entendimento de que os componentes  de um automóvel,
isoladamente considerados, não devem ser registrados como desenho
industrial, o Magistrado de Primeiro Grau, com base na perícia realizada
nos autos principais, considerou que ‘o consumidor não vai adquirir um
automóvel por ter sido atraído pelo design de seus faróis e parachoques’, de
modo que o fator determinante para aquisição de um automóvel será,
quanto à forma, “o desenho da carroceria do veículo em termos de
conjunto”.

Não se pode olvidar que, no momento da escolha para a compra de um
carro, analisa-se o veículo em seu conjunto, ou seja, carroceria e
acessórios, motor, itens de segurança e outros.  No entanto, não se revela
absurdo o raciocínio de forma contrária, ou seja, alguém pode deixar de
comprar um carro analisando um item de forma isolada: a pessoa pode
considerar o motor do carro ruim, ou ainda, dentro do contexto ora
analisado, pode achar o modelo de parachoque e de seus faróis feios ou
inadequados.

Das duas grandes linhas de argumentação das fabricantes de autopeças para

o mercado de reposição, a primeira, que trata do risco de monopolização do

mercado secundário por parte do titular dos registros de DI, risco este a ser

contornado pela exceção com relação a essas peças de reposição, parece ser a

mais razoável. Sua adoção por grandes economias como a Grã-Bretanha indica que

o estabelecimento de uma exceção legislativa com vistas ao atendimento de uma

diretriz econômica pode ser benéfica e compatível com o mercado, sem prejuízo

excessivo aos titulares dos registros de DI, mesmo que fiquem restringidos a

exercerem sua exclusividade no mercado primário. O incoveniente dessa

argumentação é que a LPI/96 não contém exclusão expressa das peças de

reposição must-match e, não havendo o que impugnar na validade desses registros,
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é necessário que esta exceção seja consignada em lei antes de ser aplicada pelo

Poder Judiciário ou pelo CADE, sob pena de violação do princípio da legalidade77.

Já o argumento da nulidade, sintetizado na sentença em comento e pelo Prof.

Newton Silveira, tem a vantagem de ser aplicável sem necessidade de modificação

legal, porém, se estriba em fundamentos duvidosos, eis que contraria boa parte da

orientação estrangeira e, mesmo, a doutrina e julgados nacionais78.

Parece-nos que o Prof. Silveira parte de uma premissa falsa: isto é, que as

partes de automóveis – na verdade, partes de qualquer produto complexo, desde

que de encaixe – não seriam protegíveis por serem determinadas essencialmente

pela técnica ou função.

Embora o presente trabalho não tenha qualquer intenção de justificar algum

dos lados desta disputa, é preciso destacar que o mero fato de existirem modelos

distintos para uma mesma peça, mesmo considerados apenas um único modelo e

ano, já é o suficiente para demonstrar que a peça não está inteiramente determinada

por considerações funcionais, mas sim que uma parte, destinada ao encaixe no

produto complexo e, portanto, determinada essencialmente por considerações

técnicas ou funcionais, não pode ser protegida por desenho industrial. Assim, a

diferença entre as peças protegidas e as “paralelas” se opera nos elementos que

podem ser alterados sem que o encaixe e a funcionalidade se alterem.

Dizer isto não é enunciar qualquer novidade: como visto, os desenhos

industriais são essencialmente definidos pelos aspectos estéticos, de apelo visual.

Ao passo que a região de encaixe e tudo o que com ela se conecta tem sua forma

determinada pela função, qual seja, a de firmemente encaixar com o restante do

automóvel, de modo que mantenha íntegra a funcionalidade da peça em seu

conjunto.

A conclusão do Professor Silveira levaria à negativa de registro, por exemplo,

a retrovisores – quaisquer retrovisores - mesmo sendo imediatamente perceptível

que um mesmo retrovisor pode ser alterado em aspectos estéticos sem que sua

funcionalidade seja alterada. Isto é excluir da proteção por desenho industrial

77 Este tipo de exceção de cunho político, atendendo a mandamentos de ordem pública, poderia ser
inserido na LPI/96 como o artigo 18 o foi para patentes, por exemplo (BARBOSA, 2002).

