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Resumo: 

O presente artigo examina a problemática da técnica no capitalismo tardio, na 

perspectiva de Habermas. Caracteriza a cientificação do saber e da técnica, a anulação 

de liberdade e a despolitização das massas, construindo uma nova forma de alienação e 

de exploração do homem. A presenta também as possibilidades de superação da crise 

atual à luz de um novo conceito de razão, a razão comunicativa. 
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Abstract: 

This paper aims to consider the ideology of the late capitalism in the contemporary 

world as a scientific and technical rationality, that impose a destruction of man’s liberty 

and of the critical reason. We will also to present the Habermas’ way of overcome this 

problems: a new concept of reason, the communicative reason, that offers a possibility 

of emancipation of the man in our century. 

  

Key-words: Capitalism. Technic. Science. Ideology. Habermas. 

  

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.01 a 09 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
CONSTANÇA MARCONDES CESAR 

2 
 
 

Habermas e a Questão da Técnica 

 

 

Constança Marcondes Cesar  

Universidade Federal de Sergipe 

 

 Habermas nasceu em 1929 e é um dos mais importantes dentre os filósofos 

contemporâneos. Vinculado à última geração da Escola de Frankfurt1 e aos pensadores 

que constituíam a tendência da teoria crítica, seu pensamento tem como pontos axiais a 

a discussão dos laços entre epistemologia, ética e política. Propôs uma mete-

hermenêutica, chamada de hermenêutica crítica, visando discutir os obstáculos à 

compreensão da sociedade técnica, sob o capitalismo tardio.  Sua filosofia aponta os 

riscos da anulação do homem, numa sociedade de consumo. Caracteriza a possibilidade 

de uma progressiva liberação  do potencial da racionalidade no mundo contemporâneo, 

através da ação comunicativa, que visa o entendimento intersubjetivo. O debate, a 

discussão racionalmente orientada, desvelam a possibilidade de agir do indivíduo e da 

comunidade humana, com vistas à expressão e defesa do Estado de Direito e da 

emancipação humana dos entraves à sua realização.  

 Assistente de Adorno em Frankfurt, na década de 50, mudou para os Estados 

Unidos no final da década de 60; retornando à Europa em 1970,lecionou no Instituto 

Max Planck, em Frankfurt e na Universidade Goethe, até se aposentar em 1994. 

  Inspirado em Marcuse, outro representante da Escola de Frankfurt (à qual 

pertence também Adorno2), Habermas escreveu um texto em sua homenagem: “Técnica 

e ciência como ‘ideologia’”, em 1968. Representa uma das tendências da hermenêutica 

contemporânea, a qual se expressa através de três grandes orientações. A primeira, 

herda de Schleierrnacher a preocupação de fundamentar metodicamente uma 

1 P. Assoun, L’ École de Franfort. Paris: PUF, 1990.  
2 P. Assoun, op. cit. (há tradução brasileira); F. Rush (org.) Teoria Crítica. Aparecida: Ideias Letras, 

2008, S. Rocha-Cunha (ed.) Habermas. Política e Mundo da Vida na transição do século XXI. Évora: 
ISES, 2010. 
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hermenêutica geral. Seu expoente contemporâneo é o italiano Emílio Betti3, cuja Teoria 

Geral da Interpretação mostra as principais metodologias aplicáveis às diferentes 

ciências humanas e que servem de apoio para o desbravamento de uma interpretação 

rigorosa de textos. A segunda, inaugurada por Heidegger em Ser e Tempo4, sinaliza a 

passagem da hermenêutica entendida como método à ontologia e filosofia 

hermenêuticas; tem como fulcro a meditação sobre a linguagem e o ser do homem. Seu 

discípulo, H.-G. Gadamer5 foi um dos expoentes da hermenêutica filosófica; tenta 

conciliar, em sua obra máxima, Verdade e Método, a preocupação metodológica e a 

vertente  ontológica da hermenêutica. As duas vertentes, a metodológica e a ontológica 

mostram um conflito entre seus dois autores mais recentes, Betti e Gadamer, exposto 

através de uma célebre polêmica6. 

 Nesse horizonte, marcado por oposições  e debates entre as duas primeiras 

tendências supracitadas, é que preciso inscrever a contribuição de Habermas7. Ela se 

apresenta como crítica e polêmica contra as duas outras vertentes da hermenêutica 

contemporânea. Sua proposta é a construção  de uma meta-hermenêutica que propicie o 

distanciamento e a crítica das interpretações distorcidas da vida em comum, em razão 

das ideologias vigentes na sociedade técnica, que impedem a liberdade o florescimento 

de civilização e do homem. 

 Seu ponto de partida é  a célebre obra de Marcuse, O homem Unidimensional8, 

num artigo publicado em 1968, e republicado em 1968, em versão ampliada, em livro, 

com uma coletânea de outros textos de Habermas. 

 Marcuse toma como ponto de partida de suas análises do capitalismo tardio a 

noção de racionalidade, proposta por Weber, com a qual este último caracteriza a 

economia capitalista. No estudo de Weber, racionalização significa a “ampliação das 

esferas sociais (...) submetidas aos critérios da decisão racional”, assim como “a redução 

do trabalho  (...) à razão instrumental” com implicações em outros domínios da vida 

3 E. Betti. Teoria Generale della Interpretazione. Milão, A. Giuffrè Ed., 2 vols., 1990.  
4 M. Heidegger. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2 vols. 1988-2005. Ver também: R. Palmer. 
Hermenêutica. Lisboa: Ed. 70, 1986; J. Bleicher, Hermenêutica Contemporânea. Lisboa: Ed. 70, 1992. 
5 H.G. Gadamer. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 2 vols., 1997. 
6 Ver Palmer, op. cit.; Bleicher, op. cit.  
7 J. Habermas. Técnica e ciência como “Ideologia”. Lisboa: Ed. 70, 2009. Ver também: id., 
Conhecimento e Interesse. RJ. Zahar, 1982; id., Dialética e Hermenêutica. P. Alegre: L&PM, 1987.  
8 H. Marcuse. O homem Unidimensional. RJ: Zahar Ed. (edição alemã: 1967). Ver também. M. Nobre 
(org.). Curso Livre de Teoria Crítica. Campinas: Papirus, 2009.  
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social. Significa, para Habermas, a ação racional dirigida a fins, a progressiva 

desvalorização da vida e o predomínio da técnica e da ciência na própria estrutura da 

ação9. 

 Habermas diz que Marcuse procurou mostrar que essa forma de racionalidade 

implica uma “dominação política oculta”10. Nas sociedades altamente industrializadas, 

o acesso a bens, pela grande maioria, foi melhorado. Mas as teses marxistas da 

exploração e alienação do trabalho continuam vigentes. Na sociedade de consumo, 

característica do capitalismo tardio, há trabalho e boa remuneração. Mas os 

trabalhadores são induzidos a consumir bens e a trabalhar cada vez mais, para poder 

consumir de modo crescente. Bens supérfluos são apresentados pela propaganda como 

indispensáveis. A sociedade é gerida por tecnocratas e o grande capital mascara o 

caráter de dominação de seu atuar, fazendo surgir o homem unidimensional, trabalhador 

sem a consciência crítica da sua situação de explorado, uma vez que não há luta 

imediata pela sobrevivência e o consumo é fácil. Ou seja, a racionalização das relações 

humanas pela “razão técnica” implica dominação do homem e da natureza: dominação 

metódica, científica, calculada. Diz Habermas: 

A racionalização da dominação mede-se pela manutenção do sistema que 
pode permitir-se converter em fundamento da sua legitimação o incremento 
das forças produtivas associado ao progresso técnico-científico11.  
 
 

 Os trabalhadores, nesse tipo de sociedade, acham-se intensamente sujeitos ao 

aparelho de produção e distribuição. A produtividade e domínio da natureza aí 

alcançadas tornam a vida mais fácil. As relações estruturadas se apresentam como a 

forma necessária de vida, para a manutenção de uma sociedade racional. Ciência e 

técnica funcionam como legitimação da forma que a sociedade capitalista assumiu. 

Implicam redução da liberdade do homem, intensificação do trabalho, proteção da 

dominação. 

 Marcuse se inspira, diz Habermas, para fazer essa crítica, no estudo de Husserl 

sobre a crise europeia, no de Heidegger sobre a metafísica ocidental e também na crítica 

da técnica moderna proposta por Bloch12.A novidade da posição de Marcuse consistiu, 

9 J. Habermas, op. cit., p.46-47.  
10 Id., ibid. 
11 J. Habermas, op. cit. p. 47.  
12 J. Habermas, op. cit., p. 49-50. 
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na opinião de Habermas, em ter examinado “a peculiar fusão de técnica e dominação 

(...) de modo que na ciência e na técnica “se oculta um projecto de mundo determinado 

por interesses de classe (...)” de modo que” não poderia pensar-se uma emancipação 

sem uma revolução prévia da própria ciência e técnica”13. 

 Uma hierarquia racional – a dos cientistas e técnicos – fundida com a hierarquia 

social estaria  representada na própria estrutura da ciência, diz Habermas, repetindo as 

teses de Marcuse. A atitude do homem em relação à técnica deverá ser a de, sem 

renunciar à técnica, modificar paulatinamente a relação com ela, de modo a libertar-se 

de um esforço excessivo pela sobrevivência, pondo a técnica seu serviço. Em relação à 

natureza, o projeto de Marcuse seria o de levar o homem a estabelecer com ela uma 

relação de comunicação, não de uso e dominação. 

 Analisando as sociedades contemporâneas, Habermas distingue nelas a 

existência de dois tipos de ação racional:a ideológica e a instrumental. Caracteriza as 

sociedades tradicionais como as que representam uma etapa da evolução histórica da 

humanidade; são apoiadas em um poder central, apresentam divisão em classes 

,distribuição de encargos e compensações entre seus membros. Legitimam, por uma 

mundividência, mitologia ou religião a dominação de um grupo sobre os outros 

membros.Por sua vez,  as sociedades contemporâneas, graças ao desenvolvimento das 

técnicas, conseguem produzir bens que excedem a satisfação de necessidades 

elementares.  Por isso, asseguram que a divisão de bens, embora desigual, se apresente 

como legitima, que dizer, seja legitimada porque o excedente de bens produzidos 

garante a satisfação das necessidades elementares14.  

 A partir da implantação do modo de produção capitalista, que implantou um 

sistema econômico com crescimento regular de produtividade, graças à introdução de 

novas tecnologias, surgiu uma mudança profunda. As imagens tradicionais do mundo 

apoiavam-se nos valores da convivência social, justiça, liberdade, felicidade. Na 

sociedade capitalista, a relação política, que caracterizou as sociedades tradicionais, 

converte-se em relação de produção, legitimando a “racionalidade do mercado, a 

ideologia da sociedade da troca”15.A produção capitalista instaura um mecanismo que 

13 Id., ibid., p. 50. 
14 Id., ibid., p. 62. 
15 Id., ibid., p.64. 
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garante sua legitimação econômica a partir do progresso e expansão da racionalidade 

instrumental, exibida “na organização do trabalho (...), de transportes, de notícias (...) 

,[na] administração das finanças (...) [na] burocracia estatal”16. 

 Pouco a pouco, a sociedade inteira e todas as suas esferas: defesa, educação, 

saúde, família, são submetidas à imposição da dominação, da modernização, da 

urbanização da forma de viver. As imagens tradicionais do mundo, expostas nos mitos, 

na religião, na tradição, são substituídas por éticas subjetivas, pela crítica da tradição e 

por interpretações pretensamente científicas, que ocultam a dominação, difundindo 

ideologias, que assumem o papel das antigas instâncias legitimadoras da dominação.  

 Nas sociedades capitalistas tardias, a regulação econômica pelo Estado assegura 

um mínimo de bem-estar e de segurança social , estabilidade e  garantia de emprego e 

renda. Asseguram, através de crescentes intervenções do Estado, a valorização do 

capital e “o assentimento das massas” 17. Visam manter o sistema; a solução de 

questões técnicas não são referidas à discussão política18.As discussões públicas são 

inócuas, pois ocorre uma despolitização da maioria da população; a técnica e a ciência 

assumem o antigo papel da ideologia. A partir do fim do século XIX, ocorreu uma 

“cientificação da técnica”, característica de intensificação da produção, graças à rápida 

evolução da técnica e ao progresso das ciências. Assim, “a ciência, a técnica e a 

revalorização do capital confluem num único sistema”19. 

 Com o progresso técnico, a distribuição de compensações sociais, que impedem 

a insurreição de população, garantem sua lealdade20; a organização da vida 

socioeconômica não é submetida à discussão, uma vez que “parece estar determinada 

pela lógica do progresso científico”21.Na sociedade assim estruturada, dar-se a 

codificação dos seres humanos; ocorre também  assim uma forte tendência à 

planificação da sociedade. A ação racional se afasta do homem, que de homo faber 

torna-se homo fabricatus, reproduzindo a ação técnica no campo da vida social22. O 

16 Id., ibid., p. 65. 
17 Id., ibid., p. 70. 
18 Id., ibid., p. 71. 
19 Id., ibid., p. 72. 
20 Id., ibid., p. 73. 
21 Id., ibid. 
22 Id., ibid., p. 75. 
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Estado se torna uma organização administrativa, técnico-operativa e os modos de 

comportamento são cada vez mais condicionados por grandes organizações. Ocorre uma 

desestruturação da consciência moral, e as “categorias centrais da teoria marxista, ou 

seja, a luta de classes e a ideologia já não podem sem mais utilizar-se”23. Isso ocorre 

porque no capitalismo tardio já não se pode reconhecer o antagonismo de classes, 

porque uma política de compensações evita o conflito entre as classes; a desproporção 

entre a produção, defesa, saúde, educação, mostra a “contradição entre a planificação e 

regulação racionais da política fiscal e financeira e a evolução selvagem da cidade  ”24. 

 As oposições entre as classes não deixam de existir, mas entram em uma 

situação de latência mascaradas pela “fachada distributiva compensadora”25. Os 

conflitos são deslocados para âmbitos periféricos da sociedade, onde irrompem 

intensamente, entre os grupos nãoprivilegiados, isto é, sem acesso a bens. Tais grupos 

não constituem uma classe, não representam a massa da população. O sistema 

econômico não vive de seu trabalho – não são explorados. Mas sua pauperização 

extrema é incompatível com qualquer democracia. O conflito avança e mostra-se nas 

relações “entre as sociedades industriais avançadas e os países do Terceiro Mundo que 

antes foram colônias”26. 

 A produção de bens excedentes, que parecia ser a possibilidade de emancipação 

do homem, graças ao progresso técnico-científico, mostrou-se, ao contrário, fundamento 

de uma nova forma de dominação. Esta se apoia na distribuição de compensações, que 

apaziguam as reivindicações e implicam na recusa da ética como eixo das relações 

humanas e na despolitização das massas. Assim, “a técnica e a ciência, na forma de uma 

consciência positivista imperante – e articulada como consciência tecnocrática -  

começam a substituir (...) as ideologias burguesas destruídas” e se apresentam, a técnica 

e a ciência, como nova “ideologia”27. 

 Contra a razão instrumental, característica da tecnocracia, ergue-se, para 

Habermas, a possibilidade de superação da alienação. Tal possibilidade surge da 

23 Id., ibid., p. 76. 
24 Id., ibid., p. 77.  
25 Id., ibid., p. 77. 
26 Id., ibid., p. 79. 
27 Id., ibid. 
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discussão pública de problemas comuns, sem restrições, sem coações. Dela deve 

emergir a escolha do potencial humano a ser desenvolvido, em vista da paz entre os 

homens. Trata-se, mediante o debate a discussão, podermos discernir o que queremos 

viver, como queremos viver, como poderíamos viver. Trata-se de resistir à ideologia do 

rendimento, característica do capitalismo tardio, mediante questionamento da 

consciência tecnocrática, através de técnicas educativas que não se apoiem na 

competição e coisificação do homem, mas valorizem a existência, a vida criadora. 

 Na sociedade atual, o modelo tecnocrático de vida em comum anula a atuação 

política, pois o político se torna mero executor da razão técnica. Em tal sociedade, a 

democracia torna-se supérflua e dá-se a cientificação da política. 

 À anulação da consciência crítica, da liberdade e da própria possibilidade da 

democracia, Habermas contrapõe a questão essencial: como é possível traduzir o saber 

técnico para o mundo de vida, submetendo esse saber ao controle de uma discussão 

racional de suas implicações?28. Trata-se, para ele, de indagar como é possível “a 

relação entre técnica e democracia”29, de modo que a garantia da riqueza social não 

exclua a liberdade política30. O desafio posto pela técnica não pode ser resolvido apenas 

pela própria técnica, nem pelos tecnocratas. Implica debates, discussões, vinculação do 

saber técnico ao saber político, de modo que a irracionalidade da dominação seja 

superada pela “formação de uma vontade coletiva, que se ligue ao princípio de uma 

discussão geral e livre de dominação”31. 

 Apesar da face tremenda da técnica, a reflexão de Habermas aponta para 

possibilidades de superação da alienação e anulação do ser humano. 

 É através de atividade comunicativa que se instaura a intercompreensão. Ela se 

propõe através de procedimentos argumentativos, de debate e discussão, fundados na 

imparcialidade e responsabilidade dos interlocutores. Pressupõe que se reconheça o 

outro como pessoa e não como coisa, fundando assim o campo da ética, que assegura 

universalização e império da razão prática, a compreensão dos processos sociais, o 

acordo das liberdades, o consenso sem imposições, expostos nos diferentes escritos de 

28 Id., ibid., p. 96. 
29 Id., ibid., p. 101. 
30 Id., ibid., p. 102. 
31 Id., ibid., p. 106. 
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Habermas, como Moral e Comunicação, Ética de discussão, Consciência Moral e Agir 

Comunicativo. 
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RESUMO  
O estudo ora apresentado buscou efetuar a análise do instituto da função social 
aplicada ao direito de autor, de forma a verificar se tal instituto atua no sentido de 
materializar o objetivo constitucional de construção de uma sociedade solidária. A 
pesquisa realizada se justifica em razão do desenvolvimento, por um lado, da 
chamada “sociedade da informação”, a qual se caracteriza pela ampla demanda 
desenvolvida pela sociedade em busca de informação e conhecimento, e de outro 
lado, em razão da necessária atenção aos direitos morais e patrimoniais do autor 
das obras intelectuais. O método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo, 
em razão de que se partiu da hipótese de que o instituto da função social atenda ao 
objetivo constitucional revelado através da positivação do princípio da solidariedade. 
Verifica-se que há uma vinculação lógica entre a exigência de que a propriedade, 
retratada no direito patrimonial do autor, atenda a sua função social e o objetivo 
constitucional de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, posto que em 
ambos os casos se está a adotar uma postura voltada ao atendimento dos 
interesses sociais em detrimento da atenção exclusiva aos interesses patrimoniais e 
individuais do autor. 
 
Palavras-Chave: Direito de Autor. Função Social. Solidariedade. 
 

ABSTRACT 
The study presented here sought to make the analysis of the institute of social 
function applied to copyright , in order to verify if this institute acts to materialize the 
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constitutional goal of building a caring society . The research is justified because of 
the development on the one hand, of the so-called " information society " , which is 
characterized by wide demand developed by society in persecution of information 
and knowledge , and on the other hand, given the necessary attention to economic 
and moral rights of the author of intellectual works . The method of approach used 
was the hypothetical -deductive , because that is hypothesized that the institute of 
social function meets the constitutional order revealed by the positiveness of the 
principle of solidarity. It appears that there is a logical link between the requirement 
that the property portrayed in the author's economic rights  comply with its social 
function and the constitutional objective of building a free, fair and solidary society, 
since in both cases it is to adopt an attitude focused on serving the social interests at 
the expense of exclusive attention to the interests and property of the individual 
author . 
Keywords : Copyright. Social Function. Solidarity . 
 

  

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 A pesquisa ora proposta pretende avaliar se o instituto da função social, 

quando aplicado ao Direito de Autor, atende ao princípio constitucional da 
solidariedade 3 , fazendo incidir este princípio no âmbito das relações jurídicas 

tuteladas por normas (também) de direito privado. Destaque-se que, muito embora 

sejam utilizadas as expressões “direito público” e “direito privado”, esta separação, 

quando abordada no âmbito do Constitucionalismo Contemporâneo, por vezes, se 

revela enfraquecida, havendo momentos onde esta separação entre público e 

privado parece não ser coerente, conforme se verá. 

  Portanto, torna-se necessário, em um primeiro momento, realizar a análise 

do ordenamento jurídico brasileiro frente ao momento histórico atual, para que se 

tenha uma melhor compreensão do papel desempenhado pela Constituição Federal 

no sistema jurídico pátrio e, em consequência, nos subsistemas jurídicos (como, por 

exemplo, diante das normas que tutelam o Direito de Autor). Permite-se, a partir 

desta análise, no direito autoral, verificar a incidência dos direitos fundamentais nas 

3  Expresso na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, I, que diz: “Art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
[...]”. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
16/05/2013. 
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relações entre particulares, dentro do processo de constitucionalização do direito 

privado. Com isso, pode ocorrer a concretização do princípio da solidariedade, 

através do instituto da função social. 
 

 

2 O DIREITO DE AUTOR NO CONTEXTO DO CONSTITUCIONALISMO 
CONTEMPORÂNEO  
 

 

 A apreciação dos conceitos relacionados à nova hermenêutica constitucional4 

baseia-se no fato de que todo o estudo realizado deve situar-se espacial e 

temporalmente afim de que as ideias explanadas possuam qualidade e clareza 

suficientes de forma a possibilitar o entendimento do conteúdo a ser exposto.   

 Percebe-se, que a nova hermenêutica constitucional é a ambiência 

apropriada para o desenvolvimento do estudo proposto, em razão de que este 

ideário possibilita a interlocução necessária entre os diversos ramos do direito, e os 

princípios, valores, objetivos, enfim, toda a substância contida no corpo 

constitucional, como é o caso da função social e do princípio da solidariedade, 

ambos, conceitos que serão devidamente desvendados.  

  Conforme menciona Luís Roberto Barroso (2006, p. 03) “[...] toda 

interpretação é produto de uma época, de um momento histórico [...]. A identificação 

do cenário, dos atores, das forças materiais atuantes e do sujeito da interpretação 

constitui o que se denomina de pré-compreensão 5 6”. Assim, parece coerente o 

entendimento de que a pesquisa aqui exposta siga devidamente ambientada, a fim 

de possibilitar a correta compreensão do estudo. 

 Além disso, importante ressaltar ainda, que, a nova hermenêutica 

constitucional trouxe ao centro do ordenamento jurídico a figura da pessoa humana, 

4  A respeito da expressão “nova hermenêutica“, apresenta-se a lição de Luís Roberto Barroso, 
segundo o qual: “A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram 
caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social 
e sua interpretação. O pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no 
qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada 
nova hermenêutica e teoria dos direitos fundamentais”. (BARROSO, 2006, p. 26-27)
 
5 Em itálico no texto original. 
6 Há uma nota de rodapé do autor neste ponto do texto original. 
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conforme menciona Jorge Renato dos Reis, o que mais uma vez justifica a proposta 

de desenvolvimento do presente texto nos moldes propostos:  
De igual maneira, o personalismo, que é fruto da mesma ideologia posterior 
à Segunda Guerra Mundial, agrega-se aos direitos do Estado Social a fim 
de tutelar a pessoa humana, na proteção de sua dignidade, todavia, o 
personalismo que se menciona aqui não é no sentido depreciativo ou 
negativo, mas sim no sentido de tutela da pessoa humana, [...]. Conforme 
ensina Perlingieri, é através do personalismo e do solidarismo, os quais 
estão intimamente ligados entre si, que se tenta construir um conceito de 
pessoa ou de valor da pessoa humana7. (REIS, 2007, p. 2040) 

  

 O novo ambiente da dogmática jurídica ultrapassou a ideia de que há 

unicamente um sentido para as leis. (BARROSO, 2006, p.09). O que se entende na 

dogmática atual, com relação aos princípios, é que estes possuem “normatividade”8. 

(BARROSO, 2006, p. 29) Dotados de carga valorativa, “[...] os princípios 

constitucionais, portanto, explícitos ou não9 passam a ser a síntese dos valores 

albergados no ordenamento jurídico.” (BARROSO, 2006, p. 29) 

  Sem intentar deduzir o espaço do direito privado, a nova proposta 

interpretativa pretende, isso sim, qualificar o direito privado, inclusive, 

funcionalizando seus institutos no sentido de promoção dos valores previstos 

constitucionalmente. (TEPEDINO, 2007, p. 310). 

 Realizadas as verificações iniciais, de forma a situar o a pesquisa aqui 

desenvolvida, segue-se na busca de satisfazer o objetivo aqui proposto, passando 

ao início do exame do princípio constitucional da solidariedade. 
 

 

3 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOLIDARIEDADE 

 

 Com o intuito de realizar os aportes iniciais a respeito da solidariedade, 

reproduzem-se as palavras de Maria Celina Bodin de Moraes, ressaltando que o 

texto ora proposto pretende analisar a solidariedade como princípio constitucional 

juridicamente exigível:  
 A solidariedade pode, então, ser compreendida sob diversas facetas: como 
um fato social do qual não podemos nos desprender, pois é parte intrínseca 
do nosso ser no mundo; como virtude ética de um reconhecer-se no outro 
(que “faz do outro um outro eu próprio”) ainda mais amplo do que a justa 

7 Há uma nota de rodapé do autor neste ponto do texto original. 
8 Conforme expressão utilizada pelo autor no texto original. (BARROSO, 2006, p. 29) 
9 Há uma nota de rodapé do autor neste ponto do texto original. 
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conduta exigiria (dar ao outro o que é seu);  como resultado de uma 
consciência moral e de boa-fé ou, ao contrário, de uma associação para 
delinqüir; como comportamento pragmático para evitar perdas pessoais 
e/ou institucionais. Fato social, virtude, vício, pragmatismo e norma jurídica 
são os diferentes significados do termo. (MORAES,[s.d.], p. 07 – 08) 
 

  Conforme refere a autora, a expressão “solidariedade” pode ser analisada de 

diversas maneiras, e de certa forma, aquela que mais rapidamente vem à mente de 

quem ouve ou lê a expressão “solidariedade”, parece ser o aspecto da virtude, do 

agir solidário em razão de uma postura adotada internamente pelo agente, fruto da 

sua personalidade ou da educação recebida, ou ainda em razão de fatores outros. 

Esta forma de solidariedade parece ser a que primeiro se identifica em razão de se 

tratar de uma maneira popular do termo. Enfim, a solidariedade neste sentido não se 

reflete em uma obrigação juridicamente exigível. 

 Não se trata aqui de enfocar este aspecto da solidariedade (muito embora 

possa vir a ser abordada no decorrer do texto em razão da primazia pelo bom 

entendimento e completude do mesmo). Aqui, a expressão solidariedade será 

abordada no seu viés jurídico. Destaque-se ainda, que da mesma forma que não se 

trata da solidariedade como virtude, não se trata também, da solidariedade 
obrigacional 10 , prevista no Código Civil, na qual os devedores ou credores se 

obrigam ao cumprimento de uma obrigação, no sentido de que todos respondem 

integralmente pelo adimplemento desta, não sendo, necessariamente, a obrigação 

cumprida por quotas distribuídas entre os sujeitos ativos ou passivos. 

   Na busca por uma definição de solidariedade jurídica, pode-se arriscar uma 

definição que a entenda sob o ponto de vista de acordo com o qual toda e qualquer 

relação jurídica, ou toda a relação que venha a produzir reflexos jurídicos, leve em 

consideração o seu entorno, de modo a prestigiar, ou pelo menos, não ferir o 

interesse da coletividade: 
Para mudar essa situação de individualismo e, consequentemente, de 
desagregação social, o princípio da solidariedade, antes que isso, um valor, 
ingressa no sistema jurídico como uma forma de atribuir significado ao 
próximo, correlacionando-se a um modo de despertar a intencionalidade 

10 Conforme dispõe o Código Civil: ”Da Solidariedade Ativa, Art. 267. Cada um dos credores solidários 
tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. [...] Da Solidariedade Passiva, 
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou 
totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam 
obrigados solidariamente pelo resto.“ Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>, Acesso em 16/05/2013. 
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humana em reconhecer a existência do outro, porque conduz o 
comportamento à consciência perceptiva do seu ambiente social11. 
(CARDOSO, 2013, p. 157) 

 

  A solidariedade como valor, de acordo com Maria Celina Bodin de Moraes 

([s.d.], p. 04), derivaria da tomada de consciência em torno dos interesse comuns 

“[...] que implicam, para cada membro a obrigação, moral de não fazer aos outros o 

que não se deseja que lhe seja feito1213”  

 
  Se, por um lado, o Constitucionalismo Contemporâneo entende que as 

relações jurídicas e as decisões judiciais devem observar os valores contidos nas 

normas constitucionais de forma que tais decisões possuam um liame lógico com os 

anseios expressos pela sociedade (partindo-se do pressuposto de que a 

Constituição Federal reflita tais anseios), isto sugere uma maior aproximação entre o 

direito e os ideais como dignidade da pessoa humana, por exemplo. Por outro lado, 

porém, esta aproximação pode acarretar colisões entre direitos de mesma 

dimensão. 

  Por tais razões, a subsunção já não se revela suficientemente hábil a ser 

aplicada a todos os casos, emergindo, então, a necessidade de um novo mecanismo 

para a aplicação da lei. Tal mecanismo deve solucionar os casos concretos, de 

maneira a não desprezar por completo a um ou a outro princípio constitucional. A 

subsunção pressupõe a eleição da regra que será aplicada ao caso concreto de 

forma a impedir que duas ou mais regras conflitantes incidam ao mesmo tempo ao 

mesmo caso. 14 (BARCELLOS, 2006)  

 Justifica-se que, diante deste contexto, surja o mecanismo da ponderação, 

posto que o princípio da solidariedade enfrenta os mesmos problemas de 

aplicabilidade dos demais princípios expressos no texto constitucional. 

11 Há uma nota de rodapé do autor neste ponto do texto original. 
12 Em itálico no texto original. 
13  Há uma nota de rodapé da autora neste ponto do texto original. 
14 “A subsunção não tem instrumentos para produzir uma conclusão que seja capaz de considerar 
todos os elementos normativos pertinentes, sua lógica tentará isolar uma única norma para o caso. 
[...] Quando se trabalha com a Constituição, no entanto, não é possível simplesmente escolher uma 
norma em detrimento das demais: o princípio da unidade, pelo qual todas as disposições 
constitucionais têm a mesma hierarquia e devem ser interpretadas de forma harmônica não admite 
essa solução.” (BARCELLOS, 2006, p. 55) 
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 A ponderação objetiva a resolução de conflitos entre princípios de forma que 

nenhum deles seja negado, mas sim, de modo que, diante do caso concreto, um dos 

princípios em oposição seja aplicado mais intensamente que o outro.  (Ana Paula de 

Barcellos, 2006, p. 57) 

 Cuide-se que em um texto de pouca extensão como o presente não lhe torna 

possível abarcar todo o conteúdo relacionado à matéria ora em abordagem, de 

modo que serão verificados apenas aqueles aspectos mais urgentes para que se 

propicie um entendimento mínimo com relação ao conteúdo exposto.  