78 Confirmando isto, o voto divergente de lavra do Desembargador Federal André Fontes coloca muita
ênfase no alegado monopólio dos titulares de registros de DI sobre o mercado de reposição de
autopeças, dando pouca importância para as alegações de nulidade decorrentes de inobservância
do artigo 100, inciso II da LPI/96.
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gêneros inteiros de produtos destinados a serem acoplados a produtos complexos,

ainda que haja espaço para novidade e originalidade na modificação estética da

forma. Em outras palavras, é negar o reconhecimento como desenho industrial

registrável a uma forma nova e original, ainda que dentro de limites estreitos

determinados pela funcionalidade, o que, na ausência de proibição legal, seria

vedado, inclusive ofendendo diretamente o artigo 5º, inciso II da Constituição da

República, para não se mencionar o inciso XXIX.

Cabe agora observar os desenvolvimentos tanto da ação de nulidade, bem

como de futuras ações semelhantes, e do Processo Administrativo no CADE,

esperando sempre que a legalidade e a constituição sejam respeitadas, seja qual for

o resultado. Em todo caso, parece que a questão da exceção de reparação no

tocante às peças must-match trouxe problemas aos quais nosso legislador não

poderá se furtar, tendo tais medidas criado momento para a propositura de

alterações legislativas.



124

7. Conclusão

Enunciamos na introdução deste trabalho que seu objetivo era aprofundar o

estudo sobre o requisito material da originalidade no sistema de concessão de

direitos de propriedade imaterial sobre desenhos industriais no Brasil.

Apesar das dificuldades decorrentes da falta de estudos especializados e

sistematizados em nosso país, foi possível encontrar, durante a pesquisa científica e

desenvolvimento deste trabalho, alguns critérios relevantes para avaliar a existência

de originalidade em desenhos industriais. Assim, algumas conclusões podem ser

qualificadas como certas, isto é, cuja impugnação é bastante dificultosa em vista do

que dispõe a lei; como prováveis, em decorrência do forte respaldo da doutrina e da

jurisprudência, ainda que esta seja escassa e pouco profunda; e, finalmente, como

verossímeis, no sentido de que o status quaestionis parece sustentá-las, sem

contudo fornecer uma probabilidade mais forte.

Na primeira categoria, das conclusões revestidas de certeza, podemos incluir

grande parte das conclusões parciais encontradas nos capítulos 2 e 3. A tese de que

a originalidade não tem existência autônoma da novidade, por exemplo, parece

insustentável ante o que dispõe a lei e com base em sua interpretação sistemática.

Nosso país, conquanto não tendo dedicado tantas páginas ou julgados ao tema do

desenho industrial, conta com artigos de lei razoavelmente claros acerca do requisito

da originalidade, identificada como distinguibilidade do desenho em relação aos

objetos já conhecidos do público. Sendo distinguibilidade, não parece ser razoável

simplesmente equiparar a originalidade, em sua formatação atual, com a atividade

inventiva ou mesmo a originalidade da legislação sobre direitos autorais, embora

permaneça a analogia entre os requisitos na medida em que são expressão da

exigência do contributo mínimo.

Tampouco deve ser sustentado, como foi feito antes da publicação da LPI/96,

que a originalidade é apenas o liame que liga autor e desenho criado, ou que se

limita a uma característica do objeto que incorpora um desenho industrial. Os

aspectos subjetivo e objetivo da originalidade estão ambos albergados na lei e

ambos fazem parte do próprio ente jurídico que é o desenho industrial, ressalvando-

se que a lei dá muito mais importância para a originalidade em sua faceta objetiva

do que subjetiva.
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No campo das conclusões prováveis, estão sobretudo aqueles elementos

legislativos que, embora não tomando a originalidade como objeto específico, em

muito influem na sua verificação em cada caso. Falamos, sobretudo, do artigo 100,

inciso II da LPI/96. Nesse tocante, embora diversos testes tenham sido divisados na

doutrina e na jurisprudência estrangeiras, é bastante provável que o da

multiplicidade das formas seja o mais adequado ao ordenamento jurídico brasileiro,

sem prejuízo do aporte subsidiário do critério da intenção do designer e de

temperamentos, eventualmente necessários, decorrentes da finalidade pró-

competitiva dessa limitação legal.