 Robert Alexy (2007, p. 298), em sua exposição sobre a estrutura da 

ponderação, ao defender que a ponderação trata-se de um método racional, chega a 

definir uma fórmula, a qual denomina de “Fórmula de Ponderação”. 

 Segundo Alexy, (2007, p. 298) “a fórmula da Ponderação sustenta que o peso 

concreto de um princípio é um peso relativo”. O trecho acima exposto demonstra a 

complexidade do conteúdo em comento, sendo que se trata apenas de uma parte de 

todo o conteúdo relacionado à ponderação. 

 Cumpre destacar, portanto, que a necessidade da breve analise acima 

realizada, referente ao uso da ponderação, repousa no fato de que o presente 

trabalho se desenvolve no contexto do Constitucionalismo Contemporâneo, bem 

como em razão da pretensão de se tratar do princípio da solidariedade e do instituto 

da função social, ambos previstos constitucionalmente. 

 O princípio da solidariedade foi eleito para abordagem no presente texto, em 

razão de sua característica intimamente vinculada a valores prestigiados pelo ser 

humano. A solidariedade, que hoje pode ser exigida juridicamente, já fora vista 

apenas como um valor moral, ligado à conduta pessoal, possuindo raízes até 

mesmo religiosas.   

 Destaque-se que a busca pela efetividade de valores como a solidariedade 
remonta a longa data. Movimentos marcantes da história15 da humanidade, como o 

Iluminismo, já lutavam pelo prestígio da solidariedade. (SARMENTO, 2004, p. 64) 

15 Com o intuito de aprofundar o esclarecimento: “Mas parece-nos que, ao invés de abandonar o 
ideário da Modernidade, deve-se aprofundá-lo, sobretudo nas sociedades periféricas – pré-modernas 
sob certos aspectos -, que enfrentam carências já relativamente equacionadas no 1º Mundo. [...] E, a 
partir de uma perspectiva racional, cumpre insistir, mais e mais, na luta pela implementação dos 
grandes valores do Iluminismo, de liberdade, igualdade, democracia e solidariedade.” (grifo 
nosso) (Daniel Sarmento, 2004, p. 64)
   A este respeito traz-se ainda Jorge Renato dos Reis, que menciona: “De igual maneira, 
embora a origem do solidarismo, segundo Francesco Lucarlli, na sua obra Solidarietà e Autonomia 
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  Ocorre que, assim como os demais princípios constitucionais, o princípio da 

solidariedade encontra dificuldades substanciais quando da sua aplicação prática. 

Os princípios possuem um caráter abrangente e abstrato maior do que o das regras, 

o que acaba por oferecer ao aplicador da lei uma maior margem de subjetividade, o 

que mais uma vez remonta à utilização da ponderação. (BARROSO, 2006, p. 29 - 

48) 

 

 Sendo assim, a exemplo dos demais princípios constitucionais, o princípio da 

solidariedade também encontra tais entraves à sua aplicação, devendo, em caso de 

colisão, haver a ponderação entre os direitos conflitantes. 

 

 

4 O INSTITUTO DA FUNÇÃO SOCIAL E O DIREITO DE AUTOR - 
INTERSECÇÕES 

 

 Em consonância com os preceitos constitucionais, o direito de propriedade 

também se vê obrigado a se materializar de forma inteiramente alinhada ao 

conteúdo constitucional. Previsto constitucionalmente, o instituto da função social 

exige do proprietário a observância dos interesses coletivos:  
 Todavia, não raras vezes, o princípio da função social da propriedade tem 
sido mal definido pela doutrina brasileira, obscurecido pela confusão que 
dele se faz com os sistemas de limitação da propriedade. Porém, não se 
confundem. Limitações dizem respeito ao exercício do direito, ao 
proprietário, enquanto a função social interfere com a estrutura do direito 
mesmo 16 , levando em consideração os interesses da coletividade em 
detrimento do direito individual.(Jorge Renato dos Reis, 2008, p. 155) 
 

  Desta forma percebe-se que, a princípio, parece haver uma estreita ligação 

entre o princípio da solidariedade e o instituto da função social, justificando, assim, a 

hipótese de que a função social quando aplicada ao Direito de Autor possa se 

revelar o instrumento através do qual o princípio da solidariedade atinge seu objetivo 

no que tange ao direito de propriedade. 

Privata, publicada em 1970, possua conexão com os princípios sociais do cristianismo, não é no seu 
sentido religioso que a constituição o ampara, mas sim no sentido de tratamento de fraternidade em 
relação às outras pessoas no sentido universal, no dever de respeito à pessoa humana que com 
outra estabelecer eventual relação jurídica.” (Jorge Renato dos Reis, 2007, p. 2039) 
 
16 Há uma nota de rodapé do autor neste ponto do texto original. 
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O direito de autor se insere no âmbito do direito privado, embora novamente 

se faça lembrar a possível superação da dicotomia existente entre “público” e 

“privado”. A chamada constitucionalização do direito privado revelou a 

ultrapassagem de um modelo jurídico engessado em dois campos absolutamente 

separados, quais sejam, o público e o privado. (Eugênio Facchini Neto, 2010, p. 38) 

Ocorre que, contemporaneamente, em virtude da ampla disseminação e 

utilização de tecnologias da informação, o direito do autor se vê envolvido por uma 

crise que engloba, pelo menos, três elementos: o direito de acesso à informação por 

parte de toda a sociedade, os direitos patrimoniais e morais do autor, e a utilização 

de tecnologias que facilitam o acesso às obras intelectuais. 

 A esta sociedade, estreitamente vinculada aos meios tecnológicos, embora 

hajam divergências, chama-se “Sociedade da Informação”. (ADOLFO, 2008, p. 225 

– 227). 

Como não se questionar a respeito da amplitude da incidência das normas 

protetivas do direito de autor, da necessidade ou não de tal proteção, bem com a 

respeito da medida em que se deve proporcionar tal proteção? É dentro destes 

questionamentos, que na realidade são infinitamente maiores do que os poucos 

acima mencionados, que surge a dúvida a respeito da função social do direito de 

autor.  

    Destaque-se que, além das recentíssimas inovações tecnológicas, o 

próprio direito de autor é um ramo recente se comparado a outros ramos do direito:  

 Comparado com o Direito Civil e outros ramos de Direito mais recentes, o 
Direito do Autor é recentíssimo. Ainda que a antiguidade romana nos 
apresente certos episódios de utilização indevida do resultado de atividade 
intelectual do homem, não se reconhecia aos autores um direito que estes 
pudessem fazer valer perante o tribuno ou pretor. São conhecidos os assim 
chamados “plagiarii” (plagiários), que se apresentavam como autores de 
trabalhos de outros. (HAMMES, 1998, p. 19) 

 

  A Lei nº. 9.610/9817 regula os direitos do autor, e traz em seu texto as 

chamadas “limitações”, que, conforme se depreende da leitura do próprio texto legal, 

seriam formas de utilização das obras sem, no entanto, incorrer na ofensa aos 

direitos do autor. Porém, tais limitações parecem não ser suficientes para atender a 

totalidade das demandas contemporâneas de acesso á informação, o que acaba por 

17  Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 
20/08/2013. 
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não satisfazer as ambições expressa pelo instituto da função social. (PIRES; BOFF, 

2011, p. 109) 

 A função social, independente de estar perfectibilizada ou não, pelas limitações 

trazidas pela lei nº. 9.610/98 é um instituto que se impõe que seja observado pelo 

direito privado, inclusive no sentido de observar o perfil solidário previsto 

constitucionalmente: “Portanto, a função social do Direito Privado no atual momento 

histórico é verificar a função social de cada norma do ordenamento jurídico, para 

que todos os seres humanos tenham assegurado o respeito à sua dignidade, e, 

assim, consuma-se a mudança do perfil político-ideológico do liberal para o 

solidário18” (CARDOSO, 2013, p. 262) 

 

Diante de tal situação, verifica-se a vinculação entre a função social e o 

princípio da solidariedade, ambas constitucionalmente previstas. Parece, desta 

forma, haver uma relação lógica entre o instituto da função social aplicado ao direito 

de autor, e a consequente observância do princípio constitucional solidarista, já que 

ao se observar o interesse social, através da ponderação entre este e o interesse 

patrimonial do autor, inevitavelmente se está agindo no sentido objetivado pela Carta 

Maior, da construção de uma sociedade mais justa e solidária. 
 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 O presente texto buscou analisar a possibilidade de aplicação do instituto da 

função social ao direito de autor, como forma de concretização do princípio 

constitucional da solidariedade. Neste intuito, buscou-se ambientar o estudo no 

constitucionalismo contemporâneo, demonstrando a atual forma de interpretação do 

texto constitucional. Realizou-se, também, a abordagem em torno da ponderação, 

meio utilizado para a solução de colisões entre princípios. 

 Procurou-se, também, realizar a análise do princípio da solidariedade, de 

forma a demonstrar seu viés social, bem como a sua incidência sob as relações 

privadas.  

18 Há uma nota de rodapé do autor neste ponto do texto original. 
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 Desta forma, foram demonstradas as características da “sociedade da 

informação”, sociedade que se desenvolve em paralelo ao constitucionalismo 

contemporâneo, de maneira a revelar a crise que o amplo uso das tecnologias da 

informação causou ao direito de autor, como pode ser percebido por qualquer 

usuário da internet. Portanto, frente às características jurídicas e sociais 

contemporâneas, mais do que nunca vislumbra-se a necessidade de satisfação dos 

anseios sociais, mesmo que em detrimento, por vezes, de direitos puramente 

patrimoniais e individuais. 

  Por fim, foi possível perceber que, em razão do viés social demonstrado pelo 

texto da Carta Maior de 1988, ao se aplicar o instituto da função social ao ramo do 

direito (privado) de autor, inevitavelmente se está privilegiando o objetivo solidarista 

constitucional. Talvez por se tratar de uma constituição analítica, a CF/88 repita na 

exigência de atendimento à função social, a necessária observância de atenção aos 

anseios sociais já prevista pelo princípio da solidariedade. Se o agir solidário prevê, 

e neste sentido demonstra seu caráter dirigente, a construção (por parte de todos) 

de uma sociedade livre, justa e solidária, por certo que ao se exigir da propriedade, 

seja ela qual for, que cumpra com a sua função social, novamente se está a exigir a 

adoção de uma conduta solidarista, e, portanto, social, neste momento, por parte do 

proprietário de direitos autorais.  
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OS DIREITOS TRABALHISTAS DO AUTOR EMPREGADO: UMA ANÁLISE 

DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS DO TRABALHO 

THE EMPLOYED AUTHOR’S LABOR RIGHTS: AN ANALYSIS ON THE 

UNDERSTANDING OF THE LABOR COURTS 

SUZÉTE DA SILVA REIS1 

Resumo 

Apesar da regulação feita pela Lei nº. 9.279/96, que regula os direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial, Lei nº. 9.610/98, que trata do direito de autor e da Lei 

nº. 9609/06, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 

computador, no campo do direito do trabalho ainda persistem discussões decorrentes 

dos conflitos relativos às invenções do autor empregado no decorrer do contrato de 

trabalho. A proteção ao trabalhador, conforme disposições constitucionais e 

infraconstitucionais, tem sido o fundamento de algumas decisões favoráveis, no âmbito 

da justiça trabalhista, no sentido de conceder indenização ao empregado autor do 

invento ou da criação.  

Palavras-chave: DIREITO DO TRABALHO. INVENÇÕES. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Abstract 

Despite the regulation provided by Law nº. 9.279, which regulates the rights and 
obligations regarding industrial property, and the Law nº. 9.610/98, about author’s right, 
in the field of Labor Law ,there is still a debate over the employee’s creations during the 
contract’s length. The worker’s protection, pursuant to the Constitutional dispositions, 
has been the fundament of some favorable decisions, in the area of Labor Justice, in the 
sense of conceding compensations to the invention’s employed author. 

Key-words: LABOR LAW . INVENTIONS.  INTELECTUAL PROPERTY 
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 A justiça do trabalho tem se deparado, não raras vezes, com empregados autores 

de invenções ou criações que buscam a tutela do judiciário, na expectativa de receber 

indenizações referentes às obras, inventos ou modelos de utilidade que foram 

desenvolvidos por eles durante a execução do contrato de trabalho.  

Da mesma forma, ocorrem situações em que o autor empregador sofre violações 

referentes aos direitos autorais, como é o caso de utilização de fotografias, produções 

literárias ou outras obras que são produzidas no curso do contrato de trabalho, porém 

são utilizadas indevidamente pelo empregador. 

 Os direitos intelectuais, assim como os direitos sociais dos trabalhadores, 

possuem amparo constitucional. A proteção intelectual está regulamentada em 

legislação específica, que estabelece, de forma geral, que as invenções e os modelos de 

utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de 

trabalho cuja execução ocorra no país e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade 

inventiva, resultado da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado. 

 O direito do trabalho está assentado em princípios que servem de orientadores 

para a apreciação e julgamento das relações trabalhistas. A execução do contrato de 

trabalho é interpretada a luz desses princípios, com ênfase ao princípio da proteção e o 

princípio da primazia da realidade. 

 Desse modo, quando resultar dúvida acerca da forma como foi estabelecido o 

contrato de trabalho ou se não estiverem claras as cláusulas referentes aos direitos 

intelectuais e de propriedade e a forma de remuneração pelo desenvolvimento da 

atividade criadora específica, a tendência jurisprudencial tem sido no sentido de 

assegurar ao trabalhador o direito a uma indenização. 

 Pretende-se, com o presente estudo, realizar uma análise acerca de algumas 

decisões recentes dos tribunais trabalhistas envolvendo os direitos intelectuais e de 

propriedade de autores empregados e a entendimento que tem sido adotado quando do 

julgamento dessas ações.  

Para uma melhor compreensão, o estudo está dividido em três partes. Na 

primeira, será feita uma breve explanação acerca das leis que regulamentam os direitos 

intelectuais, particularmente as leis nº. 9.279/96, nº. 9.610/98 e nº. 9609/06. A segunda 

parte tratará dos princípios do direito do trabalho, que orientam a hermenêutica 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.23 a 39 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
OS DIREITOS TRABALHISTAS DO AUTOR EMPREGADO  

25 
 
trabalhista. O direito laboral é um direito principiológico, que tem por objetivo buscar a 

igualdade entre partes materialmente desiguais, como ocorre nas relações de emprego. 

Na terceira parte do texto serão apresentadas algumas decisões recentes dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, apontando o entendimento 

adotado quando do julgamento dos conflitos decorrentes das relações entre autor 

empregado e empregador.  

 

1 A regulamentação dos direitos intelectuais 

A Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, regulamentou os direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial e derrogou o artigo 454 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). A Lei tem um capítulo específico sobre o tema, o capítulo XIV que 

trata da invenção e do modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de 

serviço. 

No artigo 88 está estabelecido que a invenção ou o modelo de utilidade 

pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho 

cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade 

inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado 

contratado.O parágrafo primeiro estabelece que a retribuição pelo trabalho realizado 

pelo empregado – invento ou modelo de utilidade – limita-se ao salário que foi ajustado. 

Somente se houver uma disposiçãocontratual diversa, que estabeleça uma retribuição 

pecuniária pela criação do empregado, esta será devida. 

E aqui reside um dos problemas: muitas vezes, os contratos de trabalho são 

firmados de modo padronizado, sem nenhuma estipulação ou ressalva específica. 

Noutras tantas, o empregado é contratado para exercer uma função e ao longo da 

execução do contrato de trabalho acaba realizando atividades estranhas ao seu contrato. 

É o que ocorre com os desvios ou acúmulos de funções. 

É possível que o empregado tenha sido contratado para realização de 

determinada atividade, com anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no 

contrato de trabalho, porém, no curso do contrato, acabe desenvolvendo atividades 

ligadas à criação ou inventos, alheias às suas funções iniciais. Tal situação, face ao 
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princípio da primazia da realidade e da proteção, pode ensejar a indenização do 

empregado autor. 

O parágrafo segundo do artigo 88 estipula o prazo de um ano após a extinção do 

vinculo empregatício para que o empregado postule o registro da patente da invenção ou 

do modelo de utilidade. Se não houver disposição ou prova em contrário, considera-se 

que a invenção ou modelo de utilidade foi desenvolvido durante a vigência do contrato 

de trabalho. 

O artigo 89 estipula que o empregador, que é o titular da patente, poderá 

conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos 

econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o 

interessado ou conforme disposto em norma da empresa. A forma mais adequada para 

essa pactuação individual com o empregado autor pode ser feita no próprio contrato de 

trabalho ou em instrumento próprio. 

Caso seja conferida a participação nos resultados econômicos, esses valores não 

se incorporam ao salário do empregado e, diante disso, não geram reflexos nas demais 

verbas trabalhistas. 

O artigo 90 estabelece que pertenceexclusivamente ao empregado a invenção ou 

o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de 

trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações 

ou equipamentos do empregador. Ao contrário do que estabelece o artigo 88, quando o 

empregador fornece todos os instrumentos, meios e recursos para o empregado, em que 

a invenção ou modelo de utilidade pertence exclusivamente ao empregador. No 

primeiro caso, o desenvolvimento a criação não foi decorrência das atividades para as 

quais o empregado foi contratado. 

Já o artigo 91 estabelece que a propriedade de invenção ou de modelo de 

utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do 

empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ouequipamentos 

doempregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Novamente em 

atenção ao princípio da primazia da realidade, quando não houver expressa disposição 

em contrário, tem-se que a propriedade é comum. 
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Quando mais de um empregado tiver participação na criação, a parte devida será 

dividida igualmente entre todos, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 91, 

sendo que o direito de licença de exploração é garantido ao empregador, com a justa 

remuneração ao empregado, conforme determinação do parágrafo segundo. 

O parágrafo terceiro regula a exploração do objeto da patente, estipulando que se 

não houver acordo, o empregador deverá iniciar a exploração da patente no prazo de um 

ano, a contar da data da sua concessão. O não exercício desse direito implicará na 

passagem da titularidade exclusiva da patente ao empregado. 

O artigo 92 estende-se a proteção aos trabalhadores autônomos ou aos 

estagiários que, assim como os empregados, desenvolver invenção ou modelo de 

utilidade.  

Finalmente, o artigo 93 determina que as disposições pertinentes ao tema aplica-

se às entidades da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, estadual ou 

municipal. Nesse caso, a premiação referente as vantagens auferidas com o pedido ou 

patente, deverão se dar na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno 

da entidade ao qual o empregado autor estiver vinculado. 

A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, trata dos direitos autorais relativos às 

obras intelectuais artísticas e científicas, porém não regulamenta de modo específico a 

questão das criações dos empregados contratados para esse fim. 

No entanto, não há nenhuma menção aos direitos do autor na relação 

empregatícia, como no caso das obras artísticas, literárias, musicais, de rádio difusão ou 

televisiva, como ocorre quanto à propriedade industrial e software, quando a legislação 

prevê, expressamente, que os direitos de propriedade referentes ao seu desenvolvimento 

ocorrer durante o contrato de trabalho serão do empregador. Uma das poucas 

disposições está no artigo 49, inciso II, que dispõe que a transmissão total e definitiva 

dos direitos de autor deverá ser estipulada via contrato escrito.  

Em se tratando dos direitos autorais, deverá haver a expressa contratação para a 

regulação dos direitos que surgem da criação, ocorridos durante o pacto laboral. 

A Lei nº. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 dispõe sobre a proteção da 

propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no país. O 

artigo 4º determina expressamente que se não houver disposição em contrário, os 
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direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a 

vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e 

desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou 

servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos 

concernentes a esses vínculos, pertencerão exclusivamente ao empregador. 

Assim como a Lei da Propriedade industrial, a lei 9.609 é clara quanto à 

propriedade da criação. O parágrafo segundo do artigo 49 dispõe que pertencerão com 

exclusividade ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes 

a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de 

serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações 

tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos 

do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de 

prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público. 

Aplicando-se as mesmas disposições quando o programa de computador for 

desenvolvido por bolsista, estagiários e assemelhados. 

Em regra, a existência de relação de emprego entre empregado e empregador 

não afeta a natureza da criação intelectual, pois os direitos autorais e conexos compõem 

o direito de personalidade, oponíveis inclusive contra o empregador, mesmo que o 

empregado execute as suas atividades sob o comando empresarial (BARROS, 2012). As 

disposições da lei nº. 9279/96 são cabíveis nas relações entre empregado e empregador, 

porém é preciso observar a realidade fática da relação de emprego. 

Nesse sentido, é preciso lembrar que 

[...] o empregador só vai mandar seu empregado criar uma obra e pagá-lo 
para isso, se puder dispor livremente desta (...) A mentalidade de que o 
resultado do trabalho do empregado é considerado como pertencente ao 
empregador continua viva. Considere-se, ainda, até que ponto o criador 
empregado está, em sua criação intelectual, dependendo de ordens do 
empregador (HAMMES, 1996, p. 112) 

Como os contratos de trabalho não seguem a mesma interpretação conferida às 

demais normativas, é comum ocorrerem conflitos decorrentes da produção, criação, 

invenção e desenvolvimento de programas de computadores. O contrato de trabalho 

possui peculiaridades que não se aplicam às demais áreas do direito, a começar pela 

formação do contrato, que poderá ser tanto expressa quanto tácita, admitindo-se o 

contrato verbal. 
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Como decorrência, tem-se que a execução do contrato de trabalho também segue 

um caminho diverso dos demais contratos. Mesmo quando o contrato de trabalho for 

escrito e contiver cláusulas expressas sobre determinadas situações, se for constatado 

que na realidade a execução se deu de modo diverso, é a realidade que prevalecerá. 

 

2 O empregado autor na perspectiva dos princípios trabalhista  

 O direito do trabalho é um direito protetivo assentado em princípios que 

orientam toda a interpretação dos contratos de trabalho, verbais ou escritos. De modo 

geral, pode-se definir o direito do trabalho como um ramo especializado que “regula 

certo tipo de relação laborativa na sociedade contemporânea” (DELGADO, 2013, p. 

45). O Direito do Trabalho é o “instrumento eleito pelo Estado como forma de garantir 

direitos mínimos à classe trabalhadora, através da imposição de limites à exploração da 

força de trabalho” (CAMINO, 1999, p. 55-56). 

 Um conceito adequado para o direito do trabalho e que é bastante pertinente com 

a temática aqui explorada identifica-o como um  

complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação 
empregatícia de trabalho e outras relações normativamente especificadas, 
englobando, também, os institutos, regras e princípios jurídicos concernentes 
às relações coletivas entre trabalhadores e tomadores de serviços, em especial 
através de suas associações coletivas (DELGADO, 2013, p. 46). 

 São esses princípios orientadores que servem como parâmetro hermenêutico 

para a análise dos conflitos trabalhistas que chegam à Justiça Trabalhista. Os sujeitos – 

empregado e empregador – não são tratados como iguais na relação de trabalho, pois se 

reconhece a inferioridade, ou hipossuficiência, do trabalhador diante do empregador. 

Desse modo, as normas devem ser interpretadas a partir desse pressuposto de 

hipossuficiência. O objetivo é reduzir a desigualdade de fato, mediante a desigualdade 

jurídica.  

Os princípios traduzem os valores fundamentais que sustentam determinada 

sociedade e, por essa razão, permeiam as relações sociais e orientam a conduta daqueles 

que dela fazem parte. Do mesmo modo, eles orientam o ordenamento jurídico, porém 

não se confundem com normas ou com regras de comportamento. Essas derivam dos 

princípios e são por eles delineadas, pois os princípios não estão descritos 

explicitamente em normas legais, apesar da sua força normativa.  Eles refletem “a ideia 
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de diretriz de comportamento, arraigada em cada um de nós, de acordo com os valores 

que vamos assimilando no curso de nossas vidas” (CAMINO, 1999, p. 54). 

 Os princípios do Direito do Trabalho são formados por um núcleo basilar de 

princípios especiais. Dentre os mais interessam para a análise dos conflitos decorrentes 

da relação empregado autor e empregador, destacam-se o princípio da proteção, o 

princípio da norma mais favorável, o princípio da imperatividade das normas 

trabalhistas, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas ou da 

irrenunciabilidade dos direitos trabalhistase o principio da primazia da realidade. 

 O princípio da proteção éconhecido como princípio tutelar, que serve de norte 

aos demais princípios. É considerado a própria razão de ser do Direito do Trabalho.  A 

proteção visa manter o equilíbrio entre partes e igualar as condições entre as mesmas, 

visto que o trabalhador, na grande maioria das vezes, não se encontra nas mesmas 

condições que seu empregador. Assim, a dignidade da pessoa humana é o seu objetivo 

principal a ser alcançado, pois procura garantir ao empregado as condições necessárias 

para fazer valer o seu direito.   

 De acordo com esse princípio, o Direito do Trabalho “estrutura em seu interior, 

com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma teia de proteção à 

parte hipossuficiente na relação empregatícia – o obreiro – visando retificar, no plano 

jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático” (DELGADO, 2013, p. 199).  

 O nascedouro desse princípio está na Revolução Industrial, como ensina Pinto 

(1997, p. 96): 

dos embates gerados pela Revolução Industrial nasceu a certeza de que, nas 
relações de trabalho subordinado, a igualdade jurídica preconizada pelo 
Direito Comum para os sujeitos das relações jurídicas se tornaria utópica em 
virtude da deformação que o poder econômico de um provocaria na 
manifestação da vontade do outro. 

 

O princípio da proteção tem influência na legislação brasileira: 

Os diplomas legais no Brasil continuam sendo inspirados no princípio da 
proteção ou da tutela, como se infere do próprio caput do art. 7º da 
Constituição da República de 1988, o qual, ao arrolar os direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais prevê: ‘outros que visem à melhoria de sua 
condição social’. Isso demonstra uma técnica legislativa direcionada ao 
princípio da tutela. Outra manifestação do princípio da proteção encontra-se 
nos arts. 444 e 620 da CLT. O primeiro faculta às partes estipular as 
condições contratuais, desde que não contravenham às disposições de 
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proteção ao trabalho, às convenções coletivas que lhe sejam aplicáveis e às 
decisões das autoridades competentes. Já o art. 620 preceitua que as 
condições estabelecidas em convenções coletivas, quando mais favoráveis, 
prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, desde que não contrariem o 
interesse geral da coletividade (BARROS, 2010, p. 175). 

 

 O tratamento desigual decorrente da desigualdade material dos sujeitos da 

relação de emprego é o fundamento do principio da proteção. Assim, é “justo é tratar 

desigualmente os desiguais, na mesma proporção em que se desigualam, e o 

favorecimento é qualidade da lei, e não defeito do juiz, que deve aplicá-la com 

objetividade, sem permitir que suas tendências pessoais influenciem seu 

comportamento(GIGLIO, 2000, p.67). 

 Esse princípio “traduz a premissa de que se deve favorecer aquele a quem se 

pretende proteger”(CAMINO, 1999, p. 56). Ao tratar de modo desigual os desiguais, a 

lei, ao privilegiar o trabalhador, está buscando compensar a desigualdade existente entre 

o empregador e o empregado. Esse princípio é resultado das normas imperativas do 

Estado, no sentido de intervir nas relações de trabalho, obstaculizando à autonomia da 

vontade (SUSSEKIND, 2000, p. 149), que pode, muitas das vezes, impedir a realização 

de um direito assegurado. 

 Segundo o princípio da imperatividade das normas trabalhistas, as normas 

trabalhistas devem prevalecer sobre a autonomia da vontade das partes nas relações 

contratuais. Assim, as regras trabalhistas são essencialmente imperativas, não podendo 

ter a sua regência contratual afastada pela simples manifestação de vontade das partes 

(DELGADO, 2013). 

 Esse princípio contraria o princípio contratual do Direito Civil, no qual 

predomina a autonomia da vontade dos contratantes, podendo os mesmos ajustar as 

condições contratuais de acordo com a vontade. As normas trabalhistas, ao contrário, 

são imperativas, estão acima da vontade das partes, não podendo ser flexibilizadas. 

 Esse entendimento decorre do princípio da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas, outro princípio do direito do trabalho, haja vista que o trabalhador não 

pode, em nenhuma hipótese, abrir mão de direitos que lhe são assegurados pela 

legislação pátria vigente, como se verá a seguir. 
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 Também conhecido como princípio da irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas, esse princípio tem um caráter protetivo, limitando a possibilidade de 

disponibilidade das partes, com o intuito de reduzir as desigualdades e salvaguardar os 

direitos dos trabalhadores. Caracteriza-se pela impossibilidade jurídica do trabalhador 

privar-se dos direitos concedidos pela legislação ou pelas normas coletivas em seu 

benefício próprio. 

 O princípio da indisponibilidade “consiste na vedação de que os empregados 

renunciem, ou transacionem, individualmente, aos direitos a eles conferidos pelas 

normas trabalhistas, por tais direitos serem considerados direitos mínimos” (VECCHI, 

2007, p. 276), razão pela qual exige-se a negociação coletiva para, em casos 

excepcionais, promover a discussão e possível negociação.De acordo com Delgado, 

esse princípio traduz a inviabilidade técnico-jurídica de poder o empregado abrir mão, 

por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e proteção que lhe asseguram a 

ordem jurídica e o contrato (DELGADO, 2013). 

 Tem-se que esse princípio protege o trabalhador, visto que, na maioria das vezes, sua 

condição econômica e social é menos privilegiada do que a do empregador, colocando-o numa 

posição de fragilidade.    

Fosse permitido ao trabalhador dispor de seus direitos, os postulados que 
orientam o Direito do Trabalho não passariam de belas teses. A premência do 
emprego, a necessidade de prover a subsistência, a disputa no mercado de 
trabalho, a desinformação, a própria vulnerabilidade decorrente da 
inferioridade hierárquica em relação ao empregador tornariam o trabalhador 
alvo fácil de avenças lesivas. Daí a natureza publicista das normas que 
tutelam a relação de emprego, consubstanciadas no contrato mínimo legal, 
indisponível, portanto, irrenunciável (CAMINO, 1999, p. 57) 

 Não existe possibilidade de o trabalhador negociar seus direitos personalíssimos 

ou os direitos patrimoniais indisponíveis, como os benefícios previdenciários e 

fundiários, bem como não pode dispor das suas férias, nem dos equipamentos de 

segurança. Também não é possível o mesmo firmar, individualmente, acordo para 

redução do seu salário. A indisponibilidade dos seus direitos configura-se como uma 

garantia ao trabalhador. 

 O art. 468 da CLT traz em seu bojo esse princípio quando diz que somente é 

lícita as alterações das respectivas condições por mútuo consentimento quando não 

resultem em prejuízos ao empregado, sejam eles diretos ou indiretos, sob pena de 
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nulidade da cláusula que infringir a garantia. O objetivo principal é oferecer proteção ao 

trabalhador, assegurando as garantias mínimas e essenciais previstas em lei. 

O princípio da primazia da realidade, que, ao contrário de outros ramos do 

direito, privilegia a realidade em detrimento de documentos ou outros meios utilizados 

para demonstrar o direito. Por esse princípio a realidade fática prevalece sobre o próprio 

contrato formal. No Direito do Trabalho a essência do ato jurídico é o fato, e não a 

forma. Para Delgado, o que prevalece é “a prática concreta efetivada ao longo da 

prestação de serviços, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas 

partes na respectiva relação jurídica” (DELGADO, 2013, p. 212). 

A princípio da primazia da realidade é um desdobramento do princípio da 

proteção, pois sempre a prevalência da realidade se dará em favor do empregado. Em 

relação ao empregador, a presunção emerge dos documentos. Entretanto, essa presunção 

é relativa, pois não é o que está descrito no instrumento escrito que tem valor maior, 

mas sim a efetiva prática. 

Percebe-se claramente a força desse princípio na redação do art. 9º da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que determina a nulidade dos atos praticados 

com o intuito de desvirtuar ou fraudar os preceitos consolidados. Em virtude desse 

princípio “há uma valorização maior da vida concreta, do conteúdo, e não da forma, a 

qual é determinada geralmente como medida de proteção dos empregados” (VECCHI, 

2007, p. 278). Portanto, sempre que houver divergência entre o que está escrito nos 

registros e os dados provenientes da realidade, há que se buscar conhecer a verdade real.  

Os fatos sobrepõem-se ao que está estipulado nos contratos. É necessário, 

portanto, que se afaste a roupagem formal da relação jurídica existente entre empregado 

e empregador e se busque as reais circunstâncias fáticas, pois é a partir delas que o 

julgador irá formar seu juízo de convencimento e, a partir dele, dizer de quem é o direito 

postulado. 

E é nessa perspectiva que, muitas vezes, os tribunais trabalhistas tem 

entendimento diverso do que consta expressamente estabelecido na legislação sobre os 

direitos intelectuais, conferindo direito à indenização ao empregado autor quando 

verificar que, mesmo ele desenvolvendo o invento ou a criação, com os instrumentos 

fornecidos pelo empregador. Isso porque, em algumas situações, a realidade dos fatos 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.23 a 39 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
SUZÉTE DA SILVA REIS  

34 
 
da relação laboral difere da previsão contratual estabelecida entre empregado autor e 

empregador.  

 

3 O entendimento dos Tribunais do Trabalho acerca dos conflitos entre empregado 

autor e empregador 

 Algumas decisões dos tribunais trabalhistas causam impactos quando analisadas 

de modo mais superficial, especialmente quando concedem indenizações decorrentes da 

criação intelectual, invento ou modelo de utilidade, contrariando a legislação sobre os 

direitos intelectuais.  

 No entanto, o fundamento de muitas dessas decisões não está no campo dos 

direitos intelectuais ou de propriedade industrial, mas sim na violação das regras 

trabalhistas ou no desvirtuamento do contrato de trabalho.  

 Em julgamento recente no Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi conferida 

uma indenização de 390 mil dólares a um ex-empregado autor de um invento. Tratava-

se de uma ação de um ex-empregado da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA), 

postulando o direito a indenização referente a um invento de sua autoria que teria sido 

utilizado pelo empregador sem o pagamento de nenhuma contrapartida. 

 O ex-empregado trabalhou por 13 anos na RRFSA em Minas Gerais, exercendo 

a função de manutenção de vagões de trem. No decorrer do contrato, ele idealizou e 

projetou dois aparelhos para auxiliar o trabalho executado e com isso reduzir algumas 

etapas da manutenção de vagões. Como durante a vigência do contrato de trabalho e, 

mesmo após a sua extinção, o empregado não recebeu nenhuma indenização, o que 

levou o mesmo a ingressar em juízo, alegando que a RRFSA teria se beneficiado com a 

invenção, em razão da eficiência, rapidez e menor custo de manutenção alcançado com 

a utilização dos inventos. 

 Durante a instrução processual ficou comprovada a autoria das invenções e foi 

fixada a indenização. Em sede de recurso, que não foi provido, a RRFSA alegou que o 

ex-empregado não tinha o registro no Instituto de Propriedade Industrial (INPI) e não 

teria como comprovar a autoria do invento. No TST a RRFSA continuou alegando a 

inexistência do registro, além de alegar que, conforme a lei de propriedade industrial, os 
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inventos desenvolvidos durante o contrato de trabalho seriam de propriedade da 

empresa. 

 O entendimento da relatora do processo no TST, a ministra Rosa Weber foi no 

sentido de que empregado e empregador são passíveis de proteção pela lei de 

propriedade industrial. No entanto, pelo direito do trabalho não é possível “permitir a 

alienação da força de trabalho, no caso concretizada na forma de uma criação intelectual 

em favor do empregador, sem que o empregado seja por isso remunerado”(BRASIL, 

............... 

 Em outra decisão, o TST manteve a decisão de primeira instância, negando 

indenização a um empregado autor de softwares. A ação envolvia uma empresa de 

desenvolvimento de sistemas de software e um empregado contratado como prestador 

de serviços autônomo para exercer as atividades de programador trainee.  No entanto, 

como o desenvolvimento de programas atende ao cumprimento de parte de seu objeto 

social da empresa e o trabalhador acabou envolvido no desenvolvimento de referidas 

atividades, o entendimento foi de que o Reclamante inseriu-se no âmbito empresarial da 

empresa na condição de empregado.  

 No julgamento em primeira instância entendeu-se que o trabalho intelectual 

estava vinculado ao contrato de trabalho e que a contraprestação aos trabalhos 

executados decorria diretamente do contrato laboral, porque não havia qualquer ajuste 

em sentido contrário (BRASIL, 2014a). 

 Nesse mesmo sentido, entende-se que as invenções de serviço são parte do 

objeto do próprio contrato de trabalho, porque o empregado foi admitido com esse 

propósito. A retribuição identifica-se com o próprio salário ajustado, exceto se houver 

disposição em sentido contrário. Mesma a atividade criativa sendo do empregado, o 

empregador arcou com os riscos econômicos e financeiros inerentes à invenção, que era 

objeto do contrato (BARROS, 2012, p. 501) 

 Em relação aos direitos autorais, o TST entendeu que a utilização de material 

didático pela empresa sem a correspondente autorização pela empregada autora era 

passível de indenização pelo ex-empregador. Tratava-se de utilização de material 

didático após rompimento contratual sem a expressa autorização da ex-empregada. O 

material foi reproduzido e distribuído, sem a conseqüente cessão de direitos autorais. O 
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contrato de cessão de direitos estava vinculado ao relacionamento profissional, o que 

permitiu a transferência total de direitos da divulgação de apostilas e vídeo-aulas 

elaboradas pela empregada. contudo, com a extinção do contrato de trabalho exsurgiu 

novo enquadramento jurídico e a continuidade da reprodução, total ou parcial, do 

material enseja a necessidade de prévia e expressa autorização pela autora da obra 

intelectual  (BRASIL, 2013). 

 O Tribunal Regional da 4ª Região do Trabalho entendeu pela 

impossibilidade de cessão gratuita pelo empregador de fotografias do empregado a 

outros veículos de comunicação. No caso, não havia estipulação contratual escrita 

autorizando a transmissão dos direitos autorais. Desse modo, não havendo 

disposição específica quanto à modalidade de utilização das fotografias, o contrato 

deverá ser interpretado restritivamente, assim como estabelece os parâmetros de 

utilização a apenas uma, que seja aquela indispensável ao cumprimento da 

finalidade do contrato; os direitos de autoria poderão ser transferidos, obedecidas 

algumas limitações. A transferência dos direitos de autoria somente se admite 

mediante estipulação contratual escrita, conforme o inciso II do artigo 49 da Lei nº 

9.610/98. No caso, não havia previsão no contrato de trabalho estabelecido entre as 

partes (BRASIL, 2013a). O valor da indenização foi estipulado em 30% do valor 

correspondente ao salário contratual. 

Em outro julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu 

não ser cabível a indenização relativa aos direitos autorais de um fotógrafo 

jornalista que teve suas fotografias jornalísticas utilizadas em outros jornais do 

mesmo grupo econômico. Nas fotografias publicadas o nome do empregado era 

sempre veiculando, o que afastou o pedido de indenização (BRASIL, 2014b). 

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região entendeu pelo cabimento de 

indenização referente  a apropriação de obra do empregado pelo empregador, sob o 

fundamento que o contrato de trabalho não permite, por si só, não permite que isso 

ocorra. A criação tem seu espaço contratual próprio. Não existindo condição 

específica de cessão dos direitos autorais ao empregador, o trabalhador é tido como 

co-proprietário do invento - a teor da lei vigente à época dos fatos fazendo jus aos 

ganhos dele derivados.  
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A autora empregada elaborou apostila de inglês integrante de uma coleção 

para o ensino médio à distância.  Foram assinados contratos de cessão de direitos 

autorais em favor empregada e pelos demais professores que participaram da 

elaboração da apostila. O conflito, no caso, era em relação à titularidade -  

faculdade de exploração econômica da obra, sendo que as apostilas foram 

distribuídas aos alunos para uso gratuito.  

O Tribunal entendeu pelo direito à indenização à empregada autora, 

fundamentando que os direitos do autor de obra intelectual, mesmo que produzida 

em cumprimento a dever funcional, ensejam a proteção do autor a coerência do 

sistema que rege os direitos autorais, uma vez que se constitui valor básico da 

proteção a esses direitos a garantia de quem efetivamente produziu a obra, seja ela 

literária, artística ou científica, bem como a exclusividade do direito de autorizar 

sua reprodução. Assim, o empregador tem obrigação de retribuir à empregada 

autora pelos cursos que confeccionou (BRASIL, 2013c). 

O TST manteve a decisão do Tribunal Regional da 5ª Região em favor de um 

autor empregado em ação movida contra a Caixa Econômica Federal (CEF), que 

reconheceu o direito de receber indenização por softwares criados por ele para a 

instituição. No caso em tela, o trabalhador não havia sido contratado para o 

exercício dessa atividade e sim para trabalhar como escriturário, todavia, como 

possuía conhecimentos na área de informática, lhe foi solicitado a criação de 

programas de computador, utilizados em todo território nacional, e que não estavam 

dentro das suas atividades como escriturário. 

A CEF foi condenada a pagar 30% do valor do software, atribuindo um valor 

de R$ 500,00 por cada cópia do programa criado (totalizando 3 mil cópias). Dentre 

os fundamentos da decisão, está que a “criação de softwares e programas de 

computador são funções específicas de analistas e programadores, cargos, inclusive, 

que a ré admite existirem em seu quadro funcional. Frise-se, ainda, que inexiste 

prova nos autos de que tais funções encontram-se vinculadas às funções do cargo 

de escriturário exercido pelo reclamante” (BRASIL, 2013d). 

O fundamento dessa decisão retrata o entendimento dos tribunais trabalhistas 

quando se verificar, no caso concreto, que durante a execução do contrato de 
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trabalho o autor empregado desenvolver criação ou invento, sem que isso faça parte 

das suas funções. Nesses casos, é dever do empregador compensar o empregado 

pela utilização e proveito econômico que obteve. 

Além das decisões aqui expostas, inúmeras outras ações tramitam na Justiça 

do Trabalho, buscando a resolução dos conflitos derivados dos direitos autorais. 

 

 
 

 

 Considerações finais 

Tanto os direitos intelectuais quanto os direitos do trabalhador estão protegidos 

constitucionalmente e também nas legislações infraconstitucionais. Os direitos autorais 

e os direitos de propriedade são regulados por legislação específica, que determina as 

condições nas quais a autoria da criação, invento, modelo de utilidade, softwares ou 

obras intelectuais adquirem o direito sobre os mesmos. No entanto, em se tratando da 

relação autor empregado e empregador, nem sempre as condições ficam claras e é 

possível a aplicação da legislação especial. 

Isso porque o contrato de trabalho possui peculiaridades que o diferencia dos 

demais contratos, a começar pela sua formação que tanto poderá ser escrita quanto 

verbal. A pactuação das cláusulas para execução do contrato também segue a mesma 

regra, podendo ocorrer tacitamente. Mesmo quando o contrato for escrito, pode ocorrer 

violação das cláusulas contratuais que acabarão por ser resolvidas pela justiça 

trabalhista. 

Em relação aos conflitos decorrentes do direito de autor e de propriedade, apesar 

de legislação específica sobre o tema, quando houver a violação de algum princípio 

trabalhista ou o desrespeito à legislação trabalhista, haverá a presunção ou a 

interpretação mais favorável ao empregado. Os princípios são o alicerce do 

ordenamento jurídico, constituindo-se na própria essência do mesmo e, em momento 

algum, se confundem com as normas legais expressas. Os princípios pairam sobre o 

ordenamento, orientando sua elaboração, interpretação e aplicação.  

 No Direito do Trabalho, alguns princípios específicos dizem respeito 

especificamente às relações trabalhistas e a condição de hipossuficiência do empregado 

frente ao empregador, detentor do poder econômico e ao qual o empregado é 

subordinado. Assim, quando da falta de fundamentação jurídica expressa sobre 
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determinada temática, busca-se, nos princípios, a fundamentação para resolver a 

questão. 
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Resumo 

Avaliação de desempenho (AD) é um processo corriqueiro em qualquer contexto onde exista 
a necessidade de tomada de decisão, ou seja, pode ser dito que esta é uma das atividades que o 
ser humano mais frequentemente desempenha. Considerando a relevância deste assunto, este 
trabalho apresenta um levantamento da produção científica sobre AD na base de dados 
ScienceDirect identificando o que tem sido publicado sobre o tema. As publicações 
identificadas participam de um processo de seleção dos artigos, seguido de uma análise 
bibliométrica e por fim uma análise sistêmica. Os procedimentos utilizados para a realização 
dessas tarefas são apresentados neste artigo. Como resultados têm-se a identificação das 
publicações mais relevantes sobre AD e a indicação de melhorias nos métodos apresentados 
nos artigos. 
 
Palavras-chave: Avaliação de desempenho. Mensuração. Escalas. 
 
 

Performance Evaluation 
Systematic Review and Analysis of the Recent Literature 

Abstract 

Performance Evaluation is a usual process in decision making contexts. Therefore, 
considering the importance of this process and its impact on organizations and people´s lives, 
it is presented in this paper a systematic review of the literature present on the ScienceDirect 
database. After selection of the papers, a bibliometric and a content analysis are done. As a 
result of this paper, the most relevant publications are identified. It is also presented the 
improvements on the methods presented in those papers. 

Key-words: Performance Evaluation. Measurement. Scales. 
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1. Introdução 

Ao se observar o ambiente que nos cerca, percebe-se um contexto de constante 

julgamento e procura por discernimento. Com quem devo casar? Qual carro devo comprar? 

Qual funcionário é mais adequado para determinada atividade? Onde devemos alocar nossos 

recursos para investimentos? Estas são algumas questões que as pessoas enfrentam durante a 

vida, demandando um processo de julgar e discernir. Nestas situações, procura-se saber quais 

são as opções disponíveis para então decidir qual delas é a melhor, ou seja, busca-se 

primeiramente julgar e discernir para somente então se tomar uma decisão. 

O ato de emitir julgamento é o que se reconhece como Avaliação de Desempenho 

(AD). Para Ensslin (2010) “é o processo que as pessoas utilizam para formar convicção de 

algo, valendo-se de seus conhecimentos”. 

 O que tem sido produzido em relação à AD? Quem são os autores e periódicos de 

destaque? Quais os conceitos e abordagens desenvolvidos? Quais são os pontos fortes e fracos 

das publicações disponíveis? Visando responder estas perguntas, o objetivo deste artigo é 

relatar um levantamento da produção científica referente à AD, buscando compreender o que 

tem sido oferecido e o nível se da produção científica relacionada à AD. Esta verificação foi 

realizada por meio de um processo de seleção de artigos na base de dados ScienceDirect, 

seguida de uma análise bibliométrica e por fim uma análise sistêmica frente a seis dimensões 

de pesquisa (Conceito de AD, identificação dos aspectos relevantes, mensuração dos aspectos 

relevantes, integração das escalas, diagnóstico da situação atual e aperfeiçoamento da situação 

atual). 

Além da introdução (seção 1), este artigo apresenta na seção 2 a seleção do portfólio 

de artigos da base de dados escolhida.  Na seção 3 será demonstrada a análise bibliométrica 

do portfólio. Na seção 4, será desenvolvida uma análise sistêmica dos artigos. Finalmente, na 

seção 5 são apresentadas conclusões sobre o trabalho desenvolvido, bem como sugestões de 

pesquisa. 
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2. Seleção do Portfólio 

Com o objetivo de compreender o avanço da ciência em determinada área buscam-se 

os trabalhos mais relevantes. Contudo, acena o dilema da imparcialidade, da abrangência e da 

objetividade. Da imparcialidade, pois poderiam-se escolher para fins de estudo artigos mais 

conhecidos do pesquisador ou que se alinhem mais com interesses pessoais não explícitos. Da 

abrangência, pois artigos selecionados de modo assistemático podem ser eventualmente muito 

relevantes mas podem deixar de fora outros trabalhos desconhecidos do pesquisador. Da 

objetividade, pois na ciência evidencia-se a necessidade de amparar os resultados obtidos, e 

por que não o referencial teórico, de modo objetivo. 

O processo utilizado no refinamento da base teórica é composto por dez etapas e é 

apresentado de forma sintética no quadro 01. A seguir é apresentado o detalhamento do 

processo de seleção do portfólio de artigos. 

 

Processo de refinamento da base teórica 

1) Seleção das palavras chave (tema de pesquisa) 

2) Busca na base dados da CAPES 

3) Exclusão prévia (capítulos de livros e outros) 

4) Exclusão de artigos desalinhados pelo título 

5) Verificação de citações 

6) Exclusão de artigos menos citados 

7) Recuperar artigos alinhados pelo resumo entre autores mais citados 

8) Recuperar artigos alinhados pelo resumo e recentes 

9) Exclusão de artigos desalinhados pelo resumo 

10) Consolidação final do referencial 
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Quadro 01 – Passos no processo de refinamento da base para obter um referencial teórico 

2.1. Seleção da base de dados 

A base selecionada para o presente estudo foi a ScienceDirect, acessada por meio do 

Portal CAPES. O ScienceDirect é uma base ampla, que possui, indexados ao seu banco de 

dados, periódicos de relevância científica.  

2.2.  Seleção dos artigos para o referencial teórico 

O tema central utilizado para seleção dos artigos foi avaliação de desempenho. Para 

tornar a busca abrangente e consistente foram identificadas palavras-chave relevantes nas 

publicações sobre AD através de uma amostra inicial aleatória. Foram selecionadas as 

seguintes palavras-chave: performance, measurement, evaluation, appraisal, accessment. 

As palavras-chave foram combinadas três a três, gerando um total de dez combinações 

de pesquisa. A pesquisa foi realizada em trabalhos publicados nos período de treze anos, de 

1999 a 2012, e os resultados foram exportados para tratamento e leitura. O banco de dados 

ScienceDirect apresenta um limite de exportação máximo de mil artigos. Algumas das 

pesquisas resultaram em mais do que mil trabalhos, o que significa que alguns artigos que não 

foram exportados por limitação técnica da base de dados. Exportou-se nestes casos os 

primeiros mil artigos mais relevantes. O número total de trabalhos exportados a partir da base 

de dados foi de 6.127 artigos. 

Foram excluídos 151 artigos por apresentarem dados incompletos, faltantes ou 

estavam duplicados. Restaram desta forma 5.976 artigos para refinamento. 

Procedeu-se com a leitura dos títulos dos artigos oriundos do banco de dados de modo 

a eliminar os artigos que não estivessem alinhados com o tema proposto. Esta análise foi 

puramente qualitativa e dependeu exclusivamente da intervenção do pesquisador com a 

triagem daqueles trabalhos que não se enquadram ao tema AD. Os artigos com títulos 

promissores, mas sobre os quais não havia certeza sobre o alinhamento, foram mantidos para 

posterior análise e possível leitura dos resumos nas etapas posteriores. Através da leitura dos 

títulos foram eliminados 5.634 artigos, restando um total de 342 artigos alinhados pelo título 

com o tema proposto.  
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Através da ferramenta acadêmica do Google (Google Acadêmico - 

http://scholar.google.com.br), foi possível obter o número de referências por artigo 

selecionado. Com o alvo de determinar a relevância científica dos 342 artigos selecionados foi 

registrado o número de citações de cada um. Vale observar que estes registros foram 

realizados nos dias 20 e 21 de março de 2013, uma vez que o número de citações dos artigos 

pode aumentar com o tempo. 

Uma vez registrado o número de referências, através de um gráfico de Pareto pode-se 

observar a distribuição dos artigos por frequência de citações. O gráfico apresenta esta 

distribuição. 

 

Gráfico 01 – Histograma do número de citações dos artigos alinhados com o tema pelo título 

Como parte do processo de refinamento, optou-se por manter os primeiros artigos que 

contribuíssem com 85% do total de citações e considerar como candidatos a exclusão aqueles 

que contribuíssem com os 15% restantes. 

Dos 342 artigos, 2 foram considerados separamente. Dos 340 restantes, representavam 

85% das citações somente 130 artigos. A estes foram somados nesta etapa os outros dois, 

resultando em um total de 132 artigos selecionados. 
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Os 15% identificados no gráfico de Pareto como menos relevantes foram reavaliados. 

Do total de 210 artigos candidatos a exclusão, os artigos mais recentes podem não ter tido 

tempo adequado para serem citados pela comunidade científica.  

Para a leitura dos resumos restaram os 132 artigos considerados de maior relevância 

científica e também os 25 recuperados por serem recentes ou de autores com artigos 

relevantes. Prosseguiu-se com a leitura dos resumos dos 157 trabalhos selecionados. Destes 

131 estavam alinhados com o tema. Através de uma nova leitura mais criteriosa e em alguns 

casos da leitura completa do artigo, foi reduzido o número de artigos selecionados para 30. 

Estes 30 artigos compõe o portfólio para a realização da bibliometria. 

Para realizar a bibliometria é necessário ter disponível o texto dos artigos. Dos 30 

artigos selecionados, 3 não possuiam texto disponível gratuitamente: Craig e Hannum (2006), 

Facteau e Craig (2001) e Woehr et al. (2005). Desta forma optou-se por prosseguir com os 27 

artigos restantes. Na tabela 01 são listados os artigos que compõe o portfólio final. 

Autor Ano Título 

Agrell, P. J. e B. Martin 

West 

2001 A caveat on the measurement of productive efficiency 

Ahmad, M. M. e N. 

Dhafr 

2002 Establishing and improving manufacturing performance 

measures 

Ahn, J.-H. e S.-G. Chang 2004 Assessing the contribution of knowledge to business 

performance: the KP3 methodology 

Azadeh, A., S. F. 

Ghaderi, et al. 

2007 An integrated artificial neural network and fuzzy 

clustering algorithm for performance assessment of 

decision making units 

Davis, S. e T. Albright 2004 An investigation of the effect of Balanced Scorecard 

implementation on financial performance 

Ensslin, L., A. Dutra, et 2000 MCDA: a constructivist approach to the management of 
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al. human resources at a governmental agency 

Gregoriou, G. N., K. 

Sedzro, et al. 

2005 Hedge fund performance appraisal using data 

envelopment analysis 

Gunasekaran, A., H. J. 

Williams, et al. 

2005 Performance measurement and costing system in new 

enterprise. 

Harb, G. C., W. Eng, et 

al. 

2003 Behavioral assessment of public-speaking anxiety using a 

modified version of the Social Performance Rating Scale 

Hauck, K. e A. Street. 2006 Performance assessment in the context of multiple 

objectives: A multivariate multilevel analysis 

Jazayeri, M. e R. W. 

Scapens 

2008 The Business Values Scorecard within BAE Systems: The 

evolution of a performance measurement system 

Jessop, A. 2009 A multicriteria blockmodel for performance assessment 

Kloot, L. e J. Martin 2000 Strategic performance management: A balanced 

approach to performance management issues in local 

government 

Lee, A. H. I., W.-C. 

Chen, et al. 

2008 A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating 

performance of IT department in the manufacturing 

industry in Taiwan. 

Lin, Y.-H., K.-M. Tsai, 

et al. 

2009 Research on using ANP to establish a performance 

assessment model for business intelligence systems. 

Mari, L. 2003 Epistemology of measurement 

Mitri, M. 2003 Applying tacit knowledge management techniques for 

performance assessment 

Nasiri, F. e G. Huang 2008 A fuzzy decision aid model for environmental 
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performance assessment in waste recycling 

Omero, M., L. 

D'ambrosio, et al. 

2005 Multiple-attribute decision support system based on fuzzy 

logic for performance assessment 

Rossi, G. B. e F. Crenna 2006 A probabilistic approach to measurement-based 

decisions 

Sgourou, E., P. 

Katsakiori, et al. 

2009 Assessment of selected safety performance evaluation 

methods in regards to their conceptual, methodological 

and practical characteristics 

Song, M.-K. e S. M. 

Sereika 

2006 An evaluation of the Decisional Conflict Scale for 

measuring the quality of end-of-life decision making 

Sun, S. 2002 Measuring the relative efficiency of police precincts 

using data envelopment analysis 

Tan, W., W. Shen, et al. 2007 A methodology for dynamic enterprise process 

performance evaluation. 

Ugwu, O. O. e T. C. 

Haupt 

2007 Key performance indicators and assessment methods for 

infrastructure sustainability--a South African 

construction industry perspective 

Ugwu, O. O., M. M. 

Kumaraswamy, et al. 

2006 Sustainability appraisal in infrastructure projects 

(SUSAIP): Part 1. Development of indicators and 

computational methods 

Yang, J.-B., B. Y. H. 

Wong, et al. 

2009 . Integrating DEA-oriented performance assessment and 

target setting using interactive MOLP methods 

Tabela 01 – Portfólio final 

3. Análise bibliométrica 
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A análise bibliométrica representa o componente quantitativo no processo de avaliação 

do referencial teórico. A seguir são apresentados os gráficos e resultados da coleta e 

organização das informações dos artigos do referencial teórico selecionado. 

3.1. Evolução temporal 

O gráfico 02 apresenta a evolução temporal dos 27 artigos do portfólio selecionado. 

Os anos de 2006 e 2009 se destacam no número do publicações selecionadas. 

 

Gráfico 02 – Evolução temporal dos publicações dos artigos do portfólio. 

 

3.2. Análise dos periódicos; 

O gráfico 03 apresenta o número de publicações, dos 27 artigos do portfólio, por 

periódico de publicação. A tabela 02 explicita os cinco periódicos de maior destaque e o 

número de artigos presentes. 
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Gráfico 03 – Histograma do número de artigos por periódico de publicação. 

 

Referência Periódico Número de 

artigos 

I European Journal of Operational Research 3 

F Management Accounting Research 2 

H Journal of Applied Psychology 2 

L Measurement 2 

U Expert Systems with Applications 2 

Tabela 02 – Periódicos com maior número de artigos no portfólio. 

 

3.3. Análise dos autores 

Com o objetivo de identificar a relevância dos autores dos artigos dentro do referencial 

selecionado, foram cruzadas as informações sobre o número de citações de cada artigo do 

portfólio no meio científico (Google Acadêmico) e as informações do número de vezes que o 
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autor aparece dentro das referências dos artigos do portfólio. O gráfico 04 apresenta o 

resultado, onde evidencia-se a relevância dos autores nos quadrantes superiores e à direita. 

 

Gráfico  04 – Relevância em citações por autor. 

3.4. Análise dos artigos 

O gráfico 05 apresenta o número de citações dos artigos do referencial no meio 

científico. A tabela 03 identifica os artigos com o maior número de citações. 

 

 

Gráfico 05 – Histograma do número de citações dos artigos do portfólio. 
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Artigo Autor Número de 

Citações 

An investigation of the effect of Balanced Scorecard 

implementation on financial performance 
Davis, S. e T. 

Albright 

126 

Strategic performance management: A balanced approach 

to performance management issues in local government 

Kloot, L. e J. 

Martin 

110 

Assessing the contribution of knowledge to business 

performance: the KP3 methodology 
Ahn, J.-H. e 

S.-G. Chang 

56 

Tabela 03 – Artigos do portfólio com maior número de citações. 

3.5. Análise das referências bibliográficas 

A avaliação das referências bibliográficas citadas nos artigos do referencial do 

portfólio fornecem informações importantes sobre o desenvolvimento da ciência no tema. O 

gráfico 06 mostra a evolução temporal do número de trabalhos citados nas referências. 

Evidencia-se um pico no número de publicações citadas nos anos de 1996 a 2005. 

 

Gráfico 06 – Evolução temporal da publicação de artigos das referências. 

O gráfico 07 indica o número de publicações por periódico e a tabela 04 identifica os 

periódicos com maior número de trabalhos citados nas referências. 
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Gráfico 07 – Histograma do número de artigos por periódico de publicação. 

Ordem Periódico Citações nas referências 

1 Fuzzy Sets and Systems 20 

2 Safety Science 17 

3 Harvard Business Review 15 

4 Expert Systems with Applications  14 

5 Management Accounting 11 

6 Management Science 11 

Tabela 04 – Periódicos mais citados nas referências bibliográficas. 

4. Análise Sistêmica 

Os artigos selecionados na base de dados utilizada foram analisados utilizando uma 

abordagem construtivista (BERNALD ROY, 1993) com base nas seguintes dimensões: 

• Conceitos de Avaliação de Desempenho apresentados nos artigos; 
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• Identificação dos aspectos relevantes e a forma de participação do decisor nesta 

identificação; 

• Como é realizada a mensuração dos aspectos relevantes; 

• Como são integradas as escalas utilizadas no processo de mensuração; 

• Diagnóstico da situação atual; 

• Como é realizado o aperfeiçoamento da situação atual. 

A partir daí, podemos levantar alguns aspectos que norteiam nossas expectativas com 

relação a um processo de AD. De um processo de AD espera-se que o mesmo possa 

(ENSSLIN et al., 2007): 

• Promover e organizar o conhecimento da situação; 

• Identificar o que é importante (fator crítico de sucesso); 

• Definir e mensurar os fatores críticos (objetivo); 

• Associar os fatores críticos ao objetivo maior; 

• Conhecer os pontos fortes e fracos; 

• Subsidiar o processo de geração de ações; 

• Facilitar e orientar o processo de desenvolvimento de mais conhecimento sobre o 

contexto;  

• Tornar as decisões transparentes, justificáveis e comprovadamente as mais adequadas 

para o contexto. 

Adicionalmente, iremos tomar como referência os seis paradigmas de apoio a decisão 

propostos por Ensslin (2009): 

• Singularidade: são considerados os valores e preferências do decisor; 
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• Conhecimentos limitados: o decisor necessita melhorar o entendimento das 

consequências de suas decisões; 

• Entidade social: os problemas organizacionais são uma entidade social; 

• Recursividade da aprendizagem: participação ativa dos decisores; 

• Princípios da mensuração: atendimento às propriedades das escalas; 

• Legitimidade e validação: reconhecimento pelo decisor que representa suas preferências e 

valores por meio de instrumentos cientificamente válidos. 

4.1. Pontos Fortes dos Conceitos de Avaliação de Desempenho 

Dentro do referencial selecionado, com relação aos conceitos de AD observaram-se os 

pontos fortes apresentados a seguir. 

Os artigos de Rossi e Crena (2006), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Hauck e Street 

(2006), Ugwu e Haupt (2007), Nasiri e Huang (2008), Jessop (2009) e Lin et al. (2009) 

utilizam formulações matemáticas sólidas, que descrevem e facilitam a compreensão das 

aplicações dos conceitos de AD. 