Outra conclusão parcial obtida da pesquisa é a questão do ponto de vista pelo

qual a originalidade, enquanto distinguibilidade do desenho industrial, deve ser

avaliada. O desenho industrial confere direitos a seu titular em razão de uma criação

ornamental do engenho humano, aplicada à indústria, que visa a robustecer o fundo

de comércio. Logo, a violação ao desenho industrial decorre da criação artificial do

risco de confusão, erro ou associação, que pode acarretar na perda de vendas e,

eventualmente, da própria clientela daquele que fez um esforço criativo e requereu o

registro. Portanto, parece muito improvável que um desenho novo tenha de ser

original à vista de um designer, ou mesmo de um homem de ordinária habilidade

nesse campo, mas sim, que o correto seria averiguar a originalidade à vista do

consumidor habitual daquele tipo de produto. A dissociação entre a natureza da

proteção jurídica conferida pelo registro de desenho industrial e o critério para

concessão do mesmo registro levaria a resultados nefandos, sobretudo em ações de

infração, como esperamos ter demonstrado.

Que o ponto de vista do consumidor deve, ao menos em parte, ser levado em

consideração no exame de mérito e na análise de infração de desenhos industriais,

parece acima de dúvidas mais sérias. Menos claro, porém, é saber se deve ser o

critério exclusivo. Postulamos, aqui, que a análise da originalidade, enquanto

distinguibilidade extrínseca, deve ser feita na posição do consumidor médio, mesmo

que, efetivamente, seja um perito que esteja avaliando a questão; no entanto, a

averiguação da originalidade intrínseca e dos limites à liberdade de design

provavelmente demandarão um técnico no assunto ou, ao menos, uma figura

análoga ao connoisseur que é o utilizador informado do direito comum europeu.
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Além dos problemas de posicionamento do julgador e do examinador da

originalidade, que talvez necessitem de mais aportes dos tribunais ou de outro tipo

de pesquisa para serem resolvidos, a presente dissertação apontou para outros

estudos que merecem ser levados a cabo como temas independentes, mas que

precisavam das conclusões parciais aqui atingidas para serem desenvolvidos.

Apenas para citar alguns, mencione-se: a questão da utilidade – e racionalidade

econômica - do atual sistema de concessão automática de registro para todos os

tipos de desenho industrial; a questão, sempre problemática, da cumulação de

direitos, tanto de desenho industrial com direito autoral, como de desenho industrial

com marca tridimensional; a proximidade entre desenho industrial e marca,

decorrente do requisito comum de distinguibilidade, e a possibilidade de aplicação

de teorias específicas do regime marcário, tal como a teoria da distância, aos

desenhos industriais. Finalmente, recomenda-se uma revisita à proteção por

desenho industrial das criações de indústrias sazonais e a questão das peças de

reposição em produtos complexos, muito embora, neste último caso, estejamos

persuadidos até o momento de que uma exceção de reparação teria cunho político,

mais atrelado às funções do desenho industrial, não sendo possível extraí-la da

própria essência do desenho industrial enquanto ente jurídico.

Muito se pontuou, ao longo do presente estudo, acerca da míngua de

trabalhos acadêmicos, julgados e normas, pareceres e decisões do INPI sobre

desenho industrial, sobretudo se comparada nossa situação com os países

europeus e o Estados Unidos. Contudo, é preciso ressaltar que, em compensação,

há um inegável estado de confusão na doutrina e na jurisprudência desses países,

sendo notável, sobretudo, uma dificuldade de entendimento e haromonização acerca

do que sejam os requisitos materiais do desenho industrial. Nesse ponto, nossa

legislação é bastante clara – especialmente quando comparada com a dos EUA -

embora não regule com tantas minúcias o tema e, provavelmente, mereça já uma

revisão para sanar esse atraso com relação às mudanças sociais e econômicas

advindas desde sua publicação. O que parece, de todo o estudado, é que nossa lei

é boa e adequada, afinal de contas, mas que não tem recebido uma atenção da

doutrina, tribunais e, sobretudo, do próprio INPI, que lhe faça justiça.

É também em vista desses objetivos que o presente trabalho insere seu

esforço: diante da constatação do fato da omissão para com o desenho industrial,
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procuramos dar nossa contribuição para sanar esta falta e mover outros estudiosos

e operadores do direito a contribuir num esforço que, a esta altura, só pode ser

conjunto, caso tenha alguma pretensão de mitigar o atraso para com o tema.
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