Sun (2002), Tan et al. (2007), e Yang et al (2009) enfocam o aperfeiçoamento da 

situação atual. 

Os métodos explicitados em Ugwu e Kumaraswamy (2006), Ugwu e Haupt (2007), 

Tan et al (2007) aplicam pesos diferenciados para critérios diversos de avaliação, favorecendo 

o viés de avaliação que reflita as prioridades em um processo de avaliação. 

A identificação dos aspectos relevantes  é realizada nos artigos de Ensslin et al. 

(2000), Agrell e West (2001), Ahmad e Dhafr (2002), Harb et al. (2003), Davis e Albright 

(2004), Ahn e Chang (2004), Gregoriou et al. (2005), Gunasekaran et al. (2005) e Azadeh et 

al. (2007). 

Os artigos de Ensslin et al. (2000), Agrell e West (2001) e Ahmad e Dhafr (2002) 

demonstram como é realizada a mensuração dos aspectos relevantes. A integração dos 

aspectos relevantes é realizada por Ensslin et al. (2000), Agrell e West (2001), Ahmad e 
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Dhafr (2002), Harb et al. (2003), Davis e Albright (2004), Ahn e Chang (2004), Gregoriou et 

al. (2005) e Azadeh et al. (2007). 

A evidenciação dos pontos fortes e fracos de AD é apresentada por Agrell e West 

(2001), Ahmad e Dhafr (2002), Ensslin et al. (2000) e Harb et al. (2003). 

Alguns artigos apresentam contribuições pontos importantes a serem destacados. 

Ensslin et al (2000) apresenta a busca por promover e organizar o conhecimento além de 

demonstrar um processo para geração de ações, o que pode indicar a clara relação entre os 2 

aspectos, permitindo-se assim tomar as decisões transparentes, justificáveis e as mais 

adequadas para o contexto (segundo o ponto de vista do decisor). Por sua vez Gunasekara et 

al. (2005) procura novos procedimentos de avaliação que estejam alinhados com um conceito 

de administração mais adequado aos novos empreendimentos do século 21. Jazayeri e 

Scapens (2008) destacam a necessidade de concentrar-se nas estratégias emergentes ao invés 

de impor estratégias deliberadas. Lee et al. (2008) reconhecem a combinação de métodos para 

atender as necessidades de avaliação de desempenho. 

4.2. Pontos Fracos dos Conceitos de Avaliação de Desempenho 

Os pontos fracos do portfólio de artigos analisados foram evidenciados para que os métodos e 

processos de AD recebam indicações de melhorias. A seguir são apresentados os pontos 

fracos e as indicações de melhoria. 

Os conceitos apresentados por Sun (2002), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Hauck e 

Street (2006), Ugwu e Haupt (2007), Jessop (2009), Lin et al. (2009), Lee et al. (2009) e Yang 

et al. (2009) são de métodos comparativos, ou seja, avaliam o desempenho das alternativas 

disponíveis onde a decisão é a escolha de uma alternativa. A proposta de melhoria está no fato 

da utilização de padrões de referência para a avaliação das alternativas disponíveis. 

 Os processos apresentados em Kloot e Martin (2000), Mitri (2003), Omero et al. 

(2005), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Ugwu e Haupt (2007), Tan et al. (2007) e Nasiri e 

Huang (2008) deixam de definir claramente para quem é feita a avaliação. O paradigma da 

participação do decisor se relaciona com este ponto, onde os critérios e o desempenho da 

situação avaliada são para aquele que é impactado pela decisão a ser tomada. Como melhoria 

é indicado a definição o papel do decisor que participa do processo de avalição. 

Os autores Kloot e Martin (2000), Agrell e West (2001), Ahmad e Dhafr (2002), Mitri 

(2003), Harb et al. (2003), Ahn e Chang (2004), Davis e Albright (2004), Gregoriou et al. 
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(2005), Gunasekaran et al. (2005), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Rossi e Crena (2006), 

Azadeh et al. (2007), Sgourou et al. (2009), Ugwu e Haupt (2007), Jessop (2009), Lin et al. 

(2009), apresentam abordagens que não permitem ao decisor gerar e organizar o 

conhecimento sobre os objetivos na avaliação de desempenho, evidenciando-se a 

oportunidade de complementar os métodos de AD apresentados com atividades que permitam 

gerar conhecimento. O artigo de Ensslin et al (2000) apresenta de forma explicíta como 

promover e organizar o conhecimento, permitindo assim que as decisões transparentes, 

justificáveis e comprovadamente as mais indicadas para o contexto (segundo o ponto de vista 

do decisor). Ahn e Chang (2004) se propõem a não medir conhecimento e sim a medir a 

contribuição do conhecimento, entretanto depende de medidas de conhecimento como entrada 

de seu modelo para avaliar a contribuição do conhecimento, ou seja, o conceito é 

contraditório. 

 Conceitualmente a utilização dos métodos em Sun (2002), Omero et al. (2005), Rossi 

e Crena (2006), Song e Sereika (2006), Tan et al. (2007), Sgourou et al. (2009), Yang et al. 

(2009) são restritas por enfoque, área de atuação e poderiam ser ampliados.  

Os artigos de Ahn e Chang (2004), Davis e Albright (2004), Gregoriou et al. (2005), 

Gunasekaran et al. (2005) e Azadeh et al. (2007) não apresentam como é realizada a 

integração dos aspectos relevantes.  

 

4.3. Pontos Fortes dos Seis Paradigmas 

Os métodos de AD propostos pelos autores foram analisados conforme as indicações 

dos seis paradigmas. Todos os artigos avaliados são legitimamente reconhecidos por seus 

autores como úteis e nenhum deles deixa de agregar ao trabalho da comunidade científica. 

Alguns artigos utilizam estudos de caso para validar a sua aplicação dos métodos propostos. 

A singularidade é observada em Ensslin et al. (2000) e Davis e Albright (2004), sendo 

que a relevância de se promover e organizar o conhecimento é destacada somente por Ensslin 

et al. (2000). 

O paradigma do conhecimento é atendido pelos artigos de Sun (2002), Omero et al. 

(2005), Hauck e Street (2006), Song e Sereika (2006), Tan et al. (2007) e Yang et al. (2009). 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.40 a 63 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 
 
 

http://www.pidcc.com.br/


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
MITCHELL DE OLIVEIRA DUTRA, ALINE FRANÇA DE ABREU, PEDRO FELIPE DE ABREU. 

57 
 

No que se refere à participação do decisor (contexto social), Ensslin et al. (2000), 

Agrell e West (2001), Ahmad e Dhafr (2002), Harb et al. (2003), Ahn e Chang (2004), Davis 

e Albright (2004), Davis e Albright (2004), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Hauck e Street 

(2006), Ugwu e Haupt (2007), Jazayeri e Scapens (2008), Lee et al. (2008), Nasiri e Huang 

(2008), Yang et al. (2009), Jessop (2009), Lin et al. (2009), evidenciam a participação do 

decisor. 

Os princípios da mensuração são atendidos pelos artigos de Agrell e West (2001), 

Ensslin et al. (2000) e Ahmad e Dhafr (2002) estão de acordo com os princípios da 

mensuração, embora este último não define a "cardinalidade" ou "nível de atratividade".  

 Com exceção dos artigos de Mitri (2003), Mari (2003), Ahn e Chang (2004), 

Gunasekaran et al. (2005), os demais atendem ao quesito validação do método proposto. 

4.4. Pontos Fracos dos Seis Paradigmas 

A análise dos pontos fracos foi realizada utilizando os seis paradigmas para delimitar 

os critérios avaliados. A seguir apresenta-se os resultados obtidos. 

Os trabalhos de Agrell e West (2001), Kloot e Martin (2000), Sun (2002), Ahmad e 

Dhafr (2002), Mari (2003), Mitri (2003), Harb et al. (2003), Ahn e Chang (2004), Omero et 

al. (2005), Gregoriou et al. (2005), Gunasekaran et al. (2005), Hauck e Street (2006), Rossi e 

Crenna (2006), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Ugwu e Haupt (2007), Tan et al. (2007), 

Azadeh et al. (2007), Lee et al. (2008), Nasiri e Huang (2008), Jazayeri e Scapens (2008), 

Sgourou et al. (2009), Yang et al. (2009), Jessop (2009) e Lin et al. (2009) propõe métodos 

não singulares (alinhados aos valores e preferências do decisor em um contexto). São 

apresentadas propostas de critérios e processos de AD genéricos a serem aplicados em 

diferentes situações com pouca ou nenhuma modificação. 

O não atendimento do paradigma do conhecimento é percebido nos artigos de Kloot e 

Martin (2000), Agrell e West (2001), Ahmad e Dhafr (2002), Sun (2002), Harb et al. (2003), 

Mari (2003), Mitri (2003), Ahn e Chang (2004), Davis e Albright (2004), Gregoriou et al. 

(2005), Gunasekaran et al. (2005), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Rossi e Crena (2006), 

Song e Sereika (2006), Ugwu e Haupt (2007), Azadeh et al. (2007), Jazayeri e Scapens 

(2008), Lee et al. (2008), Nasiri e Huang (2008), Sgourou et al. (2009), Jessop (2009), Lin et 

al. (2009). Esses artigos utilizam-se de abordagens que pouco favorecem a expansão do 
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entendimento dos decisores sobre o contexto avaliado. A partir dessas deficiências tem-se a 

oportunidade de estruturar abordagens que fomentem ao decisor a ampliação de suas 

perspectivas quanto a situação avaliada. 

O paradigma da entidade social não é atendido por Kloot e Martin (2000), Agrell e 

West (2001), Ahmad e Dhafr (2002), Mari (2003), Mitri (2003), Ahn e Chang (2004), 

Gregoriou et al. (2005), Gunasekaran et al. (2005), Ugwu e Kumaraswamy (2006), Ugwu e 

Haupt (2007), Rossi e Crena (2006), Tan et al. (2007), Azadeh et al. (2007) e Yang et al. 

(2009). As lacunas aqui constatadas indicam a possibilidade da construção de processos 

decisórios que possibilitem aos stakeholders defender seus interesses. 

A participação do decisor é abordada adequadamente no artigo de Hauck e Street 

(2006) e de forma insuficiente nos métodos desenvolvidos por Harb et al. (2003), Gregoriou 

et al. (2005), Gunasekaran et al. (2005) e Azadeh et al. (2007). Os demais artigos não 

apresentam a forma de participação do decisor, possibilitando colaborações no sentido de 

abrir espaço nos métodos para que o decisor exponha e defenda seus interesses.  

O paradigma da mensuração é atendido apenas pelo artigo de Nasiri e Huang. As 

demais publicações não atendem de forma plena aos princípios de mensuração, sendo 

simultaneamente mensuráveis, operacionais, inteligíveis, não ambíguas e que respeitem a 

ordem entre alternativas. Na avaliação de Ugwu e Kumaraswamy (2006) e Ugwu e Haupt 

(2007) a mensuração é mencionada superficialmente com o uso de escalas adimensionais para 

permitir a utilidade aditiva. Em Harb et al. (2003), Song e Sereika (2006), Lee et al. (2008) e 

Lin et al. (2009) são utilizadas escalas tipo Likert sem a delimitação dos níveis da escala, 

tornando-a ambígua. A carência de tratamento dos princípios de mensuração constitui a 

oportunidade de propor o tratamento destas questões nos métodos de AD, uma vez que a 

qualidade dos resultados da avaliação dependem diretamente das medidas de desempenho 

disponíveis. 

Por último, com relação à legitimidade e validação, observa-se a falta da validação 

científica nos casos de Ahn e Chang (2004), Azadeh et al. (2007), Gunasekaran et al. (2005) e 

Harb et al. (2003). 
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5. Conclusões 

O processo de pesquisa e seleção de artigos a partir de um processo estruturado 

permitiu organizar o perfil de artigos relacionados ao tema avaliação de desempenho. A base 

de dados ScienceDirect contribuiu para evidenciar possibilidades de evolução nos métodos de 

avaliação de desempenho utilizados nos artigos, principalmente nos aspectos relacionados aos 

seis paradigmas. 

Verificou-se que uma das maiores lacunas dentro do portfólio de artigos analisados 

refere-se à busca por promover e organizar o conhecimento. 

A partir desta análise sistêmica, observou-se que a maior parte dos seis paradigmas de 

apoio a decisão deixam de serem levados em consideração pelos autores do portfólio 

analisado.  

No aspecto da singularidade poderia ser proposta a adequação dos métodos de AD a 

um contexto específico com decisor bem definido de modo que os interesses e objetivos da 

avaliação possam ser atendidos. 

 Quanto ao paradigma do conhecimento poderiam ser utilizadas abordagens que 

permitam ao decisor a ampliação de suas perspectivas quanto a situação avaliada. As lacunas 

constatadas incentivam a investigação de processos que possibilitem aos stakeholders 

defender seus interesses no processo de avaliação. 

Os princípios de mensuração podem ser incorporados nos métodos de avaliação de 

desempenho, uma vez que a qualidade dos resultados da avaliação dependem diretamente das 

medidas de desempenho disponíveis e da forma com que as escalas são estruturadas. Sugere-

se a utilização de métodos de integração das escalas que favoreçam a avaliação das 

modificações de desempenho local no resultado global da situação. 

Poderiam ser explicitadas abordagens em que o decisor possa formar ideia clara da 

situação atual (Status Quo) por meio de padrões de referência nos processos de AD. 

 Para evolução de estudos futuros sobre avaliação de desempenho recomenda-se 

responder a seguinte questão de pesquisa: De que forma o decisor pode ser envolvido no 
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processo de avaliação de desempenho? Sugere-se responder essa questão com uma proposta 

de critérios para participação do decisor nos processos de avaliação de desempenho. 
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Proposições doutrinárias e jurisprudenciais sobre o patenteamento do 
material genético humano 

Doctrinal and jurisprudential propositions about the patenting of human genetic material 

 

              CHARLENE DE ÁVILA PLAZA1 

                                  “Nem tudo que é humanamente possível é eticamente desejável.” 

Resumo 

O presente trabalho visa analisar a luz das legislações doméstica e internacional as 
questões sobre patenteamento de material genético humano utilizando como 
referencial jurisprudencial o Case Oliver Brustle x Greenpeace. Para tal intuito faço 
uma analise comparada entre as legislações de propriedade intelectual de alguns 
países da America Latina, bem como as especificidades da Diretiva Biotecnológica 
44/98 e, em seguida os seguintes tópicos pertinentes ao proposto: Case Oliver Brustle 
v. Greenpeace, os fatos e questões prejudiciais do Case, o artigo 27 do Trips, a 
Diretiva 44/98, as peculiaridades dos artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96, os requisitos 
intrínsecos das patentes na ótica da Lei 9.279/96 e da Diretiva 44/98.  
Palavras-chave: Propriedade intelectual. Biotecnologia. Genes humanos. 
 

Abstract 
 
The present work analyzes the light of domestic and international law issues about 
patenting human genetic material using as reference the jurisprudential Case Oliver 
Brüstle x Greenpeace. To comparatively analyze both the intellectual property laws of 
some countries in Latin America, as well as the specifics of the Biotechnology Directive 
44/98 and then the following relevant to the proposed topics: Case v. Oliver Brüstle. 
Greenpeace, facts and questions of Case, Article 27 of TRIPS, Directive 44/98, the 
peculiarities of Articles 10 and 18 of Law 9.279/96, the intrinsic requirements of patents 
in optics of Law 9.279/96 and Policy 44/98. 
Keywords: Intellectual property. Biotechnology. Human genes. 
 
Introdução 

A biotecnologia passa por avanços incomensuráveis, provocando uma 
revolução no cotidiano de cada um de nós, seja nos setores da saúde, 
agropecuário, têxtil ou alimentar. A produção de informação e de conhecimento 
leva o homem a novas conquistas científicas, possibilitando-o a intervir de 
maneira decisiva em acontecimentos da natureza, até há pouco tempo 
inimagináveis.  

Some-se a esse progresso científico, o desenvolvimento tecnológico e a 
importância que a propriedade intelectual ocupa no comércio internacional 

1 Advogada. Mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Ribeirão Preto-Unaerp-SP. 
Consultora Jurídica na área de propriedade intelectual na agricultura do escritório Denis Borges 
Barbosa. E.mail: charlene@nnb.com.br 
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especialmente no que se refere ao patenteamento das novas criações 
biotecnológicas e seus aperfeiçoamentos- respaldo garantidor de avanços cada 
vez mais significativos. 

Entretanto, debates éticos e jurídicos entre a defesa e a proteção do 
material genético (por conta da dignidade da pessoa humana) e a propriedade 
intelectual alcançaram importância em razão desses avanços biotecnológicos, 
que, se de um lado, podem trazer benefícios, de outro, potencializam as 
discussões sobre a sua apropriação na esfera privada.  

Diante dessas celeumas, andou bem o legislador constituinte de 1988 ao 
inserir no texto constitucional, substratos vitais com relação à dignidade da 
pessoa humana e os objetivos precípuos que justificam a temporariedade da 
proteção privada pela propriedade intelectual como fundamentos da República.   

O Preâmbulo da Constituição Federal traz o constructo de um Estado 
Democrático de Direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. 

Dentre os fundamentos constitucionais, destaca-se a cláusula geral de 
tutela nos enunciados do artigo 1°, II e III, caput do art. 5º, § 2º e garante, no 
inciso XXIX, proteção aos inventos, considerando o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; o art. 218 estatui a 
promoção e desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, e no art. 225 
assegura um meio ambiente de uso comum e essencial à sadia qualidade de 
vida, sem exclusividade.  

O artigo 4º, II, da Constituição Federal privilegia o ser humano em sua 
dignidade, ao afirmar que suas relações internacionais têm como princípio a 
prevalência dos direitos humanos, o que é corroborado pelo § 2º do art.5º, no 
sentido de que "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte". Como preceitua Maria Helena Diniz2: 

 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, IX, proclama a 
liberdade da atividade científica como um dos direitos fundamentais, 
mas isso não significa que ela seja absoluta e não contenha 
limitação, pois há outros valores e bens jurídicos reconhecidos 
constitucionalmente, como a vida, a integridade física e psíquica, a 
privacidade, etc..., que poderiam ser gravemente afetados pelo mau 
uso da liberdade de pesquisa científica. Havendo conflito entre a livre 
expressão da atividade científica e outro direito fundamental da 
pessoa humana, a solução ou ponto de equilíbrio deverá ser o 

2 DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. 2° Ed., Saraiva, 2002. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.65 a 96 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
PROPOSIÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE O PATENTEAMENTO 

66 

respeito á dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado 
Democrático de Direito, previsto no artigo 1°, III da Constituição. 
Nenhuma liberdade de investigação científica poderá ser aceita se 
colocar em perigo a pessoa humana e a sua dignidade. A liberdade 
científica sofrerá restrições que forem imprescindíveis para a 
preservação do ser humano e sua dignidade. 

 
Na seara infraconstitucional, a Lei nº 11.105/2005 - Lei Nacional de 

Biossegurança concretiza o texto constitucional estabelecendo normas para o 
uso de técnicas de Engenharia Genética e liberação no meio ambiente de 
organismos geneticamente modificados (OGM), vedando a manipulação 
genética de células germinais humanas, bem como autorizando o Poder 
Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança.  

A atual lei de propriedade industrial, Lei n. 9.279, de 14 de maio de 
1996, em um significativo avanço em relação à lei anterior, deu abrigo às 
invenções no campo da biotecnologia, entretanto impondo limites e proibições 
quanto ao patenteamento da matéria viva com exceção aos micro-organismos 
transgênicos. 

Assim, trata-se o presente trabalho de uma pesquisa investigativa sobre 
patentes biotecnológicas, em especifico do material genético humano, onde 
utilizo para este intento a jurisprudência do Case Oliver Brustle v. Greenpeace, 
a fim de verificar a conveniência e exequibilidade de proteção por patentes de 
invenção para estas espécies de criações a luz do direito nacional e 
internacional.  

1. Como que os países legislam sobre a matéria pertinente  

Atualmente, enquanto os Estados Unidos abandonam o colorário da 
moral e bons costumes para conceder patentes de invenção a certas criações, 
muitos países as excluem ao considerar certas invenções contrárias aos 
interesses nacionais.  

As exclusões das invenções que são contrárias à lei, a ordem publica, 
ao interesse publico e /ou a moralidade são abarcadas pelas legislações do 
Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru.  
           A lei Uruguaia exclui da patenteabilidade as invenções contrárias à 
ordem pública ou a moralidade e invenções prejudiciais à saúde pública, 
alimentação, segurança e meio ambiente.  
 As legislações de PI do Brasil, Bolívia, Chile, Colombia, Equador e Peru, 
Paraguai e Uruguai excluem da patenteabilidade as variedades de plantas e/ou 
animais assegurando uma proteção sui generis. 

Em algumas jurisdições formas de vida e / ou genoma (ou genes), como 
encontrado na natureza, não são patenteáveis. Brasil e Chile, rejeitam 
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explicitamente a “doutrina do isolamento”, segundo a qual os produtos isolados 
da natureza ou purificados são patenteáveis. Além disso, a maioria das 
jurisdições  excluem as patentes para os processos essencialmente biológicos, 
para a produção de plantas ou animais. 

Pela lei de patentes da Argentina3 alguns produtos ou processos não são 
protegidos pela exclusiva, porque não são considerados invenções por razões 
de política pública, ou porque atentam contra a moral e bons costumes. 

 Dentre as matérias não protegidas por patentes estão as plantas, animais 
e o processo essencialmente biológico de reprodução, novas espécies de 
animais e vegetais e o processo para obtê-los, exceto a substância que produz 
uma transformação biológica em uma espécie e o processo de obtenção 
dessas,  são patenteáveis. Também não são patenteáveis o material biológico 
e genético vegetal e humano pré-existentes na natureza, processos 
essencialmente biológicos. 

Matérias-primas pré-existentes na natureza não são patenteáveis pelo 
mesmo motivo mencionado acima, eles não são uma invenção, mas uma mera 
observação de algo já existente na natureza.  
 Pela Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Peru e Equador) através 
da Decisão 486 não são patenteáveis o todo ou parte dos seres vivos 
encontrados na natureza, processos biológicos existentes na natureza, mesmo 
que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo.  

Também não são consideradas patenteáveis as invenções cuja 
exploração comercial deve ser impedida para proteger a ordem publica e a 
moral; para proteger a vida humana ou animal, a saúde ou para evitar danos 
graves para a vida vegetal e ao meio ambiente; plantas, animais e processos 
essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, com 
exceção dos processos não biológicos ou microbiológicos.  

3 Lei n º 24,481, alterada pela Lei n º 24.572, de 23 de outubro de 1995 - Artigo 6: a) 
descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; (b) obras literárias ou artísticas ou 
qualquer outra criação estética; trabalhos científicos; (c) esquemas, regras ou métodos para a 
realização de atividades intelectuais, jogos ou a prática de atividades económicas e 
empresariais, programas de computador; (d) as formas de apresentação dos dados; (e) 
métodos de tratamento cirúrgico, terapêutico ou de diagnóstico aplicáveis ao corpo humano ou 
de animais; (f) a justaposição de invenções conhecidas ou misturas de produtos conhecidos, 
mudanças na forma, dimensões ou materiais constituintes dos mesmos, exceto no caso de 
combinação ou fusão de tal forma que os elementos são incapazes de funcionar 
separadamente ou cujas qualidades características ou funções são tão alterados de modo a 
produzir um resultado industrial que não é óbvio para uma pessoa qualificada na área em 
questão; (g) qualquer tipo de material vivo ou as substâncias já existentes na natureza. Artigo 
7: a) invenções cuja exploração no território da República  Argentina deve ser evitada no 
interesse do bem público ou a moralidade, a saúde ou a vida de pessoas ou animais, a 
conservação de plantas ou a prevenção de danos graves ao meio ambiente ; (b) todo o 
material biológico e genético existente na natureza ou derivados nos processos biológicos 
associados com animal, vegetal e reprodução humana, inclusive processos genéticos 
aplicados ao material que são capazes de provocar a duplicação, normal da mesma forma 
como na natureza. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.65 a 96 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
PROPOSIÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE O PATENTEAMENTO 

68 

 A Lei Chilena não considera patenteáveis, vegetais e animais, exceto 
microorganismos, variedades de plantas, processos essencialmente biológicos 
para a produção de plantas e animais, exceto processos microbiológicos, parte 
do ser vivo que existe na natureza, processos biológicos, material biológico 
existente na natureza, incluindo genoma e germoplasma (exceto, o material 
biológico ou um produto obtido diretamente dele atender aos requisitos de 
patenteabilidade são suscetíveis de proteção de patentes).  

De acordo com a lei chilena n º 19,039, artigo 37 "plantas e animais e 
processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais [...] 
as partes dos seres vivos como os encontrados na natureza, processos 
biológicos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, mesmo que 
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma "não são patenteáveis. 
 Note-se que a justaposição - novos usos de produtos já conhecidos, o 
mesmo artigo 37 da Lei n º 19,039, diz que "os novos aplicativos ou alterações 
formais introduzidas em produtos conhecidos "não são patenteáveis, mas, se 
uma aplicação nova de um produto conhecido resolver um problema técnico, 
além disso, alterar a sua forma conhecida para resolver problema técnico ", 
então será patenteável.  

Nas legislações da Bolivia, Chile, Colombia, Peru e Equador não há a 
patenteabilidade dos novos usos de produtos já conhecidos – justaposição4 ou 
segundo uso terapêutico.5  
 A Lei Peruana de propriedade intelectual excluem as patentes de 
invenções contrárias à ordem pública ou a moralidade.  Invenções cuja 
exploração comercial seria prejudicial à vida humana, animal ou de saúde, a 
preservação de plantas ou para o ambiente. Plantas, animais e processos 
essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, com 
excepção dos processos não-biológicos e microbiológicos – suprime a negação 
de patenteamento de elementos isolados da natureza. 
 Pela lei Paraguaia a exclusão se dá a plantas e animais, exceto 
microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de 
plantas ou animais que não sejam processos não biológicos ou micro-
biológicos.  

4 Juxtaposition and method of treatment: “Plants, animals, and essentially biological processes 
for the production of plants or animals other than non-biological or microbiological processes [,] 
diagnostic, therapeutic, and surgical methods for the treatment of humans or animals” (Decision 
486 article 20) and new uses of already existing inventions cannot be patented (Decision 486 
article 21). 
5 A questão da patenteabilidade das chamadas “reivindicações de segundo uso terapêutico” 
nasce, na Europa, da aparente oposição entre uma proibição geral da proteção de invenções 
que consistam em métodos de tratamento ou em métodos de diagnósticos médicos ou 
veterinários, e a possibilidade de patentear o uso de produtos para serem utilizados na 
aplicação destes métodos. Cardoso, Antonio de Magalhães. A patenteabilidade de segundo 
uso terapêutico na legislação e jurisprudência européias. Revista Brasileira de Propriedade 
Intelectual. XXV Seminário Nacional da propriedade intelectual – A importância da propriedade 
intelectual na indústria e no comércio: agregando valor aos produtos e serviços, 2005, p.136. 
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No Uruguai a lei de propriedade intelectual exclui da patenteabilidade 
plantas e animais e processos essencialmente biológicos para a sua produção, 
com exceção dos processos microbiológicos e material biológico ou genético 
que ocorre na natureza. 
 Na mesma linha, a lei colombiana exclui a proteção da exclusiva para . 
plantas, animais e processos essencialmente biológicos para a produção de 
plantas ou animais, com exceção dos processos não-biológicos e 
microbiológicos. 

Já na Diretiva 44/98 CE, os Estados-Membros são obrigados a excluir 
da patenteabilidade "processos de clonagem de seres humanos", os processos 
de modificação da identidade genética germinal do ser humano, o uso de 
embriões humanos para fins industriais ou comerciais , bem como "processos 
de modificação da identidade genética dos animais que são suscetíveis de 
causar-lhes sofrimentos sem utilidade médica substancial para o homem ou 
animal, bem como os animais obtidos por esses processos." 
           Muito embora, não haver definição uniforme e universal de moralidade e 
ordem pública, estas dependem de uma hermenêutica particular de cada país, 
por exemplo – a criação relativa a plantas transgênicas, exceto os micro-
organismos modificados, conformaria com a cláusula de moralidade em 
algumas legislações. 

 Indo mais adiante, a interpretação ou delimitação do que é “contrário a 
moral e aos bons costumes” passa necessariamente pelos filtros dos aspectos 
subjetivos e, principalmente, por razões éticas e de interesses nacionais, como 
é o caso sobre patentes de material biológico6.  

Sob o enfoque da Diretiva Europeia, estes aspectos subjetivos estão 
evidentes nos artigos 8° e 9°:  
           O enunciado do artigo 8°(1) apregoa que a proteção conferida por uma 
patente relativa a uma matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de 
determinadas propriedades abrange qualquer matéria biológica obtida a partir 
da referida matéria biológica por reprodução e multiplicação, sob forma idêntica 
ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades. 
           Por sua vez, o artigo 9° diz que a proteção conferida por uma patente a 
um produto que contenha uma informação genética ou que consista numa 
informação genética abrange qualquer matéria, sob reserva do disposto no 
artigo 5.1, em que o produto esteja incorporado e na qual esteja contida e 
exerça sua função. 

6 O conceito de material biológico vem expresso na Diretiva 98/44 do artigo 2(b) entendendo 
que seja qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja auto-replicável ou 
replicável em um sistema biológico. 
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            Além dos critérios concessivos para a proteção por patentes para o 
processo e o produto derivado do material biológico é imprescindível, pela 
Diretiva 44/98, que este demonstre sua finalidade funcional7.  
             A exigência da presença de uma finalidade funcional específica como 
restrição ao uso da propriedade de uma sequência ou de um processo que 
utiliza material biológico pode ser considerada como limite de sua fruição na 
medida em que cumpre os objetivos de interesse público.  
             Esta interpretação é corroborada pelo artigo 9° que vincula e 
condiciona a proteção da exclusiva a qualquer matéria em que o produto esteja 
incorporado, desde que exerça sua função, assegurando assim, sua utilidade 
ou aplicabilidade industrial. 
             O próprio TRIPs no enunciado8 do artigo 30, muito embora não tendo 
efeito direto na legislação europeia, apregoa que uma restrição de direitos 
exclusivos só é permitida quando justificada por um equilíbrio de interesses 
legítimos entre os detentores de patentes e terceiros. O artigo estabelece três 
questões cumulativas a restrições de direitos protetivos: 

1. As exceções devem ser limitadas visando o equilíbrio de interesses;  
2. Não devem colidir de modo injustificável com a exploração normal 

da patente, e  
3. Não devem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses do 

titular a patente, tendo em conta os interesses legítimos de terceiros. 
           Mas, há que se considerar uma distinção fundamental entre se 
patentear uma invenção e se regulamentar uma atividade associada a essa 
invenção.  

A permissão legal em certos países em se patentear organismos 
geneticamente modificados, não impede, por exemplo, a realização de 
pesquisas, bem como o controle e proteção através de normas próprias para 
regulamentar o bem estar do animal ou integridade do meio ambiente, i.e, não 
afeta o que dispõem as legislações nacionais e internacionais que estabelecem 

7 Os próprios termos do vigésimo terceiro “considerando” da diretiva apregoam que “uma mera 
sequência de ADN sem indicação de uma função biológica não contém quaisquer 
ensinamentos de natureza técnica, pelo que não poderá constituir uma invenção patenteável”. 
Por outro lado, o vigésimo segundo e vigésimo quarto “considerandos”, bem como o artigo 
5°(3), da diretiva, implicam que uma sequência de ADN não beneficia nenhuma proteção ao 
abrigo do direito de patentes quando a função exercida por essa sequência não for 
especificada. Assim, uma vez que a diretiva condiciona a proteção patentária de uma 
sequência de ADN à indicação da função que lhe assegura, se deve considerar que não atribui 
nenhuma proteção a uma sequência de ADN que não possa exercer a função específica para a 
qual tenha sido descrita no pedido para a concessão da exclusiva. 
8 O artigo estabelece três questões cumulativas a restrições de direitos protetivos; (i) as 
exceções devem ser limitadas visando o equilíbrio de interesses; (ii) não devem colidir de modo 
injustificável com a exploração normal da patente, e (iii) não devem causar prejuízo injustificado 
aos legítimos interesses do titular a patente, tendo em conta os interesses legítimos de 
terceiros. 
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restrições, ou que dispõem sobre a pesquisa, utilização ou comercialização dos 
seus resultados. 
            Portanto, se a invenção em que se pede a proteção pela exclusiva 
contiver os critérios condicionantes legais para a concessão (comuns em todas 
as legislações de propriedade intelectual), não poderá ser indeferido pelo órgão 
administrativo competente sob os fundamentos da moralidade, interesse 
público, ordem pública ou qualquer outro motivo.  
            Por outro lado, cabe a cada legislação visar e regulamentar o equilíbrio 
de interesses público e privado, determinar e sobepesar o meio, o modo e as 
circunstâncias em se conceder ou não o privilégio patentário de acordo com 
suas especificidades.  

Assim, dar ou não patente a uma tecnologia sobre a vida não afeta o 
que dispõem as legislações nacionais e internacionais que estabelecem 
restrições, ou que dispõem sobre a pesquisa, utilização ou comercialização dos 
seus resultados, nomeadamente em relação ás exigências de saúde pública, 
de segurança, de proteção do ambiente, dos animais e de preservação da 
diversidade genética, e ao respeito às normas éticas9. Dessa maneira, é 
imprescindível fazer à distinção fundamental entre “o ato em se conceder 
patentes para uma determinada invenção e o ato de se regulamentar uma 
atividade associada a essa invenção”. 

Entretanto, partindo da premissa aristotélica de que “a vida é o bem 
maior” e diante de conflitos polarizados entre um problema prático (como a 
preservação da vida humana em seu sentido lato) e um problema de mercado 
(proibição de patentes para embriões humanos ou materiais genéticos para fins 
industriais ou comerciais) é necessário resguardar qualquer possibilidade de 
proteção para essas criações sempre que o respeito à dignidade do ser 
humano seja afetado.  

 
2. Limites da patenteabilidade sobre reivindicações de método no Case 
Oliver Brüstle v. Greenpeace 

O Tribunal de Justiça da Comunidade Européia - TJCE no processo C- 
34/10 proibiu a concessão de patentes para qualquer processo que envolva a 
destruição de um embrião humano, incluindo as técnicas usadas na obtenção 
de células-tronco para fins médicos e pesquisa científica.  

A Corte considerou que “o óvulo humano não fecundado, no qual foi 
implantado o núcleo de uma célula humana amadurecida, e o óvulo humano 
não fecundado que foi estimulado, para efeitos de divisão e desenvolvimento 
por via de partenogênese, também devem ser qualificados de “embrião 
humano”.  

9 Barbosa, Denis Borges. Uma introdução a propriedade intelectual.Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p.592. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.65 a 96 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
PROPOSIÇÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE O PATENTEAMENTO 

72 

O Tribunal de Justiça da Comunidade Européia - TJCE no processo C- 
34/10 proibiu a concessão de patentes para qualquer processo que envolva a 
destruição de um embrião humano, incluindo as técnicas usadas na obtenção 
de células-tronco para fins médicos e pesquisa científica - “todo óvulo humano 
deve, desde a fase da sua fecundação, ser considerado um “embrião humano” 
quando essa fecundação for suscetível de desencadear o processo de 
desenvolvimento de um ser humano”. 

Em outra vertente, a título de descrever as repercussões que a decisão 
gerou na comunidade científica, treze importantes cientistas europeus 
publicaram carta conjunta na revista Nature, refutando a proibição de patentes 
para células-tronco. “Células-tronco embrionárias são linhagens celulares, não 
embriões”, afirmam os signatários. Ponderaram que “cientistas que trabalham 
na medicina de células-tronco não serão capazes de produzir benefícios 
clínicos sem o envolvimento da indústria”, e que companhias que lidam com 
inovação “devem ter a proteção da patente como incentivo para atuar na 
Europa”. 

3. Dos fatos e questões prejudiciais 

Oliver Brüstle é titular de uma patente alemã, cujo pedido foi depositado 
em 19 de dezembro de 1997 e que tem por objeto células progenitoras neurais, 
isoladas e purificadas - processo destinado à sua produção a partir de células 
estaminais embrionárias10 e a sua utilização para terapia de anomalias neurais.  

 No pedido de patente apresentado pelo titular é indicado que o 
transplante de células cerebrais no sistema nervoso constitui um método 
promissor de tratamento de numerosas doenças neurológicas. Já existem 
primeiras aplicações clínicas, designadamente em pacientes afetados pela 
doença de Parkinson11. 

10 Uma definição, vulgarmente aceite, de "célula estaminal" - embora alguns aspectos requeiram 
maior aprofundamento - é esta: uma célula que tem duas características: 1) a propriedade de uma 
auto-conservação ilimitada, ou seja, o poder de reproduzir-se durante muito tempo sem se 
diferenciar; 2) a capacidade de produzir células progenitoras de transição, com uma limitada 
capacidade proliferadora, das quais deriva uma variedade de linhas de células altamente 
diferenciadas (nervosas, musculares, hemáticas, etc). Há cerca de 30 anos que estas células têm 
constituído um amplo campo de pesquisa, quer em tecidos adultos, quer em tecidos embrionários, 
quer ainda na cultura in vitro de células estaminais embrionárias de cobaias.. A preparação de 
células estaminais embrionárias humanas (ES, ESc, Embryo Stem cells), hoje, implica: 1) a 
produção de embriões humanos e/ou a utilização dos embriões excedentes da fecundação in vitro 
ou crioconservados; 2) o desenvolvimento destes embriões até à fase inicial de blastócito; 3) a 
separação do embrioblasto ou massa celular interna (ICM) - o que implica a destruição do 
embrião; 4) a cultura destas células sobre uma camada nutriente de fibroblastos embrionários de 
ratos irradiados e num ambiente apropriado, onde se multipliquem e combinem até formar 
colônias; 5) a repetida subcultura destas colônias, que leva à formação de linhas celulares 
capazes de se multiplicarem indefinidamente, conservando as características de células 
estaminais (ES) durante meses e anos. Vide Wikipédia. 
11 A doença de Parkinson ou mal de Parkinson, descrita pela primeira vez por James Parkinson 
em 1817, é caracterizada por uma desordem progressiva do movimento devido à disfunção dos 
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Com efeito, para tratar anomalias neurais, é necessário transplantar 
células progenitoras ainda capazes de evoluir. Ora, este tipo de células só 
existe, no essencial, durante a fase de desenvolvimento do cérebro. Recorrer 
aos tecidos cerebrais de embriões humanos implica importantes problemas 
éticos e não permite fazer face às necessidades de células progenitoras 
necessárias para tornar o tratamento por terapia celular acessível ao público. 

Em contrapartida, segundo o referido pedido de proteção, as células 
progenitoras embrionárias abrem novas perspectivas de produção de células 
destinadas a ser transplantadas. Sendo pluripotentes12, podem diferenciar-se e 
proliferar-se em todo o tipo de células e de tecidos e ser conservadas durante 
numerosas etapas nesse estado de pluripotência.  

Nestas circunstâncias, a patente em causa visa sanar o problema 
técnico de uma produção em quantidade praticamente ilimitada de células 
progenitoras isoladas e purificadas, que possuam propriedades neurais obtidas 
a partir de células progenitoras embrionárias. 

Assim, pede-se a proteção por exclusiva de um método que converte 
células-tronco embrionárias humanas em células do sistema nervoso. No 
processo de extração das células-tronco, o blastocisto – embrião de cerca de 
cinco dias de idade – é destruído. 

Assim, o TJCE considerou que “uma invenção não pode ser patenteável 
quando a execução do processo técnico exige, previamente, tanto a destruição 
de embriões humanos como a sua utilização como matéria-prima”, com a 
ressalva de que aplicações envolvendo embriões humanos podem ser 
patenteáveis somente se o resultado for benéfico para o próprio embrião.  

Dessa maneira, o Tribunal consignou que a Diretiva 44/98 proíbe a 
concessão de patentes sempre que o respeito devido à dignidade do ser 
humano puder ser afetado, devendo, portanto, ser interpretada amplamente. 

neurônios secretores de dopamina nos gânglios da base, que controlam e ajustam a 
transmissão dos comandos conscientes vindos do córtex cerebral para os músculos do corpo 
humano. Não somente os neurônios dopaminérgicos estão envolvidos, mas outras estruturas 
produtoras de serotonina, noradrenalina e acetilcolina estão envolvidos na gênese da doença. 
O nome "Parkinson" apenas foi sugerido para nomear a doença pelo grande neurologista 
francês Jean-Martin Charcot, como homenagem a James Parkinson. A doença de Parkinson é 
idiopática, ou seja é uma doença primária de causa obscura. Há degeneração e morte celular 
dos neurónios produtores de dopamina. É portanto uma doença degenerativa do sistema 
nervoso central, com início geralmente após os 50 anos de idade. É uma das doenças 
neurológicas mais freqüentes visto que sua prevalência situa-se entre 80 e 160 casos por cem 
mil habitantes, acometendo, aproximadamente, 1% dos indivíduos acima de 65 anos de idade. 
Vide: http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_de_Parkinson. Acesso: 14/12/2011. 
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Precisamente a decisão, o TJCE no processo C-34/10, baseou-se no 
artigo 6.2, alínea c da Diretiva 44/98 declarando em 18 de outubro de 2011 
que: 

→O artigo 6.2, alínea c, da Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 06 de Julho de 1998, relativa à proteção jurídica das 
invenções biotecnológicas, deve ser interpretado no sentido de que: 

→constitui “embrião humano” todo o óvulo humano desde a fase da 
fecundação, todo o óvulo humano não fecundado no qual foi implantado o 
núcleo de uma célula humana amadurecida e todo o óvulo humano não 
fecundado que foi estimulado para efeitos de divisão e desenvolvimento por via 
de partenogênese; 

→cabe ao juiz nacional determinar, à luz dos desenvolvimentos 
científicos, se uma célula estaminal obtida a partir de um embrião humano na 
fase blastocitária constitui um “embrião humano” na acepção do artigo 6.2, 
alínea c, da Diretiva 98/44. 

→ A exclusão da patenteabilidade relativa à utilização de embriões 
humanos para fins industriais ou comerciais prevista no artigo 6.2, alínea c, da 
Diretiva 98/44 abrange também a utilização para fins de investigação científica, 
só podendo ser objeto de uma patente a utilização para fins terapêuticos ou de 
diagnóstico aplicável ao embrião humano e que lhe é útil. 

→O artigo 6.2, alínea c, da Diretiva 98/44 exclui a patenteabilidade de 
uma invenção quando a informação técnica objeto do pedido de patente implica 
a prévia destruição de embriões humanos ou a sua utilização como 
matéria-prima, independentemente da fase em que estas ocorram e mesmo 
que a descrição da informação técnica solicitada não mencione a utilização de 
embriões humanos. 

O processo supra mencionado se pautou pelas seguintes questões 
prejudiciais: 

1. O que se entende por “embriões humanos”, na acepção do artigo 6.2, 
alínea c, da Diretiva? 

 a) Encontram-se abrangidas todas as fases do desenvolvimento da vida 
humana, desde o momento da fecundação do óvulo, ou devem preencher 
determinados pressupostos adicionais, tais como, atingir determinada fase de 
desenvolvimento?  

b) Encontram-se também abrangidos os seguintes organismos: 
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→óvulos humanos não fecundados, para os quais se transplantou o 
núcleo de uma célula humana amadurecida?; 

→óvulos humanos não fecundados, que foram estimulados para efeitos 
de divisão e desenvolvimento por via de partenogênese? 
 c) Encontram-se também abrangidas às células estaminais obtidas a 
partir de embriões humanos na fase blastocitária? 

2. O que se entende por “utilizações de embriões humanos para fins 
industriais ou comerciais”? “Este conceito” abrange toda e qualquer exploração 
comercial, na acepção do artigo 6.1, da diretiva, incluindo, em particular, uma 
utilização para fins de investigação científica? 

3. O artigo 6.2, alínea c, da diretiva também exclui da patenteabilidade 
determinada informação técnica, se a utilização de embriões humanos não fizer 
parte da informação técnica objeto da patente, mas constituir condição 
necessária da aplicação dessa informação: 

→porque a patente tem por objeto um produto cuja criação implica a 
prévia destruição de embriões humanos?, ou 

→porque a patente tem por objeto um processo que carece de tal 
produto, como matéria prima? 

 
Assim, vejamos: 
O Acordão do TJCE direcionou a decisão sob três enfoques: a) quanto 

ao objeto que se pede proteção, b) quanto às suas finalidades e c) quanto aos 
limites da proteção. 
 
3.1 Quanto ao objeto a que se pede a proteção: 
 

 A interpretação do Tribunal foi extremamente ampla - abarcando no 
conceito de “embrião humano”: 

 1. Todo o óvulo humano desde a fase da fecundação; 
 2. Todo o óvulo humano não fecundado no qual foi implantado o núcleo 

de uma célula humana amadurecida; e 
 3. Todo o óvulo humano não fecundado que foi estimulado para efeitos 

de divisão e desenvolvimento por via de partenogênese; 
 
3.2 Quanto às finalidades: 
 

O TJCE interpretou restritivamente as finalidades da proteção e excluiu 
da patenteabilidade essas criações para fins industriais ou comerciais, bem 
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como os fins de investigação científica, excetuando os terapêuticos ou de 
diagnósticos.  

Entretanto, condicionando estes últimos, ao requisito de aplicabilidade 
útil para o próprio embrião, que a meu ver é um contra-senso, porque 
condiciona a patente para utilidade do próprio objeto protegido tornando a 
proteção da exclusiva sem sentido. 
 
3.3 Quanto aos limites de proteção: 
 

Os limites da proteção estão diretamente relacionados com a 
patenteabilidade sobre um método que converte células tronco embrionárias 
humanas em células do sistema nervoso. 

 Ora, a regra é: toda concessão de uma exclusiva, implica a priori, a sua 
exploração comercial ou industrial; inclusive para fins de investigação científica. 
Mesmo que os fins da investigação científica sejam distintos dos fins industriais 
ou comerciais, a utilização de embriões humanos para fins de investigação que 
constitui o objeto do pedido de patente não pode ser separada da própria 
patente e dos direitos que lhe são inerentes, i.e, proibir terceiros de fabricar, 
usar, vender, oferecer a venda ou importar a tecnologia protegida. 

 Assim, os direitos inerentes advindos da concessão patentária, são atos 
de natureza industrial ou comercial, declaração que o próprio Considerando 42 
da Diretiva 44/98 corrobora “devem ser igualmente excluídas da 
patenteabilidade as utilizações de embriões humanos para fins industriais ou 
comerciais; que, em todo o caso, essa exclusão não diz respeito às invenções 
que tenham um objetivo terapêutico ou de diagnóstico que se aplicam ao 
embrião humano e lhe são úteis”. Ademais, não é intuito do TJCE, impedir as 
pesquisas científicas, e sim estabelecer limites para uma área moralmente 
complicada. 

 Além disso, conceder um monopólio sobre as tecnologias que exploram 
e destroem a vida humana precoce fere mortamente os preceitos do artigo 6° - 
“as invenções cuja exploração comercial seja contrária à ordem pública ou aos 
bons costumes são excluídas da patenteabilidade (...)”. 
 
4. Do enunciado 27 de Trips13 

13 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 A.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as 
patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação 
quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem 
importados ou produzidos localmente.   Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" e 
"passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos 
termos "não óbvio" e "utilizável".   2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis 
invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem 
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Por esse artigo14, qualquer invenção, de produto ou de processo poderá 

ser patenteada em todos os setores tecnológicos, desde que respeitados 
certos requisitos condicionantes, além de estabelecer rol de invenções que 
podem ser consideradas pelos países membros, como não abarcáveis pela 
proteção via patentes em suas respectivas legislações. 

O enunciado vem ao encontro da premissa geral do acordo ao permitir 
que os Estados-membros excluam da patenteabilidade invenções cuja 
exploração em seu território seja necessária evitar para proteger a ordem 
pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, 
animal e vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente desde que 
esta determinação não seja feita apenas porque a exploração é proibida por 
sua legislação. Não retrata uma proibição explícita de comercialização como 
condição de exclusão da proteção, mas a necessidade de tal proibição quando 
necessário.  

A fim de justificar os limites que condicionam a exclusão apregoada pelo 
enunciado, os Estados membros devem demonstrar que é necessário para 
evitar – por qualquer meio – a exploração comercial da invenção. 

A proibição através de leis ou regulamentos nacionais da exploração da 
invenção, não constitui por si só, critério suficiente para analisar a exclusão de 
patenteabilidade, vez que a obrigação legal da proibição não é condição para 
excluí-la, nem suficiente para proibi-la. 

A declaração da possibilidade de exclusão do artigo 27(2) “não acontece 
simplesmente porque a exploração é proibida por suas leis”, mas deixa claro 
que a avaliação da existência ou não da comercialização de uma invenção 
particular, poderá ser proibida, se necessário, a fim de proteger a ordem 
pública ou a moralidade não dependendo de positivação de nenhuma 
legislação nacional. 

Muito embora, não haver definição uniforme e universal de moralidade e 
ordem pública, estas dependem de uma hermenêutica particular de cada 
cultura de um país, por exemplo – a criação relativa a plantas transgênicas, 

pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal 
ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita 
apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.   3 - Os Membros também podem 
considerar como não patenteáveis:   a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o 
tratamento de seres humanos ou de animais;   b) plantas e animais, exceto microorganismos e 
processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se 
os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão 
proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui 
generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será 
revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.     
14 WTO (World Trade Organization) Uruguay Round Agreement. Trips – Part II – Standards 
concerning the availability, scope and use of intellectual property right – section 5-6, article 27 – 
Patentable subject matter. Disponivel em:  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-
trips_04c_e.htm . 
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exceto os micro-organismos modificados, conformaria com a cláusula de 
moralidade em algumas legislações. 

Assim, o enunciado do artigo 27.3(b) de TRIPs deixa a cargo dos 
Estados-membros da OMC, a faculdade de definirem em suas leis de proteção 
a propriedade intelectual voltada à adequação das situações e suas 
necessidades particulares. 

Como já salientado, cada legislação deve visar e regulamentar o 
equilíbrio de interesses público e privado, determinar e sobepesar o meio, o 
modo e as circunstâncias em se conceder ou não o privilégio patentário de 
acordo com suas idiossincrasias e os interesses nacionais . E muito, além 
disso, é necessária uma leitura adequada do preceito do artigo 27.1 do TRIPS 
“um elevado critério do que será atividade inventiva15” a fim de expurgar as 
patentes amplas e difusas. 

Correa16 salienta que não existe prova alguma que respalde a tese de 
que as patentes geram desenvolvimento e que todos os países, 
independentemente de seus níveis de desenvolvimento, devam aplicar 
basicamente as mesmas normas de proteção.  

Pelo contrario, atualmente, existem evidencias de que os países 
industrializados aumentaram o nível de proteção de patentes à medida que 
evoluíram e não no sentido inverso.  

As peculiaridades históricas do conhecimento nos mostram que não são 
idênticas as variações sociais e históricas das variações jurídicas, que não se 
confundem, e não devem ser criadas a vontade de um inventor, ou de um 
grupo de inventores; deve refletir a vontade de todos os homens, segundo 
Fontes17, e destaca que: 

As leis diferem entre si para não serem comuns a um número 
maior ou menor de casos, com um outro ilimitado número de 
fenômenos. Outras são comuns a determinadas formas ou 
situações. É o caso da Biotecnologia, cuja proteção, 
especialmente por leis de propriedade intelectual, deve ser 
tratada através de uma visão crítica dos seus propósitos e das 
suas relações com a sociedade. Talvez possamos admitir uma 
fonte basilar de limites para a Biotecnologia: a ordem pública. E 
assim teremos uma barreira sempre agrupada em uma única 
ideia, a ser construída segundo seus próprios percalços que a 
locução ordem pública suscita. Pode parecer que a referência a 
esse aspecto limitativo seja um óbice geral, que sempre estaria 
a disposição dos Estados modernos para a preservação dos 
valores fundamentais nutridos por seu povo. Essa não é uma 

15 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As patentes farmacêuticas e os direitos humanos. 
Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais, v.2, Curitiba, 2009, p. 13. 
16 CORREA, C. M. Propriedade Intelectual e Saúde Publica. 1ª edição, La ley, Buenos Aires, 
2006. 
17 FONTES, André R. C. Proposições teóricas sobre a biotecnologia in Plaza, Charlene de 
Ávila; Del Nero, Patrícia Aurélia: Proteção jurídica para as ciências da vida: propriedade 
intelectual e biotecnologia, IBPI, 2011. 
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premissa verdadeira, ao menos aos olhos de todos, pois alguns 
enxergam no Acordo sobre os aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – o Adpic – 
mais conhecido na sua versão anglófana Trips, como uma 
fonte de exclusão da ordem pública, por mais perplexidade que 
gere, por mais surpreendente que pareça. 
 

Se, por um lado, é possível afirmar que um dos principais intuitos do 
Trips foi organizar as relações comerciais internacionais, a fim de que não 
houvesse explorações desleais, por outro, homogeneizou realidades 
incompatíveis – alcançando igualdade apenas no âmbito formal18.  
 
5. Da Diretiva 44/98 

A Diretiva 98/44/CE relativa à proteção jurídica das invenções 
biotecnológicas exclui categoricamente a concessão de patentes para: 

1. Seres humanos e partes do corpo humano; 
2. As intervenções no genoma e  
3. A clonagem de seres humanos em todas as fases do seu 

desenvolvimento. 
Somente e, tão somente uma invenção baseada em elemento do corpo 

humano, isolado e purificado, ou produzida através de um processo técnico, e 
suscetível de utilização industrial, poderá abarcar a patenteabilidade, ainda que 
a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural, vez que os 
direitos conferidos pela exclusiva não são extensíveis ao corpo humano e seus 
elementos no seu ambiente natural. 

Precisamente, constituem invenções não patenteáveis por questões de 
política pública, as utilizações de embriões humanos com finalidade industrial 
ou comercial - preceito do artigo 6.2, alínea c da Diretiva 44/9819. 

A Diretiva 44/98 carece de um conceito sobre do que sejam embriões 
humanos. Entretanto se considerou para fins da decisão do TJCE na acepção 
do artigo 6.2, alínea “c” “todo o óvulo humano desde a fase da fecundação, 
todo o óvulo humano não fecundado no qual foi implantado o núcleo de uma 
célula humana amadurecida e todo o óvulo humano não fecundado que foi 

18 PLAZA, Charlene de Avila; SANTOS, Nivaldo dos. Patentes de segundo uso farmceutico 
versus inovação – questões polêmicas in Propriedade Intelectual e Tranferencia de Tecnologia, 
Coord. Patricia Aurelia Del Nero, 2011. 
19 Artigo 6.1. 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. 6.2. Nos 
termos do disposto n° 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 
(grifei). 
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estimulado para efeitos de divisão e desenvolvimento por via de 
partenogênese20”.  

Neste raciocínio, para efeitos de aplicação da Diretiva, considerou-se 
que este deve ser um conceito autônomo do direito da União, que deve ser 
interpretado de maneira uniforme e com sentido “lato” no seu território.  

A finalidade da interpretação uniforme21 foi evitar o risco de os autores 
de determinadas criações biotecnológicas solicitarem a patenteabilidade 
dessas invenções em Estados-Membros que tenham concepções distintas do 
conceito de embrião humano e, portanto, obstar o bom funcionamento do 
mercado, um dos objetivos específicos da diretiva 44/98. 

Contrariamente ao artigo 6.1 que deixa às autoridades administrativas e 
judiciais dos Estados-Membros uma extensa margem de apreciação 
relativamente à exclusão da patenteabilidade das invenções cuja exploração 
comercial seja contrária à ordem pública e aos bons costumes, o artigo 6.2 não 
confere aos Estados-Membros nenhuma margem de apreciação no que se 
refere a não patenteabilidade dos procedimentos e utilizações nele 
enumerados, pois esta disposição visa precisamente enquadrar a exclusão 
prevista no n.° 1 do mesmo artigo. 

 Dessa forma, ao excluir expressamente a patenteabilidade dos 
processos e das utilizações, o artigo 6.2 atribui direitos precisos sobre esta 
questão adequando perfeitamente aos objetivos e finalidade da Diretiva que 
através de seus Considerandos 3, 5 a 7 que apregoa como pressupostos: 

1. Harmonizar as regras de proteção jurídica das invenções 
biotecnológicas; 

2.  Retirar os obstáculos às trocas comerciais e ao bom funcionamento 
do mercado interno que constituem as diferenças legislativas e 
jurisprudenciais entre os Estados membros e; 

3. Encorajar a investigação e o desenvolvimento industrial no domínio 
da engenharia genética22. 

20 Relativamente à interpretação a dar ao conceito de «embrião humano» previsto no artigo 6.°, 
n.° 2, alínea c), da diretiva, importa salientar que, embora a definição de embrião humano seja 
uma questão social muito delicada em numerosos Estados-Membros, marcada pelas suas 
múltiplas tradições e sistemas de valores, o Tribunal de Justiça não é chamado, pelo presente 
pedido de decisão prejudicial, a abordar questões de natureza médica ou ética, antes se 
devendo limitar a uma interpretação jurídica das disposições pertinentes da diretiva (v., neste 
sentido, acórdão de 26 de Fevereiro de 2008, Mayr, C-506/06, Colect., p. I-1017, n.° 38). 
21  Vide: acórdão de 18 de Janeiro de 1984, Ekro, 327/82, Recueil, p. I-107, n.° 11; de 19 de 
Setembro de 2000, Linster, C-287/98, Colect., p. I-6917, n.° 43; de 16 de Julho de 2009, 
Infopaq International, C-5/08, Colect., p. I-6569, n.° 27; e de 21 de Outubro de 2010, Padawan, 
C-467/08, ainda não publicado na Colectânea, n.° 32. 
22 (3) Considerando que é essencial uma proteção eficaz e harmonizada no conjunto dos 
Estados-membros para preservar e incentivar os investimentos no domínio da biotecnologia; 
(5) Considerando que existem divergências ao nível da proteção das invenções biotecnológicas 
entre as leis e práticas dos diferentes Estados-membros; que tais disparidades são 
susceptíveis de criar entraves ao comércio e obstar desse modo ao funcionamento do mercado 
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Importante salientar que a exclusão da patenteabilidade preceituada 
pelo artigo 6° não é exaustiva, como bem preceitua o Considerando 38 da 
Diretiva: 

Considerando que importa também incluir no articulado da 
presente diretiva uma lista indicativa das invenções excluídas 
da patenteabilidade, a fim de fornecer aos juízes e aos serviços 
nacionais de patentes orientações gerais para a interpretação 
da referência à ordem pública ou aos bons costumes; que esta 
lista não pode, evidentemente, ser considerada exaustiva; que 
os processos que atentem contra a dignidade do ser humano, 
nomeadamente aqueles que se destinam à produção de seres 
híbridos, obtidos de células germinais ou de células 
totipotentes humanas e animais, também deverão obviamente 
ser excluídos da patenteabilidade; 

 

 Neste raciocínio, a exposição de motivos da diretiva que, muito embora 
vise encorajar os investimentos no domínio da biotecnologia, a exploração da 
matéria biológica de origem humana deve respeitar os direitos fundamentais e, 
em especial, a dignidade humana e, assim o faz, através do preceito do décimo 
sexto considerando23 “o direito de patentes deverá ser aplicado no respeito dos 
princípios fundamentais que garantem a dignidade e a integridade da pessoa 
humana”. 

Por extensão o artigo 5.1, da Diretiva24 reforça a proibição da exclusiva 
ao corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu 
desenvolvimento25.  

interno; (6) Considerando que tais divergências podem vir a acentuar-se à medida que os 
Estados-membros forem adotando novas leis e práticas administrativas diferentes ou que as 
interpretações jurisprudenciais nacionais se forem desenvolvendo de forma distinta; (7) 
Considerando que a evolução heterogênea das legislações nacionais relativas à proteção 
jurídica das invenções biotecnológicas na Comunidade pode desencorajar ainda mais o 
comércio, em detrimento do desenvolvimento industrial das invenções e do bom funcionamento 
do mercado interno; 
23 (16) Considerando que o direito de patentes deverá ser aplicado no respeito dos princípios 
fundamentais que garantem a dignidade e a integridade da pessoa humana; que importa 
reafirmar o princípio segundo o qual o corpo humano, em todas as fases da sua constituição e 
do seu desenvolvimento, incluindo as células germinais, bem como a simples descoberta de 
um dos seus elementos ou de um dos seus produtos, incluindo a sequência ou a sequência 
parcial de um gene humano, não são patenteáveis; que esses princípios estão em 
conformidade com os critérios de patenteabilidade previstos pelo direito das patentes, segundo 
os quais uma simples descoberta não pode ser objeto de uma patente; 
24 Artigo 5.1. O corpo humano, nos vários estádios da sua constituição e do seu 
desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a 
sequência ou a sequência parcial de um gene, não podem constituir invenções patenteáveis. 
25 A definição de um embrião humano "embrião esta diretamente ligada a definição de "corpo 
humano", no âmbito do artigo 5.1 da Diretiva 44/98. Assim, a pergunta a ser feita é em que 
estágio de desenvolvimento do corpo humano deve ser dada a categorização legal de 
“embrião”? O desenvolvimento da concepção começa com algumas células, chamadas células 
totipotentes, e cada uma dessas células tem a capacidade de se transformar em um corpo 
humano. Como as células totipotentes representam a primeira fase do corpo do ser humano, 
devem ser legalmente categorizados como "embriões" . Esta categorização legal aplica-se a 
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Como garantia adicional, o artigo 6° do mesmo diploma legal, considera 
como contrários à ordem pública ou aos bons costumes, e nesta medida, 
excluídos da patenteabilidade, os processos de clonagem de seres humanos; 
os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano e 
as utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais.  

O trigésimo oitavo26 considerando da diretiva precisa que essa lista não 
é exaustiva e que todos os processos cuja aplicação atente contra a dignidade 
do ser humano também devem ser excluídos da patenteabilidade.  

 Assim resulta que o conceito de “embrião humano” na acepção do 
artigo 6.2, alínea “c”, da diretiva foi interpretado em sentido amplo. 

Neste sentido, todo o óvulo humano deve, desde a fase da sua 
fecundação, ser considerado um “embrião humano” na acepção e para 
aplicação do artigo 6.2, alínea “c”, da diretiva, quando essa fecundação for 
susceptível de desencadear o processo de desenvolvimento de um ser 
humano. 

Também devem ser assim qualificados o óvulo humano não fecundado, 
no qual foi implantado o núcleo de uma célula humana amadurecida, e o óvulo 
não fecundado que foi estimulado para efeitos de divisão e desenvolvimento 
por via de partenogênese.  

Ainda que estes organismos não tenham propriamente sido objeto de 
uma fecundação, são como decorre das observações escritas apresentadas no 
Tribunal de Justiça, por força da técnica utilizada para os obter, susceptíveis de 
desencadear o processo de desenvolvimento de um ser humano como o 
embrião criado pela fecundação de um óvulo.  

células criadas através de fertilização in vitro, óvulos não fertilizados em que um núcleo da 
célula a partir de uma célula madura é transplantada, e os óvulos não fertilizados, cuja divisão 
tem sido estimulada por partheonogenesis. Células totipotentes dá lugar a um blastocisto. Um 
blastocisto é uma estrutura formada na embriogênese precoce de mamíferos. "Como resultado, 
um blastocisto é um "embrião", na acepção da directiva. As Células-tronco embrionárias, que 
são o foco da pesquisa internacionais  são derivadas diretamente a partir de células 
pluripotentes. Células-tronco pluripotentes dão origem a qualquer tipo de célula fetal ou adulto 
(por exemplo, pulmões, ossos, músculos, etc), mas essas células isoladamente não pode 
desenvolver em um corpo humano completo - Células pluripotentes não estão inseridas no 
conceito de um embrião humano, porque são incapazes de desenvolvimento isoladamente. 
Além disso, art.5.2 da diretiva permite expressamente patentes para: "Elemento (s) isolado do 
corpo humano ou de outra forma produzida por meio de um processo técnico, incluindo a 
sequência ou a sequência parcial de um gen ... Mesmo que a estrutura desse elemento seja 
idêntica ao de um elemento natural. Vide: The ramifications of the advocate general’s opinion in 
the Oliver Brüstle Case – Paton, Mark; Denoon Alex in European Intellectual Property Review, 
2011. 
26(38) Considerando que importa também incluir no articulado da presente diretiva uma lista 
indicativa das invenções excluídas da patenteabilidade, a fim de fornecer aos juízes e aos 
serviços nacionais de patentes orientações gerais para a interpretação da referência à ordem 
pública ou aos bons costumes; que esta lista não pode, evidentemente, ser considerada 
exaustiva; que os processos que atentem contra a dignidade do ser humano, nomeadamente 
aqueles que se destinam à produção de seres híbridos, obtidos de células germinais ou de 
células totipotentes humanas e animais, também deverão obviamente ser excluídos da 
patenteabilidade; 
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No que diz respeito às células estaminais obtidas a partir de um embrião 
humano na fase blastocitária, cabe ao juiz nacional determinar, à luz dos 
desenvolvimentos científicos, se são susceptíveis de desencadear o processo 
de desenvolvimento de um ser humano e, consequentemente, se estão 
abrangidas pelo conceito de “embrião humano”, na acepção e para aplicação 
do artigo 6.2, alínea “c”, da diretiva. (Entendo que essa última observação, 
tornou-se lacunosa, vez que criou uma brecha para a possibilidade futura de se 
patentear células estaminais). 
 
6. Das peculiaridades dos artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96 

O artigo 18 preceitua taxativamente o que não é abarcado por patentes 
de invenção, ainda que seja considerado invenção, ainda que sejam novos, 
tenham atividade inventiva e suficientemente descritos: 

 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
 
I - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a 
segurança, a ordem e a saúde publicas; 
II - as substancias, 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 micro-
organismos 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, micro-organismos 
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. 

 
 Aqui se trata de norma proibitiva por questões de políticas públicas e 

não norma meramente classificatória, como no caso dos enunciados do artigo 
10 da lei 9.279/96. 
 

O artigo 10 abarca os objetos que não são considerados inventos: 
 
I - descobertas, teorias cientificas e métodos matemáticos; 
II - concepções puramente abstratas; 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, 
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de 
fiscalização; 
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IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e cientificas 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 diagnostico, 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. 

 
Os itens I, II, IV e IX do artigo 10 são hipóteses de criações que não 

apresentam utilidade – “tem-se efeito de conhecimento ou de criação 
expressiva, mas nunca a solução de qualquer problema prático (se o 
conhecimento leva a uma utilidade, “descoberta” já não e, mas aplicação útil, 
assim suscetível de inclusão na categoria de invento)”. 27  

Os itens, III, V, VI, VII do mesmo artigo, são hipóteses de criações que 
são úteis, mas somente práticas – e não técnicas. 

Em tais hipóteses será denegada a pretensão de patente enquanto não 
importarem na solução de um problema técnico. 

De outro lado, o artigo 10 lista duas hipóteses que não se enquadram 
em nenhuma das duas hipóteses: 
 

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 
métodos terapêuticos ou de diagnostico, 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]. 
 
O primeiro caso e listado no art. 27 de TRIPs como hipótese de 
rejeição incondicional de patenteabilidade, havendo ou não 
invento. O acordo Internacional permite que nestes (e nos 
casos listados no art. 18 da Lei 9.279/96) os estados membros 
possam denegar patente, em qualquer hipótese, e sem 
considerar se ha ou não invento, novidade, atividade inventiva, 
ou aplicação industrial. Seguramente as técnicas e métodos 
operatórios importam em soluções de problemas não só 
práticos, mas técnicos. Em muitos casos, tais práticas 
carecerão de aplicabilidade industrial sob o art. 15 212; mas a 
exclusão de patenteabilidade não se cinge somente a tais 
hipóteses. 

27 BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 127. 
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A Convenção Europeia de Patentes, como a lei brasileira, 
listava tais casos como carecedores de invento. Em sua 
alteração de 2000, no entanto, tal erro topológico foi corrigido, 
estando às hipóteses agora listadas entre as exclusões 
incondicionais28. 

 
Diversamente das matérias do enunciado do artigo 18 da lei 9.279/96 

que regulamenta as criações insuscetíveis de proteção por patentes de 
invenção por interesses de política pública, o artigo 10, da referida Lei, abarca 
as criações que não são sujeitas a privilégios, muito embora, em algumas 
situações serem consideradas inventos. 

Sob a égide do artigo 10, não se apregoa a não patenteabilidade das 
criações, e sim, as que não comportam, em tese, o privilégio de proteção até o 
momento que inexistir uma solução técnica para problemas técnicos porque 
seu enunciado é uma declaração de fato do que não é, presumivelmente, 
invento. 

Não há nos enunciados do artigo 10, quaisquer referências de natureza 
proibitiva a concessão de patentes. São enunciados que condiciona a proteção 
a certos e restritos pressupostos, quais sejam: 

 • a existência de um invento, 
 •dotado de novidade, 
 •qualificada a novidade pela atividade inventiva, 
 •suscetível de aplicação industrial, •sendo que se verifica a suficiência 

descritiva de seu requerimento, de forma a permitir eficazmente a reprodução 
do invento na indústria e como insumo de pesquisa.  
 

Verifica-se, portanto, que existem duas situações limítrofes na lei de 
propriedade intelectual brasileira: 

 
(i) De natureza declaratória – sujeita a uma condicionante prevista no 
enunciado 10, por não reconhecer nestas criações a natureza de invento 
enquanto não representarem uma solução técnica para um problema utilitário 
técnico; 
 
(ii) De natureza proibitiva – previstas no artigo 18, por questões de política 
pública, ainda que estas criações sejam consideradas invenções, sejam novas, 
tenham atividade inventiva e possam ser suficientemente descritas (exceto as 
criações que a própria lei condiciona a patenteabilidade seguindo algumas 
condicionantes).  
 
7. Dos requisitos intrínsecos das patentes de invenção na Lei 9.279/96 
 
28 BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 127-128. 
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Note-se, que a nossa legislação de propriedade intelectual é taxativa ao 
elencar em seus enunciados matéria que não são considerados inventos 
(artigo 10); matéria não patenteável (artigo 18), os requisitos objetivos de 
concessão de patente de invenção (artigo 8° e 24) e seus objetos de proteção, 
(artigo 42, I e II e art. 183 e seg.). 

 É o que discutiremos a seguir: 
A atual lei de propriedade intelectual estabelece de maneira clara 

requisitos objetivos condicionantes em face à força vinculante do texto 
constitucional, as criações, consideradas como tal, se contiverem em seu bojo - 
novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. 

A novidade é um dos elementos do balanceamento de interesses 
constitucionais para se auferir os benefícios da concessão patentária, “deve ser 
apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos 
elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo 
estado da técnica”, (Tribunal Regional Federal da 2ª Turma especializada. Des. 
André Fontes. AC 204.51.01.513998, DJ 02.07.2008). 

Na verdade, o direito de proteção à exclusiva não deve extrapolar a sua 
finalidade constitucional a fim de não prejudicar os direitos com ele 
aparentemente conflitantes – “deve observar no processo hermenêutico a 
proibição do excesso, de maneira que não ocorra restrição excessiva de 
qualquer direito fundamental, e que haja adequação entre o fim objetivado e o 
meio empregado29”.  

A aplicabilidade industrial tem como função precípua a repetibilidade em 
escala industrial. A invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, 
resultados constantemente iguais, suscetíveis de repetição a fim de 
estabelecer uma relação de causa e efeito entre os meios utilizados e o 
resultado obtido e realizados na invenção30. 

A atividade inventiva é um requisito de equilíbrio de interesses que 
reforça no sentido de que a invenção não foi antecipada de forma integral por 
um único documento no estado de técnica, justificando, portanto, a criação de 
um monopólio resolúvel e temporário. 

Deste modo, o que define uma criação como suscetível de proteção 
através dos mecanismos de patentes é a sua classificação como invento31. É 
primordial uma contribuição mínima para os estado da técnica, que não seja 
representativo de criações obvias. 

29 LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecília. Direito de patentes: uma resposta de filtragem 
constitucional. Revista da ABPI, 2007, p. 10. 
30MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro apud 
BARBOSA, Denis Barbosa. O Código de propriedade intelectual conforme os tribunais, 2011, 
p. 131, no prelo. 
31 BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. Seção 5, § 4 – a metodologia 
para determinar a atividade inventiva. Rio e Janeiro: Lumen Juris, 2010.  
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 Por tratar-se de uma operação criativa como exercício do intelecto, a 
atividade criativa deverá transcender a normalidade das atividades 
desenvolvidas por um técnico no assunto examinado. Toda invenção se baseia 
no uso de conhecimentos pré-existentes no estado da técnica. 

Diz-se que uma invenção é dotada de atividade inventiva quando ela usa 
conhecimentos existentes de uma maneira nunca antes pensada ou sugerida. 
Para alguns autores32 o uso de tais conhecimentos anteriores para a solução 
de um problema técnico de uma forma inesperada deriva mais da intuição do 
que do raciocínio formal. 

Pontes de Miranda33 ao analisar a convergência dos conceitos de 
invenção e atividade inventiva afirma que: 

O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o 
técnico da especialidade podia, tal como estava à técnica no 
momento, achar. O que todos os técnicos da especialidade, no 
momento, podiam achar não é invenção; não inventa o que diz 
ter inventado o que qualquer técnico da especialidade acharia. 
Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento, sem 
qualquer quid novum. 

A atividade inventiva é um requisito de equilibrio de interesses, “é 
preciso que não só haja novidade, mas também que a eficácia e a importância 
econômica dessa nova técnica seja discernível de forma que se promova não 
apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão 
grandioso que justifique a criação de um monopólio instrumental”.34   

Em outras palavras, a atividade inventiva não é somente uma solução 
técnica para resolver problemas técnicos. É a solução de um problema por 
meios não utilizados anteriormente por um técnico no assunto que deve 
promover um avanço significativo no state of art, ou pelo menos 
proporcionalmente ao privilégio em que se requer a exclusiva. 

A atividade inventiva é contributo mínimo essencial para a existência de 
invenção, “uma possibilidade de perda desnecessária seria a proteção de 
patente ser conferida para um produto ou processo não inventivo”.  

32 Inventive level, or non-obviousness, requires a certain difference from the prior art. How big 
the difference should be is a matter of long debate. Elsewhere I have said (and perhaps 
demonstrated, or at least tried) that an invention is the connection or combination of two distant 
ideas, where a rule of connection did not exist before, said connection being made with an act 
of insight or intuition, and not of reasoning. Every invention requires prior ideas (prior art) to be 
combined. When the ideas are distant (i.e., there is no principle of combination), a combination 
can not be made with an act of inference, but only with a different faculty of the mind, namely, 
insight. Franzosi, Mario - Novelty and Non-obviousness – The relevant prior Art. Edited 
forpublication by Kraig Hill, Toshiko Takenaka and/or Kevin Takeuchi, CASRIP. 
33 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, 
1983, p. 274. 
34 BARBOSA, Denis Borges et all. O contributo minimo na propriedade intelectual: Atividade 
Inventiva, Originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 10. 
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Nesse caso a sociedade incorreria em um custo monopolístico de bem-
estar sem obter um produto ou processo novo em troca.  

Este ponto, nos alerta para o fato de que, os exames dos requisitos 
objetivos referentes à novidade e atividade inventiva de uma criação na lei de 
patentes devem cumprir a útil função econômica de evitar ganhos 
monopolísticos não merecidos.  

Assim, o abuso potencial de direitos de exclusividade deve ser impedido 
pela aplicação rígida dos critérios de exame na lei de patentes35. 

Aqui, entramos em uma discussão crucial: A intervenção humana é 
critério suficiente para caracterizar um processo inovador capaz de abarcar a 
proteção da exclusiva patentária? 

Chamou-me atenção um texto de Karin Grau-Kuntz36 que diz em certo 
momento que “a criação intelectual é um constructo coletivo; não há a 
creatio ex nihilo, isto é, ninguém cria do nada”. 

Em alguns trabalhos 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 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 decisões37 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.  

35 Aktiebolaget Hassle versus Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59 (12/12/2002). Disponível em 
<httpp://www.ipsofactoj.com/international/2003/Part03/int2003(3)-014.htm>. Acesso em 
25/07/2010. “One possibility whereby an unnecessary dead-weight loss could arise is if patent 
protection is granted for a non-innovative product or process. In this case society might incur a 
monopolistic welfare cost without obtaining a new product or process in return. This point alerts 
us to the fact that the tests of novelty and non-obviousness in the patent law fulfi l the useful 
economic function of preventing undeserved monopoly profits. This potential misuse of 
monopoly rights must be prevented by strict application of the screening criteria in the patent 
law”. 
36GRAU-KUNTZ, Karin. Domínio público e Direito do Autor. Do requisito da originalidade como 
contribuição reflexivo-transformadora. Revista Eletrônica do IBPI, 2012. 
37 Vide: Decisão T 320/87 confirmada em decisões posteriores T -83/05, T-356/93, T-1242-
1296/08. 
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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 expõe38 - 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.  

Em todo caso, se formos distinguir a proteção para as criações como 
produto ou como processo (artigo 42, I e II da lei 9.279/96), o que 
eventualmente poderia ser reivindicado como um plus no estado da arte é o 
procedimento que levou a descrever a sequencia, e não a sequencia genética 
como tal. 

O fato de haver a intervenção humana, modificando ou alterando os 
caracteres genéticos, por si só, não deve ser interpretado como critério técnico 
para a concessão do privilégio por patentes, o que não justifica, dessa maneira, 
a formação de um monopólio temporário. A intervenção humana direta, aliás, é 
um pressuposto da manipulação genética e não um requisito técnico de 
patenteabilidade. 

Enquanto o isolamento do elemento genético compreende na utilização 
de técnicas tradicionais, a obtenção do elemento por um processo técnico 
pressupõe a aplicabilidade de técnicas biotecnológicas que são realidades 
distintas e não devem ser confundidas, vejamos: 

Un gen puede ser sintetizado químicamente sin dificultades a 
partir de sus constituyentes de base, es decir nucleótidos. 
Comparando con otras moléculas del mundo biológico, v.g 
azúcares, ácido úrico o una proteína, los genes tienen una 
propiedad complementaria que hace a su especificidad: ellos 
constituyen el soporte de un programa genético. Esto significa 
que en un ambiente apropiado con la ayuda de la máquina de 
una célula viva el programa impreso en el gen podrá ser leído y 
ejecutado. En este sentido eI gen se compara a un soporte de 
información cualquiera: bandas magnéticas, discos 
informáticos, o videocasetes. La naturaleza de estos soportes 
debe ser considerada independientemente de la información 
que ellos contienen. Así de lo que se trata en materia de 
patentes de genes es en realidad sobre Ia información genética 
que presenta. La secuencia de un gen puede ser considerada 
como un componente del mundo natural, ajeno a los criterios 
objetivos de patentabilidad.  Si la estructura de dicha 
información (conjunto de órdenes que integran la secuencia 
total o parcial) es idéntica a la de un elemento natural, nos 
hallamos ante un descubrimiento y no ante una invención 

38 CARVALHO, Orlando. Direito das Coisas. Coimbra, 1977, p. 193. 
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(...)Que la determinación de la secuencia natural importe un 
conjunto de pasos más o menos complicados en el orden 
técnico no cambia la calificación de la actividad humana. La 
complejidad mayor o menor de un proceso que Ileva al 
conocimiento de la secuencia no le quita el carácter de 
descubrimiento para transformarlo en invención39. 
 

   Nota-se que estas questões são extremamente complexas. Não há 
unanimidade entre os pesquisadores no assunto. 
 
8. Dos requisitos intrínsecos das patentes de invenção na Diretiva 44/98 
 
 A partir do case supra analisado, a Diretiva 44/98, em tese, ainda não 
resolveu o dilema descoberta/invenção para esses tipos de materiais por dois 
motivos: 

1.  Antagonismo entre o artigo40 3.1 e 3.2 e a decisão do TJCE; 
 2. A própria decisão que permite a interpretação do juiz nacional 
determinar no que diz respeito às células estaminais obtidas a partir de 
um embrião humano na fase blastocitária, se são susceptíveis de 
desencadear o processo de desenvolvimento de um ser humano e, 
consequentemente, se estão abrangidas pelo conceito de “embrião 
humano”, na acepção e para aplicação do artigo 6.2, alínea “c”, da 
diretiva - como salientei, criou-se brecha para a possibilidade futura de 
se patentear células estaminais.  
 
Pode-se considerar que há a possibilidade indireta de uma ressalva na 

decisão do TJCE – interpretando-a: só e tão somente receberão a proteção 
conferida através de patentes, se contiverem a tecnicidade em seu objeto, em 
sua aplicação e em seu resultado – adstrito a hermenêutica judicial, caso a 
caso.  
 O enunciado do artigo 3.2 permite que essas criações mesmo 
preexistentes na natureza sejam consideradas invenções uma vez isoladas e 
purificadas, i.e, o pressuposto de existência na natureza não impede a 
proteção, vez que pela Diretiva, essas criações não estão em domínio ou 

39 BERGEL, Dario Salvador in: CLOTET, Joaquim (org.). Bioética. Porto Alegre: Edipucrs, 2001, 
p. 111-113. 
40 3.1. Para efeitos da presente Diretiva, são patenteáveis as invenções novas que impliquem 
uma atividade inventiva e sejam susceptíveis de aplicação industrial, mesmo quando incidam 
sobre um produto composto de matéria biológica ou que contenha matéria biológica ou sobre 
um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica. 3.2. Uma matéria 
biológica isolada do seu ambiente natural ou produzida com base num processo técnico pode 
ser objeto de uma invenção, mesmo que preeexista no estado natural. 
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conhecimento públicos por simplesmente existirem na natureza. Assim, a 
dicotomia entre invenção e descoberta não foi totalmente solucionada.  
 Temos outras problemáticas nesta seara que não são exclusividades 
apenas das legislações europeias de propriedade intelectual.  

A celeuma do deposito dos materiais genéticos em substituição a 
descrição suficiente, o requisito intervenção humana para averiguar o grau de 
atividade inventiva e as questões extrajurídicas relacionadas à ética e a moral 
em se conceder patentes para esse tipo de criação (que não serão abordadas 
nesse trabalho). 
 Em estudos anteriores41 enfatizo que o requisito intervenção humana 
não é requisito intrínseco para a concessão de patente, este é apenas um 
agregado do requisito basilar do contributo mínimo – atividade inventiva.  

O fato de haver a intervenção humana, modificando e alterando os 
caracteres genéticos, por si só, não pode ser interpretado como inventos 
passíveis de concessão do privilégio por patentes, não justificando, dessa 
maneira, a formação de um monopólio temporário. 

A descrição suficiente42, também é um problema para as criações que 
tem como característica a autoreplicação. O Considerando 13 da Diretiva 44/98 
abre a possibilidade de recorrer a um sistema de depósitos que complete a 
descrição escrita e, finalmente, à possibilidade de obter licenças obrigatórias 
não exclusivas por dependência entre variedades vegetais e invenções.  

Entretanto, essa prerrogativa não é o bastante para abolir ou mesmo 
substituir integralmente o requisito intrínseco da descrição suficiente para as 
patentes de invenção, vez que para o equilíbrio de interesses publico e privado, 
há a necessidade de se divulgar a tecnologia em troca do monopólio temporal 
concedido pelo Estado ao titular da invenção. 
 A descrição suficiente para as criações no âmbito biotecnológico torna-
se problemática, principalmente para materiais autoreplicantes que 
independem da intervenção humana para se reproduzir ou transformar-se: 

41 PLAZA, Charlene de Ávila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: 
patentes e cultivares. Revista da ABPI, n° 112, mai/jun, 2011. 
42 Em oposição à suficiência descritiva, Gama Cerqueira considera insuficiência da descrição, 
quando pelas suas indicações a invenção não possa ser realizada por pessoas competentes 
na matéria com que ela relaciona. Não é necessário, nem a lei poderia exigi-lo, que a descrição 
seja irrepreensível sob o ponto de vista técnico ou cientifico, do mesmo modo que o inventor 
não é obrigado a expor os princípios científicos em que a invenção se baseia, nem o problema 
técnico que t3eve em vista resolver. Basta que a descrição, com a ajuda de desenhos, possa 
ser bem compreendida pelas pessoas competentes e permitir a realização da invenção. Por 
insuficiente se tem, entretanto, a descrição, se o inventor dissimular os meios de que se utilizou 
para realizar a invenção ou ocultar os resultados, não indicando precisamente ou indicando 
resultados diferentes. Desde que esses meios sejam apontados e que se mencione, pelo 
menos, um dos resultados da invenção, a patente será válida. A insuficiência da descrição 
prova-se facilmente pela perícia: se os peritos, seguindo a descrição, não conseguirem realizar 
a invenção, pode-se afirmar que a descrição é insuficiente para o exato conhecimento da 
invenção. Gama Cerqueira, João. Tratado da propriedade industrial, 3° edição, atualizada por 
Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumem Juris, 2010, volume II, p. 599-600. 
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Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são 
passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na 
arte possa reproduzi-las – como se exige para o 
patenteamento das outras formas de invenção. Tal 
dificuldade, no caso de microorganismos, fica em parte 
solucionada pela possibilidade de depositar os novos 
produtos em instituições que, tal como os escritórios de 
patentes, podem dentro dos limites da lei pertinente, “publicar” 
a tecnologia, oferecendo algum tipo de acesso ao público. 
Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes 
problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-
se conhecida com a publicação, e não somente acessível. A 
incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela 
possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de 
dados que permitam a reprodução intelectual do invento. 
Essa noção é expressa pela diferença entre reprodutibilidade, 
isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva, 
por sua aplicação material, e a repetibilidade, ou seja, a 
possibilidade material de obter os exemplares do objeto 
inventado.43 

  

Assim, o deposito efetuado do material genético em instituições 
especializadas e autorizadas para tanto, não substitui a sua descrição no 
pedido da exclusiva.  

Primordial destacar que o fruto das criações biotecnológicas na maioria 
das vezes torna-se impraticável a sua descrição, bem como a sua 
repetibilidade é de execução imprevisível. Dessa forma essa declaração quer 
dizer que: 

1. Na maioria das vezes, a descrição suficiente de material biológico não 
torna a repetição do invento possível;  

2. A solução do requisito técnico para problemas técnicos são 
impossíveis de se constatar e, por fim,  

3.  Sua execução com o fim de almejar uma regularidade no resultado 
fica imprevisível devido seu caráter autoreplicante. 

Remédios Marques, diz que quando uma matéria biológica não seja 
acessível ao público e não possa ser descrita no pedido de forma a permitir sua 
realização por perito na especialidade, a descrição só será considerada 
suficiente se a matéria biológica tiver sido depositada até a data da 
apresentação do pedido em instituição de deposito reconhecida.44 

43 BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. 
Campinas: Universidade de Campinas – disponível em: 
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf.  
44 REMÉDIOS MARQUES, João Paulo. Introdução ao problema das invenções biotecnológicas. 
Direito Industrial, vol. 1, Almedina: Coimbra, 2001, p. 293. 
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Entretanto, para haver equilíbrio de interesses constitucionais, é 
necessário que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não 
somente depositada para ser acessível ao público. 

Como já salientei neste e em trabalhos anteriores45, o deposito efetuado 
do material genético em instituições especializadas e autorizadas para tanto, 
não substitui a sua descrição no pedido da exclusiva. 

Denis Barbosa46 diz que “o depósito de informação genética é 
suplementar ao depósito prevista no caput do artigo 24; ele não é substitutivo. 
Mesmo com o depósito, alguma parcela de descrição verbal, ou verbal e 
gráfica deverá ser apresentada”. 

Note-se que a essência informacional de um gene é genética e não 
semiológica – o fato de se ter ciência de que esta informação existe não 
permite a reprodução da solução técnica. 

Em geral, para haver equilíbrio de interesses constitucionais, é 
necessário que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não 
somente depositada para ser acessível ao público. 
 Assim quando a questão é sobre pantenteamento do material genético 
existem polêmicas e conflitos entre o sistema de patentes e o campo jurídico e 
ético.   

Mesmo porque com as especificidades destas criações nem sempre sua 
proteção por um sistema de patentes se torna viável ou desejável sob o ponto 
de vista de equilíbrio para o progresso científico, econômico e tecnológico de 
um país, principalmente porque o sistema de propriedade internacional impõe 
critérios que viabilizem a implementação para os países emergentes aos 
mesmos moldes dos países desenvolvidos sem levar em consideração o 
estágio de desenvolvimento entre eles, ou seja, países que já estão inseridos 
em um mercado global e países que são dependentes tecnologicamente47. 
 
Considerações Finais 
 

45 PLAZA, Charlene de Ávila. Recentes precedentes da comunidade europeia em propriedade 
intelectual. Revista da ABPI, n. 116, jan/fev de 2012, p. 17-18. 
46 BARBOSA, Denis Borges. op. cit., p. 201.  
47 Nas relações econômicas entre países esses agentes (empresas multinacionais) desejam a 
maior proteção e a maior certeza jurídica para seus investimentos em Biotecnologia, ignorando 
a espontaneidade dos embates nas legislações internas, criando restrições nos próprios países 
que editam essas leis resultantes dos tratados internacionais manifestamente injustas, 
despojando aspectos de sua soberania e estabelecendo uma nova forma de domínio entre os 
povos, de hierarquia entre Estados, o que induz á prática da contratualização de suas leis. É 
através dela que os países desenvolvidos usam seu controle e poder no mercado internacional, 
e muitas vezes, por meio militares, a fim de que os outros países sejam submetidos ás 
premissas do seu próprio interesse, e façam leis em seus territórios, que reproduzem a cartilha 
imposta, Fontes, op. cit, p. 522. 
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Não somente as questões éticas, morais, jurídicas e culturais são 
complexas com relação à proteção por patentes destas criações, mas o próprio 
sistema de propriedade em si. 

Constantemente assistimos a diluição do liame entre os conceitos de 
descoberta e invenção quando da concessão de patentes biotecnológicas 
gerando, por consequência, proteções amplas e difusas. 

A concessão de patentes amplas, difusas e mal examinadas seja de que 
área for, afetam negativamente o mercado e a sociedade em geral que acabam 
pagando um custo monopolístico indevido.  

O que caracteriza a patente como uso social da propriedade é o fato de 
que ela consiste em um direito limitado por sua função – existe quando 
socialmente útil48. Tudo que representar o contrário é um contra direito.  

Sob esse aspecto, Fontes49 diz que “as pesquisas genéticas têm gerado 
um sem número de patentes que, em amplitude, pode dar causa a um 
verdadeiro monopólio de informações. Tão grande ao ponto de assegurar o 
predomínio de um povo sobre o outro, de um particular sobre um Estado. Os 
aspectos éticos e morais dessa compreensão parecem ser tratados como 
problemas estranho à biotecnologia, de modo que seu desenvolvimento hoje é 
associado a não difusão dos debates éticos, além dos sociais que toda 
problemática dessa espécie de tecnologia envolve”. 

Além destas questões, não se pode olvidar que existem várias 
divergências no sistema de patentes relacionadas à biotecnologia que podem 
ser salientadas em dois contextos: 

Em um contexto macro - as divergências dizem respeito aos distintos 
estágios de desenvolvimento entre países; a falta de conhecimento do sistema 
de propriedade intelectual para a correta compreensão da importância da 
proteção dos direitos temporários para quem inova e a sua contrapartida para a 
sociedade; a pouca capacitação científica e tecnológica para a promoção da 
gestão da inovação, até problemas estruturais e culturais, como por exemplo, a 
interface entre a lógica do mercado deste sistema e a justa repartição de lucros 
resultantes da utilização pelas empresas dos conhecimentos tradicionais dos 
povos ribeirinhas e indígenas.  

Em um contexto micro - o liame tênue entre descoberta e invenção 
devido ao diferencial dos sistemas de PI existentes no mundo, v.g., o sistema 
de propriedade intelectual nos Estados Unidos permite patenteamento de 
descobertas, enquanto em outros países, como o Brasil a lógica é 

48 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p. 499. 
49 FONTES, André R. C. Proposições teóricas sobre a biotecnologia in PLAZA, Charlene de 
Ávila; DEL NERO, Patrícia Aurélia: Proteção jurídica para as ciências da vida: propriedade 
intelectual e biotecnologia, IBPI, 2011. 
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completamente diferente; a dificuldade de caracterização dos requisitos de 
concessão das patentes no campo da biotecnologia, i.e, a complexidade 
quando do exame para a concessão de patentes na área biotecnológica e a 
sua adequação aos requisitos objetivos - novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial – requisitos estes que são objeto de questionamentos 
judiciais em diversos países, tanto nos Estados Unidos como na Europa como 
um todo, devido principalmente, pelas próprias características da matéria viva 
que na maioria das vezes se trata de material autorreplicante.  

 Outra questão frágil e complexa são os pilares que regem a propriedade 
intelectual para as invenções biotecnológicas - a ordem pública, moralidade e a 
ética das invenções, porque o fruto dessas criações ainda esta sendo discutido 
e compreendido pela esfera pública e a sociedade (vide, por exemplo, as 
discussões sobre o patenteamento das novas formas polimórficas50), a fim de 
verificar a exequibilidade e conveniência para o País em se proteger essas 
espécies de criações.  

Por fim, a relação entre apropriação privada do material genético 
humano e o princípio da dignidade da pessoa humana que tem uma interface 
direta entre a lógica mercadológica das patentes e o campo da dignidade da 
pessoa humana. 

A par dessas considerações é crucial a consciência da importância da 
utilização dos princípios jurídicos capazes de fornecer fundamento ético ao 
Direito moderno, a fim de regulamentar a convivência e o equilíbrio entre o 
avanço da ciência, da tecnologia, da propriedade intelectual e a dignidade da 
pessoa humana. 
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 Resumo 
O presente artigo traz uma breve exposição acerca das formas existentes de proteção 
exclusiva ao software no direito brasileiro, em especial na legislação autoral, 
enfatizando as influências da legislação internacional, quando oportuno; e destacando as 
limitações ao direito exclusivo do autor como forma de assegurar, de certa maneira, o 
acesso ao conhecimento e à informação. 
 
 Palavras-Chaves: Propriedade Intelectual. Direito autoral. Software. 
 

 Abstract 
The present article gives a brief statement about existing forms of exclusive to the 
software protection under Brazilian law, in particular copyright law protection, 
emphasizing the influences of, international law, where appropriate, and highlighting 
the limitations on the exclusive right of the author as a way to ensure, the certain way, 
access to knowledge and information. 
 
 Keywords: Intellectual Propert. Copyrigh. Software. 
 

 

 

1. Introdução 

 

Com o transcurso do tempo, tem-se observado a ascensão paulatina da 

dependência da população mundial em relação às inovações da Tecnologia da 

Informação e da Comunicação (TIC)2. No quotidiano, os indivíduos já se encontram 

1 Mestranda em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Advogada. 
2 “Durante uma entrevista nos anos 50, Albert Einstein declarou que três grandes bombas haviam 
explodido durante o século XX: a bomba demográfica, a bomba atômica e a bomba das 
telecomunicações. Aquilo que Einstein chamou de bomba das telecomunicações, foi chamado, por meu 
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permeados de tantos aparelhos tecnológicos que muitos, além de interagirem 

incessantemente com essas novidades, as incorporam em todos os aspectos de suas 

vidas3. Nesse sentido, atualmente, tornou-se bastante comum ouvir que a humanidade 

vive em uma “Sociedade Digital” ou em uma “Sociedade da Informação”. No entanto, 

assevera José de Oliveira Ascenção, que a Sociedade da Informação não é um conceito 

técnico, mas sim um slogan. Melhor se falaria até em Sociedade da Comunicação, uma 

vez que o que se pretende impulsionar é a comunicação, e só num sentido muito lato se 

pode qualificar toda a mensagem como informação4.  

Nesse sentido, ressalta-se que, o debate, acerca dos mecanismos jurídicos que 

asseguram a propriedade intelectual ao software, vem ganhando crescente importância. 

Segundo Paulo Tigre e Elvira Andrade5, a questão fundamental perpassa pelo processo 

de mudança tecnológica nas tecnologias da informação e pelas discussões acerca do 

sistema legal existente. Enfatizam, ainda, que o programa de computador (software), 

que hoje interage com os mais variados equipamentos e sistemas usados pela sociedade, 

constitui um bem imaterial e abstrato, cuja forma de assegurar a propriedade é motivo 

de uma complexa controvérsia entre diferentes instituições e agentes econômicos. 

O conceito de software, como um componente distinguível de um sistema 

computacional, nasceu, segundo Mowery e Rosenberg6, nos anos 1950, com o advento 

da arquitetura de Von Neumann dos computadores com programas armazenados. No 

entanto, o software continuou intimamente conectado ao hardware e o desenvolvimento 

da indústria de software nos Estados Unidos somente se iniciou, de forma veemente, 

quando os computadores passaram a ser produzidos em larga escala. Assim, a adoção 

generalizada de plataformas de linguagens de programação padronizadas - como Cobol 

amigo Roy Ascott (um dos pioneiros e principais teóricos da arte em rede), de ‘segundo dilúvio’ o das 
informações.” Ver em: LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu Costa. São Paulo: Editora 
34, 1999, p. 13. 
3 A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi na 
Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor 
elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da atividade 
humana. Ver em: CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e 
a sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Hazar, 2003, p. 7. 
4 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da sociedade da informação. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p.71. 
5 ANDRADE, E. ; TIGRE, P. B. . Propriedade Intelectual em Software: o que podemos apreender da 
experiência internacional?. Revista Brasileira de Inovação, v. 6, p. 31-54, 2007.p.33. 
6 MOWERY, D. e ROSENBERG, N.. Trajetórias da Inovação: A mudança tecnológica nos Estados 
Unidos da América no século XX. São Paulo: Editora Unicamp. Série Clássicos da Inovação. 2005. p. 
31. 
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e Fortran - contribuíram para o crescimento da produção de software por parte dos 

próprios usuários.7  

Ao final dos anos 1960, como asseveram Tigre e Andrade8, os produtores de 

computadores passaram a desmembrar suas ofertas, separando o preço e a distribuição 

do software, fato que estimulou a entrada de produtores independentes de programas 

aplicáveis a computadores de grande porte. Em consequência disso, afirmam os citados 

autores que:  

 
“A invenção do microprocessador pela Intel em 1971 revolucionou a 
tecnologia de hardware ao integrar toda a Unidade Central de 
Processamento (CPU) de um computador em um único chip. Com a 
maior integração de circuitos, a disponibilidade de memória deixou de 
ser um recurso escasso para se transformar em uma solução 
virtualmente ilimitada.”9 

 

Nessa realidade, ao molde de outros bens imateriais, o software se individualiza 

como um bem não competitivo, ou seja, o fato de uma pessoa utilizar de um programa, 

não coíbe ninguém mais da possibilidade de fazer o mesmo. Em razão disso, desde 

1980, vêm surgindo modelos alternativos de produção e distribuição de software, 

conhecidos genericamente como “comunidades de software-livre”10.   

A indústria de software é espontaneamente segmentada entre produtos e 

serviços, embora, de certa forma, exista uma combinação entre as duas modalidades. 

Assim, “o software-produto, ou pacote de software, se caracteriza por ser uma aplicação 

preparada previamente que serve a um conjunto extenso de clientes”11. Dessa forma, a 

competitividade neste segmento é definida pela capacidade de desenvolvimento técnico 

e de comercialização de produtos em massa, “em que o investimento necessário para 

desenvolver e lançar o produto seja elevado e o retorno dependa de sua aceitação pelo 

mercado”12.  

7 ANDRADE, E. ; TIGRE, P. B. . Propriedade Intelectual em Software... op. cit. 34. 
8 Ib. idem. p. 35. 
9 Ib. idem. p. 36. 
10 “[...] o software deve conferir a qualquer usuário o direito de acesso a seu código-fonte, incluindo 
liberdade para usar, modificar e criar trabalhos derivados a partir daquele código-fonte específico, bem 
como aplicá-lo para quaisquer propósitos. E não é só: o autor deve conferir também liberdade para 
redistribuir e copiar livremente o software em questão. Esse rol de direitos é chamado, nos Estados 
Unidos, de copyleft, em oposição à definição de copyright (direito autoral) tradicionalmente existente”. 
Ver em LEMOS, Ronaldo, Direito, cultura e tecnologia. Rio de Janeiro: FGV, 2005, p. 72 
11 ANDRADE, E. ; TIGRE, P. B. . Propriedade Intelectual em Software... op. cit. p. 36. 
12 Ib. idem. p. 36. 
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Levando em consideração que o regime de proteção à propriedade intelectual 

tem implicações no processo inovativo e na difusão de novas tecnologias, “ressalta-se o 

trade-off entre o estímulo à inovação, por meio da proteção a propriedade intelectual, e 

o estímulo à difusão, por meio da maior liberdade de circulação de tecnologias”13. 

Sendo assim, destaca-se que, por um lado, deve-se garantir alguma forma de retorno aos 

investimentos direcionados ao desenvolvimento de software e, por outro lado, enfatiza-

se que uma apropriação exclusiva - e por um longo prazo - de direitos sobre as 

inovações afeta a propagação do conhecimento e da informação. 

Nesse sentido, o que se pretende, nesse estudo, é propor uma breve exposição 

acerca das formas existentes de proteção exclusiva ao software no direito brasileiro, em 

especial na legislação autoral, enfatizando as influências da legislação internacional, 

quando oportuno, e destacando as limitações ao direito exclusivo do autor como forma 

de assegurar, de certa maneira, o acesso ao conhecimento e à informação.  

 

 

 

2. O Software e o Direito Brasileiro 

 

A Propriedade Intelectual se refere aos direitos inerentes à atividade 

intelectual, abarcando as obras literárias, artísticas e científicas, assim como os 

domínios industrial e científico que englobam. Em linhas gerais, pode-se afirmar que a 

Propriedade Intelectual é um direito concedido, pelo Estado, ao detentor da obra por um 

prazo determinado14. 

No direito brasileiro atual, o que se compreende como software é objeto de 

dois modelos de proteção exclusiva que se fundem: [a] o sistema da Lei 9.609/98, que 

se volta ao programa de computador, em regime especial, que se complementa pelas 

13 Ib. idem. p. 37. 
14 Art. 5º, XXVII e XXIX da Constituição Federal, dispõe que: XXVII - aos autores pertence o direito 
exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo 
que a lei fixar; XXXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para 
sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 
e econômico do País. Art. 96 de Lei 9.610/98: É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, 
contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para 
as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos. 
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normas gerais da legislação autoral; e [b] o sistema de patentes de invenção, que protege 

soluções técnicas construídas através de programas de computador (software). 

Adentrando à conceituação do software, ou programa de computador, entende-

se, de acordo com o art. 1º da Lei do Software (9.609/98), que: 

 
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.  
 

Nessa toada, Fragoso15 percebe que os programas de computador constituem 

obras complexas, pois a eles aderem elementos das mais variadas formas. Jogos, 

desenhos, cálculos matemáticos, fonografia, fixações audiovisuais, podendo incluir 

textos, música e imagens, dependendo da natureza do programa. Como um complexo 

sistema interativo, ele ultrapassa, de longe, o mero campo da tecnologia, adentrando 

num campo vastíssimo de utilização de obras artísticas, literárias e científicas. Assim, 

restou que, no direito brasileiro, a questão dos programas de computador é tratada 

dentro do grande tema Propriedade Intelectual, mais especificamente na subdivisão 

referente ao Direito Autoral. 

Não obstante, Barbosa16 observa que, quando os microcomputadores invadiram 

o mercado, a demanda por proteção exclusiva cresceu junto com a exposição adicional 

do novo comprador. Porém, ainda segundo o referido autor, as formas existentes da 

proteção exclusiva não parecem apropriadas: “nem o direito autoral nem o patentário 

satisfazem as necessidades do proprietário do software ou os interesses gerais do 

público”17.  

Nesse contexto, levando a discussão para a esfera internacional, enfatiza-se que 

a primeira previsão da proteção do software ocorreu em TRIPs: 

 
ARTIGO 10 Programas de Computador e Compilações de 
Dados 1 - Programas de computador, em código fonte ou 

15 FRAGOSO, João Henrique da Rocha. Direito Autoral: Da Antiguidade à Internet. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009, p. 28. 
16 BARBOSA, Denis Borges . Tratado da Propriedade Intelectual – Tomo III. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris. v. 3. 2010. p. 1848. 
17 Ib. Idem. p. 1852. 
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objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção 
de Berna (1971). 

 

Dito isto, observa-se que o Acordo TRIPs especificou a proteção do software 

pelo regime autoral e, de acordo com o artigo 2 da Convenção de Berna,  programas de 

computador são protegidos como obras literárias, fazendo com que tal proteção, por 

evidente, se aplique ao software, independente de sua forma ou meio de expressão. 

Nesse sentido, levantando críticas sobre esse meio de proteção, Denis Borges Barbosa 

assevera que: 

 
O Artigo 9.218 do TRIPs declara em termos inequívocos a 
característica básica dos Direitos Autorais. O escopo de sua 
proteção não alcança a substância, mas somente a expressão19. 
Tais direitos são incompatíveis com obras expressivas [...] 
Proteção autoral alcança expressões, mas não ideias, 
procedimentos, métodos operacionais ou conceitos matemáticos 
relacionados. [...] A precisão do TRIPs neste contexto auxiliou 
a clarificar um aspecto importante da lei, que recentemente foi 
mencionada pela Suprema Corte dos EUA, como fundamento 
para rejeitar um conflito constitucional entre direito de 
expressão e o direito exclusivo autoral sob expressão. [...] Isto 
resultou em significativa limitação a efetividade econômica da 
proteção autoral ao software. 
 

Ainda segundo o professor Barbosa, por meio do sistema tomado sob TRIPs, a 

proteção ao programa de computador se refere somente à expressão – a exemplo dos 

códigos e arquitetura do sistema – e não se protege mais nada além disso, uma vez que 

exclui toda e qualquer tutela a soluções técnicas, assim como também a conhecimentos 

científicos, descobertas, etc 20.  

18 Art. 9.2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of 
operation or mathematical concepts as such. 
19 Nota do citado autor: “Considerando que a ideia distintiva não é sempre fácil, a relação entre fatos não 
é mais do que a expressão dos fatos em si. Epistemologicamente, res ipsa loquitur, coisas são relacionadas 
entre si, apesar das relações concebidas originalmente – hipoteticamente – por cientistas podem ter uma 
expressão derivada da ingenuidade do criador, elas não são expressões individualmente. Especialmente se 
são relações de fato e não mera especulação. O mesmo se dá em obras não científicas. Música é por 
definição relativa; sejam as relações de simultaneidade (harmonia) ou temporais (melodia), os efeitos 
desta arte são criados pela movimentação de relações tediosas de acústica e cronologia. Compor é unir 
tais relações. Não obstante (e esta é a questão) nem as relações isoladas nem as estendidas são protegidas 
exclusivamente. Um tema, ou ideia musical é (com devido cuidado sobre a extensão excessiva e 
razoabilidade de tal uso) sujeito a ser reutilizado por outros criadores. Compor sobre um tema de outros 
autores é um uso reiterado e prestigiado no mundo da música. Isso ocorre independentemente do tema 
original estar ou não em domínio público.” Ver em: BARBOSA, Denis Borges . Tratado da 
Propriedade Intelectual... op. cit. 1857. 
20 Ib. idem. p. 1859. 
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Nesse contexto, a natureza do regime constitucional, que ampara a Lei 9.609/98, 

não é a do art. 5º, XXVII, que tutela a criações autorais, visto que a lei citada necessita 

de um regime específico para sua proteção, compatível com a natureza tecnológica de 

sua criação. Assevera Barbosa21, que a radicação constitucional distinta da proteção dos 

programas de computador se esclarece pela índole econômica e tecnológica de tal 

modalidade de criação. Sabendo-se que soluções técnicas e conhecimento científico são 

objetos estranhos à proteção autoral, lembra a Lei 9.610/98: 

 
Art. 7º (...) 
§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma 
literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico 
ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais 
campos da propriedade imaterial. 

 

Ainda, nesse sentido, enfatiza a mesma lei: 

 
Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de 
que trata esta Lei: 
I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, 
projetos ou conceitos matemáticos como tais; 
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, 
jogos ou negócios; 
(...) 
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias 
contidas nas obras. 

 

Corroborando as afirmações legais, Manoel Pereira dos Santos menciona que 

“embora o programa de computador possa servir para comunicar uma informação, tal 

como ocorre com as demais obras intelectuais, sua finalidade essencial é transmitir ao 

computador determinadas instruções”22 que fazem com o que a máquina execute 

determinadas funções23. Em princípio, a finalidade utilitária do programa de 

computador não deveria intervir no reconhecimento da proteção autoral; uma vez que a 

destinação da obra autoral é irrelevante no nosso sistema jurídico, não advém o mesmo 

no subsistema do programa de computador, já que “só é suscetível de proteção a criação 

21 Ib idem. p. 1860. 
22 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A Proteção Autoral de Programas de Computador. Lumen Juris. 
2008. p. 82. 
23 [Nota do Original] Vide KARJALA, Dennis S. The relative roles of patent and copyright in the 
protection of computer programs. The John Marshall Journal of Computer & Information Law. Chicago, 
v. 17, n. 1, p. 42, outono 1998. In BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual...  
Op. cit., p. 1861. 
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capaz de fazer uma máquina de tratamento de informação atuar para fim 

determinado”24. 

Além da problemática acerca da incompatibilidade da natureza do software 

com a proteção autoral, importa destacar os efeitos dessa proteção. Não obstante a 

discussão acerca da compatibilidade ou não da proteção do software pela patente, 

pondera-se que “o fim econômico prevalecente do software parece distinguir do 

trabalho científico, literário ou artístico usualmente considerado como protegível pelo 

direito autoral”25. Além disso, questão de grande relevância tem relação com a 

engenharia reversa, uma vez que a lei autoral parece não ter pretendido regular 

concorrência. Ressalta-se, por oportuno, que:  

 
“Consoante a noção de que o direito autoral cobre a expressão, 
e não ideias, entendemos que qualquer pessoa pode entender 
que as ideias (a funcionalidade) de um programa sem infringir 
qualquer lei. Esta questão pode ser especialmente importante 
em algumas espécies de software, mesmo entendendo que, para 
alguns autores, é impossível fazer uma engenharia reversa de 
algo sem copiar, desconstruir ou efetivar o programa, portanto 
sem infringir o direito autoral pertinente. [...] Os exemplos mais 
óbvios de tratamento desbalanceado no uso do direito autoral 
para proteção de software eram o prazo longo de proteção, a 
forma de aquisição do direito (na maioria dos países sem 
necessidade de registro) e a questão de direitos morais. [...] 
Proteger um programa por mais de cinquenta anos, como os 
tratados aplicáveis aparentemente requerem, é absolutamente 
irrazoável; seria mais lógico dar um direito perpétuo.”26 

 

Dessa forma, a extensão da proteção do software, por meio do direito autoral, 

faz-se, de certa forma, incompatível com os direitos que derivam das peculiaridades 

desse sistema. A exemplo, podemos citar que o direito autoral não impõe qualquer 

obrigatoriedade de registro para suas obras, caso em que, numa visão mercadológica, 

traria sérios problemas competitivos para as derivações econômicas de determinado 

software. Além disso, há a questão do direito moral do autor que, na esfera autoral, 

permite que o mesmo exerça poderes sobre a obra, podendo, inclusive, retirar de 

24 BARBOSA, Denis Borges . Tratado da Propriedade Intelectual... op. cit. 1862. 
25 Ib. idem. p. 1864. 
26 Ib. idem. p. 1866. 
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circulação um trabalho licenciado, mesmo que se responsabilize pelos danos causados a 

terceiros27. 

Dito isso, compreende-se que a proteção do software mediante a lei de direito 

autoral é composta por bastante controvérsia, na medida em que a sua proteção é feita 

por regime específico, que, em parte, segue os ditames da lei autoral. Porém, as muitas 

alterações introduzidas pela lei 9.609/98 – a chamada lei do software – e a natureza 

claramente tecnológica desse sistema, fez-se entender que estamos diante de uma 

modalidade diversa do direito autoral padrão.  

 

 

 

3. Limitações ao direito do autor e o software 

 

A Lei de Direitos Autorais estabelece nos artigos 46, 47 e 4828, os limites e 

exceções aos direitos autorais e acabam por formarem um contraponto ao exercício 

27 A Lei Brasileira de software, entretanto, torna a exceção aos direitos morais de regimes de Direito de  
autor e relacionados: Art. 2. O regime para proteção de programas de computador é acordado de obras 
literárias pelos direitos de autor e relacionados, sendo efetivos na nação, sujeitando-se ao estabelecido 
nesta lei. § 1. As disposições de direitos morais não se aplicam a programas de computador exceto, a todo 
tempo, o direito de autor de pleitear a paternidade no programa de computador e o direito do autor se opor 
as alterações não autorizadas, quando estas implicarem em deformação, mutilação ou outra modificação 
do programa de computador que afete sua honra ou reputação. 
28 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: I - a reprodução: a) na imprensa diária ou periódica, 
de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, 
se assinados, e da publicação de onde foram transcritos; b) em diários ou periódicos, de discursos 
pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza; c) de retratos, ou de outra forma de 
representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto 
encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; d) de obras 
literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, 
sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte 
para esses destinatários; II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do 
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; III - a citação em livros, jornais, revistas ou 
qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 
polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; IV 
- o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua 
publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou; V - a utilização 
de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em 
estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses 
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; VI - a 
representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 
exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de 
lucro; VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou 
administrativa; VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja 
o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem 
cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Art. 47. São livres as paráfrases e 
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normal dos direitos patrimoniais resultados da exclusividade que o ordenamento 

concede ao autor e ao titular do direito autoral.  

Dessa forma, a positivação das limitações ao direito autoral, no Brasil, adotou a 

metodologia de enunciação de circunstâncias específicas, nas quais o exercício do 

direito patrimonial do autor ou do titular de direitos autorais tem restrições em nome de 

diversas demandas de natureza pública. 

Segundo a previsão do artigo 9.2 da Convenção de Berna: 

 
“Fica reservada às legislações dos países da União a faculdade 
de permitirem a reprodução das referidas obras, em certos casos 
especiais, desde que tal reprodução não prejudique a exploração 
normal da obra, nem cause um prejuízo injustificado aos 
legítimos interesses do autor.”29 
 

O dispositivo da Convenção de Berna cria assim um método que investiga três 

circunstâncias para identificar se o uso de obra intelectual, sem autorização de seu autor, 

será ou não tido como legítimo. Dessa forma, os mencionados três passos seriam: (i) a 

determinação de que as limitações apenas ocorrem em casos especiais; (ii) elas não 

podem prejudicar a exploração regular da obra; e (iii) também não podem gerar um 

prejuízo injustificado ao autor. 

Nos dizeres de Bruno Lewicki30, manter a divisão do tema em três 

circunstâncias, por exemplo, não traduz nenhum fundamento racional; mais lógico seria 

se vários fossem os artigos, cada um descrevendo determinada situação que, comuns a 

todas as limitações, regessem a matéria, além da função social do direito de autor, por 

exemplo. 

Nesse sentido, Carlos Affonso Pereira de Souza31 menciona que o direito 

brasileiro, assim como o Direito Comunitário Europeu, e diversas legislações nacionais 

e europeias, não dispõem de uma cláusula geral com a sugestão dos elementos que 

devem ser considerados para a avaliação sobre a legitimidade de um uso de obra alheira, 

paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Art. 
48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por 
meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. 
29 Ver em: < http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P140_25350> (acessado em 
28.01.2014). 
30 LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: Releitura na perspectiva do direito civil 
contemporâneo. Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2007. p. 206. 
31 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Abuso do Direito Autoral. Tese Apresentada no Programa de 
Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2009. p. 213. 
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fazendo com que a identificação das limitações do direito autoral, com o regime de 

típicas exceções à regra da exclusividade, obedecendo à tradicional preceito 

interpretativo, adotou outra forma que não a interpretação restritiva.  

Com a ascensão da metodologia civil-constitucional e com a percepção de que 

o rol de limitações, constante na legislação autoral, precisa ser lido à luz dos princípios 

constitucionais que garantem o seu fundamento, “transformou a situação de desprezo 

pelas limitações em um movimento ativo de redução do espaço que essas limitações 

poderiam desempenhar na tutela autoral”32. Sendo assim, a interpretação não restritiva é 

defendida por Allan Rocha de Souza da seguinte forma: 

 
“A perspectiva hermenêutica sobre esses limites deve ser uma 
que permita a incorporação de isenções outras que as 
especificadas em lei especial, em razão das efervescentes e 
crescentes demandas por suprimento das necessidades 
educacionais e culturais contemporâneas nacionais, 
constitucionalmente previstas e protegidas e não comportadas 
na legislação ordinária atual.”33 
 

A leitura constitucional das limitações passou a ser fundamental para 

consolidar a função social dos direitos autorais na tentativa de reequilíbrio dos 

interesses privados e públicos na tutela autoral. Trazendo a discussão para o que se 

discorreu até agora, chegamos à figura do software livre que, nas palavras da doutrina, é 

“uma das raras circunstâncias em que as estruturas do direito autoral foram confrontadas 

a partir de uma perspectiva de transformação”34. Explica-se: dentro da perspectiva, aqui 

já desenvolvida, de que a demanda por proteção exclusiva cresceu diante do caráter, não 

só, mas também, econômico do software, demonstrou-se que tanto o direito autoral 

quanto o patentário não satisfazem as necessidades do proprietário do software ou os 

interesses gerais do público, estes especialmente, de certa forma, salvaguardados pelas 

limitações à exclusiva. 

Na lei do software, as limitações se encontram no artigo 6°, que sinaliza: 

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

32 Ib. idem. p. 215. 
33 SOUZA, Allan Rocha. A função social dos direitos autorais. in Revista de Direito Autoral. ano II. nº 
IV (fev/06). p. 172. 
34 LEMOS, Ronaldo. Direito, cultura e tecnologia . op. cit. p. 71. 
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I - 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; 
II - a citação parcial, para fins didáticos, desde que identificados 
o programa e o titular dos direitos respectivos; 
III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, 
preexistente, quando se der por força das características 
funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos 
normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para 
a sua expressão; 
IV - a integração de um programa, mantendo-se suas 
características essenciais, a um sistema aplicativo ou 
operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do 
usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu. 

 
 

Dessa forma, de acordo com o inciso I, permite-se a cópia do programa de 

computador para salvaguarda. Nos dizeres de Barbosa, “não cabe engano quanto à 

especificação “uma só cópia”, visto que se, para atender razoavelmente este fim é 

necessário mais de uma cópia, tal será permitida”35. Ressalta-se que, como já 

mencionado anteriormente, as limitações não devem ser interpretadas restritivamente, 

sendo assim, a redação do artigo, ao não permitir uma pluralidade de copias de 

armazenamento, foge à interpretação aqui defendida, não se aplicando “também à lei do 

software a faculdade de cópia privada, no que a norma brasileira foge à tendência 

internacional”36. Ressaltando a necessidade da interpretação não restritiva desse 

dispositivo, Lewicki menciona que:  

 
“Qualquer patamar fixo que seja criado pela lei fracassará na 
tentativa de equacionar a questão da cópia privada de uma 
maneira que respeite todos os interesses constitucionais 
envolvidos. Assim, mais do que buscar parâmetros rígidos, é 
preciso analisar globalmente as circunstâncias dos casos. Não 
deveria haver dúvidas de que mesmo a íntegra de uma obra 
pode ser utilizada: o exemplo mais lembrado neste sentido é o 
de poemas curtos, 433 tais como os haicais, curtíssimas formas 
poéticas de origem japonesa.434 Difícil vislumbrar ofensas 
autorais na resenha da obra de um poeta, especializado nesta 
arte, em que se transcreve um ou mais poemas seus por 
inteiro.”37 

 

35 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual... op. cit. 1953. 
36 Ib. idem. p. 1954. 
37 LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor... op. cit. 215. 
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Quanto ao direito de citação, constante do inciso segundo, é basilar ao direito 

autoral, uma vez que “subsiste papel sumamente importante nos fins que a própria 

norma prescreve (estudo, crítica, polêmica), os quais não se confundem com a criação 

de obras novas”38. Afirma, ainda, a doutrina, de forma indubitável, que o direito de 

citação é norma de ordem pública39, uma vez que representa um interesse constitucional 

básico de uso livre da informação.40 No entanto, discute-se qual a medida da licitude de 

uma citação, visto que a Convenção de Berna grifa que a mesma deve ocorrer “na 

medida justificada para o fim a atingir”41. Nesse contexto, Hermano Duval pondera que 

“o direito de citação se transforma numa reprodução parcial ilícita quando os excertos 

sejam tantos e seguidamente dispostos que, razoavelmente, podem considerar-se uma 

reprodução simulada e substancial da obra de onde foram tomados”42. Adota-se, pois, 

um critério dinâmico, que leva em conta ambas as obras e o contexto da sua utilização; 

a ideia é de que a citação não deve, em regra, tornar dispensável a obra de onde ela foi 

retirada.43 

Ressalta-se, no entanto, que o inciso mencionado garante a citação parcial para 

fins didáticos, o que, em certa medida, já afrontaria a liberdade de informação. Mesmo 

que existam posições que defendam a vedação da reprodução parcial para fins didático, 

Barbosa entende que o elemento crucial na aplicação da regra é o já mencionado na 

regra dos três passos, principalmente quanto ao uso normal do programa, uma vez que a 

citação não pode transformar um usuário em competidor do titular.44  

Quanto aos elementos essenciais, a lei prevê três hipóteses em que a 

possibilidade de proteção da forma livre surge como inexistência de presunção de cópia: 

por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos 

normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão. Sendo 

assim, na formulação do inciso terceiro do artigo 6° da lei de software, a 

impossibilidade de se conceder exclusividade, na forma necessária, se dará na cópia 

literal de elemento de programa. Ressalta-se que, embora não estejamos, a rigor, diante 

de uma limitação, a terceira hipótese prevista no artigo - a limitação de forma 

38 Ib. Idem. 127. 
39 ABRÃO, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos . São Paulo: Editora do Brasil. 2002. p. 149 
40 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual... op. cit. 1954. 
41 Ver em: < http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html#P140_25350> (acessado em 
28.01.2014). 
42 DUVAL, Hermano. Violações dos direitos autorais. Rio de Janeiro: Borsoi. 1968, p. 47.. 
43 ROCHA, Daniel. Direito de autor. São Paulo: Irmãos Vitale. 2001, p. 66. 
44 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual... op. cit. 1955. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.97 a 113 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
JOANA CAMPINHO RABELLO CORTE REAL DELGADO 

110 
 
alternativa para sua expressão - tornou indiferente a inexistência ou não de fatores 

normativos ou técnicos do software semelhantes entre si. 45 

Por último, mas não menos importante, destaca-se a integração do programa 

constante do inciso quarto. Essa limitação visa assegurar a integração de um programa - 

mantendo-se suas características essenciais - a um sistema aplicativo ou operacional, 

tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para uso exclusivo de 

quem a promoveu. Dessa forma, as informações e a tradução do programa são utilizadas 

de forma que possibilite a integração dele com outro, independente da autorização do 

titular.46 Por oportuno, ressalta-se o constante do artigo 33 da lei autoral, que alude que 

ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de 

anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. Flagra-se, assim, a recusa 

ao preceito da lei autoral no que concerne a essa limitação. 

Nos dizeres de Barbosa, não cabe limitação quando a integração dos elementos 

essenciais se der para o uso no comércio, já que, convencionalmente, a regra prevê que 

não se pode interferir no uso normal do programa, ou seja, competir com o titular.47 

Nesse sentido, destacando a interpretação não restritiva desta limitação, José de Oliveira 

Ascenção percebe que a “descompilação é livre no direito brasileiro”, se e quando 

indispensável para os propósitos da integração.48 

Além das disposições elencadas no artigo das limitações, apontam-se, fora da 

listagem da Lei 9.609/98, um conjunto de outros atos permissíveis segundo o sistema 

jurídico próprio aos programas de computador49. Dessa forma, a existência desses 

exemplos fora da taxatividade, elucidam a questão da interpretação restritiva da lista de 

limitações.50 

 
 

 

4. Conclusão 

45 Ib. idem. p. 1956 
46 Ib. idem. p. 1957 
47 Ib idem.  
48 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar. 1997. p. 
671 in BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual... op. cit. 1958. 
49 [1] todos os atos necessários para permitir o uso do programa em exato acordo com sua destinação, 
inclusive a de corrigir seus erros, salvo a existência na respectiva licença ou cessão, de norma que se lhe 
contraponha. [2] os atos destinados a estudar, aperfeiçoar e, enfim, fazer a engenharia reversa do 
programa, sem com isso facultar a cópia de elementos deste em programa próprio, salvo sob as limitações 
pertinentes. 
50 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual... op. cit. 1958 
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Usamos softwares ininterruptamente em nossas tarefas laborais e, 

especialmente, em nossos momentos de lazer. Contudo, na cultura do século XXI, quase 

tudo tem dono e, ao regular interesses diversos - de cunho tanto individual quanto 

coletivo - a legislação de direitos autorais alcança não só os interesses pessoais e 

patrimoniais do autor, mas também os interesses estritamente econômicos ligados ao 

investimento. Com a despatrimonialização do direito privado, a supremacia dos direitos 

fundamentais é constitucionalmente imposta e deve ser respeitada em todas as 

interpretações e aplicações da legislação ordinária, por todos os poderes públicos e 

pessoas de direito privado. 

Diante dessa realidade, ressalta-se que as fronteiras entre os meios de 

comunicação e de informação e todas as outras formas de comunicação estão perdendo 

a nitidez51, na medida em que outras formas de expressar ideias e criações se firmaram 

em comparação ao que tradicionalmente se conhecia e, ao que parece, nossa legislação 

vigente está bem longe de acompanhar essa evolução. No contexto de um novo 

paradigma informacional52, que é caracterizado por um agrupamento de inovações 

inter-relacionadas em que vantagens são descobertas em uma nova gama de produtos e 

sistemas, a questão da propriedade intelectual no software está longe de alcançar um 

consenso que permita estabelecer regras comuns correspondam às necessidades desse 

novo paradigma.  

Como podemos destacar, principalmente diante do que se discorreu nesse 

estudo, parece haver um grande descompasso entre a lei do software e a legislação 

autoral, sobretudo em relação às limitações. Dito isto, a discussão não reside somente 

nas diferenças entre lei autoral e da lei do software. Atualmente, embora se defenda a 

interpretação civil-constitucional dos dispositivos, não há consenso, nem vontade, para 

a adequação, em geral, da legislação pátria às novas dinâmicas sociais, em boa parte 

causada pela penetrabilidade social das novas tecnologias. Neste contexto, faz-se 

necessário que os atores envolvidos nas questões de propriedade intelectual promovam 

estudos e discussões a fim de intensificar o debate, visando oferecer caminhos que 

possibilitem o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do País. 

51 CASTELLS, Manoel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 1999. p. 21 
52 Ib. idem. p. 23 
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Conclui-se, sobremaneira, que o rol de limitações constante na legislação autoral 

deve ser lido à luz dos princípios constitucionais, na medida em que garantem o seu 

fundamento, transformando a situação de preterição das limitações. Em defesa dessa 

premissa, busca-se, para uma interpretação ampliativa, a identificação de novas 

hipóteses de limitação que não apenas as constantes na lei. Assim, faz-se necessário, 

então, reconduzir a interpretação das limitações a partir de sua derivação de direitos 

fundamentais e sociais constantes da carta magna. 

Sendo assim, sabendo da controvérsia, e até da incompatibilidade, em relação 

proteção do software - por meio da aplicação complementar da lei autoral e da lei do 

software - entende-se que estamos diante de uma modalidade diversa de criação que não 

se enquadra no padrão de sua proteção vigente. Não obstante, mesmo nesse sistema, 

vindo ou não a ser regulado por uma legislação especial, a leitura constitucional e não 

restritiva das limitações à exclusiva é fundamental para consolidar o equilíbrio dos 

interesses privados e públicos na tutela de dos direitos de autor. 
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 Resumo 

Os titulares de direitos de propriedade intelectual, sejam efetivos ou potenciais, tem sido alvos de ações 

mal intencionadas por parte de agentes desconhecidos. Tornou-se comum a oferta de serviços não 

solicitados através do envio de correspondências com conteúdo cujo objetivo é levar o leitor à confusão 

quanto à situação de direitos de propriedade intelectual. Geralmente acompanhadas de boletos de 

pagamento, buscam aproveitar-se da desatenção ou do medo dos leitores para obter ganhos financeiros. O 

presente artigo faz breve diagnóstico desta situação e das formas de combate. 

 

 Palavras-Chave: Propriedade Intelectual. Condutas Maliciosas. Falsos Boletos. 

 

 Abstract 

Rightholders for intellectual property rights, either effective of potential, are recently being targets of 

malicious conduct by unknown agents. It has become common to notice offers for unrequested services 

through the dispatch of mail, which contents aim to bring the reader to confusion regarding their 

intellectual property rights. A bank slip usually comes attached, aiming to make use of the reader’s lack 

of attention or imminent fear in order to get financial proceeds. This article brings about a brief diagnosis 

of this situation and of the ways through which it can be fought. 
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Índice: 1. Introdução. 2. Diagnóstico – Parte I – Quem recebe o boleto? 

Como chegam até eles? 3. Diagnóstico – Parte II – Quem envia os boletos? 4. 

Diagnóstico: Parte III – Como operam os agentes mal-intencionados? O que 

costumam dizer? 5. Da forma pela qual evitam, via de regra, a tipificação do 

estelionato. 6. Das penalidades. 7. Do processo administrativo disciplinar. 8. 

Relação risco-benefício da conduta. 9. Dos meios de denúncia. 10. Por fim: 

recomendações e conclusões 

 

 

1. Introdução  

 

 Nos últimos anos, determinadas práticas antiéticas tem se disseminado no 

âmbito da propriedade intelectual. Focando-se no envio de falsos boletos de pagamento 

a titulares de processos no âmbito do INPI, ou até mesmo a empresas que nenhuma 

atuação guardam junto ao Instituto, os agentes maliciosos por detrás de tais práticas 

buscam valer-se da desatenção dos leigos. Outras procuram obter ganhos através da 

criação de uma falsa sensação de temor. 

 

 O presente artigo se dedica a servir a comunidade jurídica atuante no segmento 

através do diagnóstico das diferentes práticas que tem sido observadas neste âmbito 

(envio de falsos boletos), bem como oferecerá sucinta análise dos métodos de combate 

institucional que tem sido adotados em reação. Por fim, ancorados no diagnóstico 

apresentado, propomo-nos a uma breve análise dos dispositivos aplicáveis do Código de 

Ética e Conduta dos Agentes da Propriedade Industrial, a fim de propor-lhe melhorias 

práticas e de mapear os recursos disponíveis às vítimas de tais condutas, efetivas ou 

potenciais. 
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2. Diagnóstico – Parte I – Quem recebe o boleto? Como chegam até eles?1 

 

Nosso diagnóstico precisa, necessariamente, mapear as partes do “lucrativo” 

processo de exploração de falsos boletos, de uma ponta à outra. Logo, nosso primeiro 

passo é identificar quem são as vítimas, efetivas ou potenciais, de tais condutas. Ainda, 

é necessário refletirmos sobre o método utilizado, em geral, para a prospecção dos 

“alvos” pelos remetentes destes boletos.  

 

a) Titulares de processos publicados 

 

Observamos dois diferentes tipos de “alvos” em potencial. O primeiro são os 

titulares de processos em curso no INPI que já contem com publicação. 

 

Até o ano de 2013, a Revista da Propriedade Industrial (RPI)2 trazia os números 

de CNPJ de todos os destinatários dos despachos em processos de marcas.  

 

Até então, provavelmente3 valendo-se de software especializado, os emissores 

de falsos boletos simplesmente faziam ali rodar a versão eletrônica da Revista, 

recebendo em poucos minutos um relatório completo com o nome do titular, número do 

CNPJ e a marca objeto de despacho. Então, não há qualquer dificuldade em se 

1 Os fatos aqui expostos tomam por base os alertas oficiais proferidos pelo próprio INPI a respeito do 
assunto, disponíveis publicamente em seu site oficial. 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/cuidado_com_fraude_inpi_nao_envia_boletos_nem_entra_em_conta
to_por_telefone_com_os_usuarios (Acesso em: 15 mai. 2014) e 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/alerta_da_comissao_de_conduta_dos_agentes_da_propriedade_indus
trial_(apis) (Acesso em: 15 mai. 2014). 
 
2 Publicação oficial semanal que traz os despachos proferidos no âmbito de processos INPI. 
 
3 Em sendo frequentemente milhares os despachos semanalmente expedidos pelo INPI em processos de 
marcas, é de se imaginar que a rodagem dos CNPJs não seja feita manualmente, apesar de tal hipótese 
também ser possível. Este é o motivo pelo qual nos utilizamos de “provavelmente” na frase. 
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introduzir o número de CNPJ no site da Receita Federal a fim de obter o endereço da 

empresa, para o qual será gerado e disparado o boleto.  

  

 Com algum nível de informatização, o potencial gerador de “lucro” com este 

método é, à qualquer vista, extremamente alto. 

 

 Certamente que, em se tratando do modus operandi de condutas obscuras, não se 

pode afirmar categoricamente que todos os agentes se valem do método acima narrado. 

De qualquer forma, também é plenamente possível seguir tais passos manualmente, 

obtendo as informações diretamente da RPI, transpondo-as no site da Receita e gerando 

um boleto. A “eficiência” aí certamente será menor, mas o processo e o objetivo serão 

idênticos. 

 

 Não por outro motivo é que, em 2013, o INPI, na esteira de inúmeras mudanças 

administrativas quando da implantação do IPAS4, substituiu a informação do CNPJ, em 

seu site, por um código interno individualizado para cada recorrente, de tal forma que 

apenas o próprio INPI teria acesso a tais dados. Já na RPI, a partir da edição nº 2220, de 

23/07/2013, a informação do CNPJ parou de ser publicada nos despachos, prática que 

perdura até hoje. Na época de confecção deste artigo, a busca por titular no site do INPI 

já voltava a indicar o CNPJ correspondente. 

 

 Enfim, os próprios meios oficiais de informação processual é que acabam por 

fornecer aos agentes mal-intencionados os meios de localizar alvos para suas investidas. 

4 Trata-se de um sistema eletrônico de gestão de marcas (Property Automation System), customizado a 
partir de sistema oferecido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Para mais 
informações, Cf. BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. 
Balanço e Perspectivas – INPI em Transformação. Relatório disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/INPI_Relatorio_Comunicacao.pdf (acesso em: 15 
mai. 2014). Para o leitor com conhecimento de inglês, pode-se checar, ainda, a página de perguntas 
diretamente no site da OMPI a respeito: 
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/technicalassistance/faq.html (acesso em: 15 mai. 2014) 
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Os processos INPI, por serem, via de regra, de caráter público (e, de fato, de outra 

forma não poderia ser), acabam por gerar tal exposição. 

 

b) Agentes do mercado sem interesses em trâmite perante o INPI 

 

Porém, não apenas os titulares de processos perante o INPI é que são alvos da 

ação dos “boleteiros”. É também comum que clientes sem qualquer interesse a proteger 

perante o INPI recebam boletos e ligações para “comunicar-lhes” que “outra empresa 

está tentando registrar a sua marca”, dentre variantes. Grosso modo, o agente mal-

intencionado contata qualquer empresa e comunica que há um pedido de registro 

tramitando em nome de terceiros perante o INPI com o objetivo de usurpar-lhe 

determinada marca, tentando aproveitar-se da oportunidade para oferecer seus serviços. 

 

O método de ação para tanto também não nos parece complexo. Basta localizar 

virtualmente qualquer empresa, fazer busca simples no site do INPI para ver se o nome 

de seu principal produto ou serviço encontra-se registrado como marca (ou até mesmo o 

próprio nome empresarial, como é corriqueiro), e, caso negativo, realizar o contato.  

 

3. Diagnóstico – Parte II – Quem envia os boletos? 

 

Nosso segundo passo consiste em fazer considerações sobre quem são os 

emissores das cobranças.  
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A partir da listagem aplicadas publicada pelo INPI5 a respeito do assunto, é fácil 

notar que apenas agentes da propriedade industrial credenciados, ou advogados, é que 

são alvo das punições aplicadas diretamente pelo INPI. 

 

É que, por óbvio, não terá o INPI competência para aplicar punições em seu 

âmbito para sujeitos que não tenham credenciamento para atuar perante o próprio6. 

Apenas aqueles que estão sujeitos ao Código de Conduta dos Agentes da Propriedade 

Industrial7 poderão ser punidos sob sua égide, como não surpreende. 

 

Nada impede, porém, de uma empresa sem qualquer credenciamento real 

perante o INPI de apresentar-se ao mercado como “agente habilitado” ou “cadastrado” e 

oferecer serviços relativos à defesa da propriedade industrial. Nesta hipótese, a conduta 

de fato extrapolará a competência do INPI, para adentrar a esfera criminal. 

 

Assim, temos que há situações em que os emissores dos boletos são de fato 

agentes da propriedade industrial ou advogados, e situações onde o remetente não é 

sequer agente credenciado. Esta diferenciação é fundamental na medida em que permite 

decidir pela competência, ou não, do INPI para julgar o caso. 

 

O lado penal da questão, bem como as punições e o processo administrativo 

correspondente serão por nós melhor esmiuçados abaixo. 

 

5 Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/docs/planilha_de_punicoes_1.pdf (acesso em: 15 mai. 
2014). 
 
6 Ressalte-se, neste ponto, que mesmo os Agentes da Propriedade Industrial e os Advogados não tem 
vínculos com o INPI, jamais podendo atuar em nome deste, mas apenas perante ele. 
 
7 Instituído pela Resolução nº 04/2013 da Presidência do INPI, em 18/03/2013. 
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4. Diagnóstico: Parte III – Como operam os agentes mal-intencionados? O 

que costumam dizer8? 

 

A atuação dos agentes mal-intencionados é orientada a não caracterizar o tipo 

penal de estelionato, ou qualquer outro. De fato, busca contar com a desatenção ou com 

o temor de quem está pagando, mas de tal forma que será possível provar, em eventual 

litígio, que o emissor do boleto não teve a intenção de enganar a parte ou induzi-la a 

erro. A escolha de palavras é cuidadosa, e possibilita-lhes levantar, como defesa, que a 

comunicação foi uma mera proposta de serviço. E o pior: que o serviço, apesar de inútil 

(como se verá), foi prestado, consistindo o pagamento do boleto em sua remuneração. 

 

 A cobrança costuma chegar por correio, ao endereço da empresa cadastrado na 

Receita Federal9. Não raro, o remetente é empresa que busca simular o nome de 

instituições governamentais ou associações de classe10. 

 

Traz o boleto acompanhado de uma carta. A comunicação explicita, geralmente, 

que o destinatário teve uma marca publicada (ou qualquer que seja a situação do 

despacho recentemente proferido) e que o pagamento do boleto lhe dá a oportunidade 

de “tê-la publicada” em determinado site, publicação própria ou site. Ainda, podem ser 

oferecidos “serviços de informação”, “atualização de dados cadastrais”, dentre outros. A 

característica predominante é a de que o serviço oferecido geralmente é irrelevante e 

desnecessário, como, por exemplo, a “publicação da marca”, sendo que isso já ocorre 

8 Além do próprio INPI, como já dito acima, também utilizamos como fonte cartas “reais” enviadas por 
estes agentes mal-intencionados, que, por óbvio motivo, não temos como indicar formalmente como 
referência bibliográfica.  
 
9 Como visto na parte I de nosso diagnóstico. 
 
10 O site do INPI traz, por exemplo, nomes como “Instituto Nacional da Propriedade Industrial e 
Comercial” (mero acréscimo de “e Comercial” ao nome oficial do órgão), “Procuradoria MP” 
(absurdamente procurando simular se tratar de correspondência enviada pelo Ministério Público) e 
“Assessoria do INPI Federal”. Cf. 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/alerta_da_comissao_de_conduta_dos_agentes_da_propriedade_indus
trial_(apis) (acesso em: 15 mai. 2014) 
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naturalmente no veículo oficial (RPI) sem que qualquer precise contratar serviços para 

tanto. 

 

Há ainda comunicações de tom ameaçador, explicitando que o destinatário corre 

risco de ter seu interesse prejudicado ou perdido caso não realize o pagamento do boleto 

anexo. Fazem crer, por exemplo, que a marca em trâmite será arquivada ou apropriada 

por terceiro. 

 

Enfim, como já se mencionou, o objetivo destes remetentes de boletos é pegar o 

alvo desatento, que não percebe se tratar de um boleto falso. Não é raro a qualquer 

procurador na área de propriedade industrial receber uma indagação de seu cliente 

quanto à veracidade de certa cobrança recebida pelo correio. 

 

 

 

 

5. Da forma pela qual evitam, via de regra, a tipificação do estelionato 

 

Em última análise, a própria leitura do texto oferecido pelos “boleteiros” já teria 

o condão de evitar o pagamento “desatento”.  

 

Via de regra, as comunicações e os boletos em si trazem a menção expressa de 

que o pagamento, alternativa ou cumulativamente: 1) é facultativo; 2) de que se trata de 

mera proposta de serviço, passível de recusa; 3) que a comunicação nada tem a ver com 

a RPI e que o pagamento do boleto não tem o condão de quitar qualquer pendência para 

com o INPI. 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.114 a 131 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
FALSOS BOLETOS: DIAGNÓSTICO E COMBATE ÀS CONDUTAS MAL-INTENCIONADAS  

122 

O leitor já deve perceber que tais menções, apesar de não tornarem aceitável a 

prática, tem o condão de afastar, com boa margem de probabilidade, uma eventual 

condenação por estelionato. É que, ao colocar de forma explícita ao destinatário, em 

vezes até mesmo com realces, que ele não é obrigado a realizar o pagamento, não há 

que se falar em ardil ou vantagem ilícita. 

 

Ora, o oferecimento de serviços por correio, ainda que inúteis ou indesejados, 

não constitui crime. Inúmeras empresas sérias o fazem de forma quase idêntica.  

 

Decerto que os agentes são, de fato, mal-intencionados e que buscam se 

aproveitar da desatenção do destinatário, adotando nomes que induzem à confusão. 

Entretanto, tais comunicações, via de regra, deixam clara qual a proposta ali contida e 

os termos da prestação do serviço. Em suma, geram um ambiente propício à confusão, 

mas não se pode dizer que de fato qualquer leitor que lhe coloque um mínimo de 

atenção.  

 

Resta ao destinatário buscar a prevenção, que muitas vezes consiste em nada 

mais do que ler o que vem escrito nas cartas anexadas ao boleto. É necessária 

ingenuidade em excesso para que se pague uma cobrança sem sequer saber do que se 

trata, como ocorre nestes casos, ainda mais em estando claros os motivos da cobrança e 

seus efeitos. Nestas circunstâncias, não é motivo escusável ou tipificador de crime, mas 

mero dissabor. 

 

Certamente que as afirmações acima são genéricas, dependendo do tipo de 

comunicação efetivamente recebida e do contexto. A prática tem nos mostrado que os 

agentes mal-intencionados buscam “se resguardar” destas formas. Logo, dependendo 

das circunstâncias, por óbvio que não é impossível que casos como os discutidos neste 

artigo venham a tipificar crime de estelionato ou qualquer outro. 
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Veja-se abaixo um exemplo real11 de comunicação expedida nos moldes acima 

narrados, para que o leitor possa tirar suas conclusões. 

 

 

 

 

 

 

6. Das penalidades 

 

Como já explicitamos acima, as punições só podem ser aplicadas diretamente 

pelo INPI, em sede de processo administrativo, quando o perpetrador da conduta for 

agente da propriedade industrial ou advogado.  

 

11 Omitimos apenas o nome da empresa emitente da correspondência, mas ressaltamos se tratar de nome 
que sugere se tratar de publicação oficial. 
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Delineadas pelo Decreto-Lei nº 8.933/46 e pelo Capítulo VI do já mencionado 

Código de Conduta dos Agentes da Propriedade Industrial, podem ser de advertência, 

censura, suspensão temporária das atividades do agente e cancelamento definitivo do 

credenciamento junto ao INPI. 

 

O cancelamento definitivo, pena máxima aplicável ao agente da propriedade 

industrial, só pode ser aplicada em hipóteses restritas. Uma delas é quando o agente 

suspenso não cessa sua atuação. Outra, é quando se constata que fez falsa prova de 

requisito essencial à habilitação (como é óbvio). A última ocorre quando o agente 

recebe por três vezes a pena de suspensão temporária. O cancelamento implica na 

impossibilidade de o agente buscar nova habilitação pelo prazo de cinco anos (art. 35 do 

Código de Ética). 

 

A pena de suspensão pode ser aplicada em outras hipóteses, tais como deixar o 

cliente ao desamparo ou expor informações falsas. Tais hipóteses se encontram 

elencadas no art. 32 do já mencionado Código de Ética. 

 

A advertência e a censura são reprimendas e explicitações de reprovação à 

conduta adotada pelo agente, sendo a censura penalidade mais severa que a advertência. 

 

Ressalte-se, ainda, que tais penalidades só são aplicáveis a agentes da 

propriedade industrial, portanto, devidamente cadastrados e habilitados junto ao INPI. 

As aplicações de penalidades, por óbvio, não ocorrem em prejuízo de eventual 

condenação penal, a depender do caso.  

 

Em caso de prática perpetrada por agente não da propriedade industrial, não terá 

o INPI competência ou interesse em julgá-lo administrativamente, por óbvio. 

Entretanto, em sendo utilizados indevidamente o nome ou símbolos do Instituto, poderá 

tranquilamente buscar as vias judiciais compatíveis com a correção de tais fatos. Ainda, 
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se a conduta for praticada por agente comprovadamente sem poderes para realizar os 

serviços que eventualmente ofereça em correspondência (por não ser agente da 

propriedade industrial), há maior chance de caracterização efetiva do estelionato ou 

outro crime. 

 

7. Do processo administrativo disciplinar  

 

O Código prevê que eventuais infrações serão submetidas ao crivo da Comissão 

de Conduta e Ética Profissional do Agente da Propriedade Industrial, que emitirá 

parecer e remeterá o caso à decisão final do presidente do INPI. 

 

Assim como ocorre nos Tribunais de Ética e Disciplina da OAB, toda denúncia 

encaminhada à Comissão precisa ter o denunciante identificado. 

 

O denunciado é notificado formalmente da existência do processo, podendo se 

manifestar. Caso não se encontre no endereço cadastrado, há a previsão de uma espécie 

de “citação por edital”, consistente na publicação, em RPI, do chamamento do agente 

para manifestação no processo. A defesa é por escrito. 

 

O passo seguinte é a expedição de parecer pela Comissão, do qual o denunciado 

é mais uma vez notificado, podendo novamente manifestar-se em moldes similares à 

fase de denúncia.  

  

Havendo ou não manifestação, a Comissão exara novo parecer destinado à 

apreciação do presidente do INPI, opinando quanto à penalidade que julga ser passível 

de aplicação (ou, por óbvio, arquivamento do processo). 
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O presidente, enfim, toma sua decisão e a faz publicar em RPI. Tais decisões são 

passíveis de recurso nos moldes da Lei Federal nº 9.784/1999, a Lei Federal de Processo 

Administrativo. 

 

8. Relação risco-benefício da conduta 

 

Fato é que a conduta desonesta narrada ao longo de todo o presente artigo é 

muito fácil de ser perpetrada, e provavelmente compensa ao agente. Não que a 

defendamos ou recomendemos, mas o fato é que há ampla gama de vítimas em 

potencial, baixo custo de manutenção da conduta e baixo risco de efetiva punição. 

 

Mencionamos o baixo risco de efetiva punição em virtude da necessidade de 

identificação do denunciante (art. 26 do Código).  

 

É certo que, por se tratar de um processo disciplinar, completamente 

compreensíveis as exigências feitas pelo Código.  

 

Entretanto, difícil imaginar ser suficientemente alta a quantidade de pessoas que, 

enganadas por estes agentes maliciosos, tenham interesse em “dar as caras 

publicamente” em um processo com o único fim de obter a aplicação de penalidade 

administrativa a determinado agente da propriedade industrial (isso quando for o caso). 

Se a vítima houver pago os valores, a lição de não repetir o ato provavelmente lhe 

gerará mais interesse que passar pelo apuro de reunir documentação, identificar-se e 

buscar a punição do perpetrador. 

 

Por outro lado, é certamente possível denunciar tentativas de fraude, quando não 

houve efetivo dano. Entretanto, nestes casos, o risco de punição efetiva parece-nos 

ainda menor, em especial quando não se tratar de agente da propriedade industrial. 
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Como dissemos acima, já haveria alguma dificuldade em se enquadrar tais condutas 

como estelionato caso o lesado tivesse realmente procedido ao pagamento da cobrança. 

Quando não o realiza, caracterizar-se-ia, quando muito, uma tentativa de estelionato. 

Mais uma vez, e como já mencionamos acima, não nos parece impossível ponderar que 

nestes casos haverá mais chance de absolvição dos perpetradores do que de condenação. 

 

A punição máxima a ser recebida pelo agente, quando muito, será o 

cancelamento de seu credenciamento para atuar perante o INPI.  

 

Não nos parece que seja o suficiente para de fato inibir tais condutas, uma vez 

que o agente da propriedade industrial que se engaje em iniciativas deste tipo 

provavelmente não tem interesse real em agir como legítimo representante dos 

interesses de seus clientes perante o INPI. O cancelamento de seu registro não lhe deve 

causar o mal-estar que se imagina, uma vez que, quando muito, só nos parece servir de 

chamariz, conferindo-lhe ar de legitimidade. 

 

Há de se ter em mente que a vítima deste tipo de conduta é mais vítima de sua 

própria desatenção do que da conduta do agente mal-intencionado em si, de tal forma 

que o maciço investimento em prevenção nos parece uma das formas mais apropriadas 

de lidar com o problema. 

 

9. Dos meios de denúncia 

 

Na esteira do que acabamos de mencionar, o INPI tem buscado alargar os canais 

de contato de vítimas efetivas ou potenciais deste tipo de conduta para com o Instituto.  

 

Neste sentido, oferece ao público a possibilidade de denúncia por meio virtual, 

com o posterior encaminhamento da documentação relativa por correio (físico). As 
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denúncias podem ser feitas por via da ferramenta amplamente conhecida como “Fale 

Conosco” (onde há a necessidade de identificação) ou por meio de simples comentário 

na página do site do INPI dirigida à prevenção de fraudes.  

Aqui, causa-nos alguma perplexidade que tais denúncias possam ser feitas numa 

simples página de comentários, onde qualquer do povo pode postar sem qualquer 

identificação verificável. Mesmo no caso do “Fale Conosco”, onde há a exigência de 

inclusão do CPF do denunciante, não há qualquer garantia de que as informações 

prestadas serão verdadeiras. A despeito do potencial gerador de falsidades e alarmes 

falsos que tais canais podem proporcionar, não se pode negar que são iniciativas 

positivas para que o denunciante sério e comprometido possa acessar o Instituto de 

maneira mais célere e cômoda. 

 

Por fim, é sempre possível o encaminhamento de denúncia por via inteiramente 

física e escrita, endereçada diretamente à Comissão de Conduta12. 

 

10. Por fim: recomendações e conclusões 

 

Como mencionamos anteriormente, parece-nos que a perseguição e consequente 

punição dos agentes mal-intencionados, apesar de necessária, não será o meio mais 

eficaz de se inibir a conduta. O investimento massivo em prevenção parece-nos a 

melhor saída.  

 

Ora, se ninguém mais for surpreendido em um momento de desatenção, ou 

souber que deve sempre verificar a veracidade das informações que recebe, reduzir-se-

ão drasticamente o número de casos de lesões. Se o retorno deste tipo de conduta não 

mais valer a pena, é de se concluir que cairá em desinteresse. 

12 As informações de endereços e o acesso efetivo aos canais de denúncia podem ser facilmente 
encontradas no site do INPI que segue, ao final da página (item “Denúncias”): 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/alerta_da_comissao_de_conduta_dos_agentes_da_propriedade_indus
trial_(apis) (acesso em: 15 mai. 2014) 
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Atualmente, o INPI conta com um link em seu site onde orienta os usuários 

sobre como proceder em casos de cobranças deste tipo. Ali, inclusive, é que são 

postados os informes da Comissão de Conduta (além da publicação em RPI, por certo). 

 

Parece-nos pouco. Ora, quantas das inúmeras vítimas em potencial (imensa 

parcela das empresas do Brasil que comercializem algum produto ou prestem serviço) 

sequer conhecem o órgão? Quantas terão a iniciativa de acessar o site oficial para se 

informar? 

 

Decerto que o INPI faz o que lhe cabe, colocando em local visível em sua página 

na internet (praticamente no topo do site) o link de prevenção e disponibilizando os 

canais para denúncia. Em verdade, o INPI nada mais é do que mais um dentre os 

inúmeros órgãos públicos cujo nome é utilizado indevidamente em correspondências 

com intuito malicioso, bem como a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério 

Público e muitos outros. Não tem, efetivamente, qualquer culpa pelo que ocorre. 

 

Por outro lado, cabe-lhe o papel de auxiliar e estimular a atuação do Ministério 

Público na investigação de casos que envolvem a utilização de seu nome, tenham ou 

não tais condutas como alvo seus usuários. Por exemplo, quando o sujeito passivo do 

processo disciplinar é advogado, no âmbito do INPI, a OAB pode ser comunicada a 

respeito, se o órgão assim achar conveniente13. Se o agente denunciado não for 

cadastrado como da propriedade industrial, caberá ao Instituto também oficiar o MP, em 

havendo pertinência. 

 

É também recomendável a realização de iniciativas com foco nos legítimos 

representantes dos interesses de seus clientes perante o INPI (procuradores em geral, 

13 Vide casos constantes da listagem de punições publicada pelo INPI, cujo link apontamos acima, 
publicados nas RPI 2248 e 2250, por exemplo. 
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sejam agentes da propriedade industrial ou advogados). Ora, como este tipo de conduta 

é imprevisível (não se sabe quem será alvo, ou quando), a prevenção precisa ocorrer de 

livre e espontânea vontade. Não se pode esperar a ocorrência da tentativa para que 

somente aí se alerte quanto à desnecessidade do pagamento. Aliás, fala-se aqui de 

prevenção, e não de remediação.  

 

Assim, pode o INPI estimular, de maneira pública e incentivada, através de 

campanha, que os procuradores em geral recomendem a seus clientes, em caráter 

genérico e preventivo, que adotem toda a cautela antes de proceder (ao menos) a 

pagamentos relativos à defesa da propriedade industrial.  

Em breve síntese, é de se afirmar que a prática de repasse de falsas cobranças 

está em alta, e que o esmiuçado diagnóstico acerca dos elementos destas condutas 

maliciosas é fundamental. Nosso objetivo foi o de apresentar, em linhas gerais e 

sucintas, eis que de outra forma não se pode ser, como tais eventos geralmente ocorrem.  

 

Referências Bibliográficas 

 

Decerto que lamentamos não poder oferecer extensas referências bibliográficas 

acerca do tema, por ser novo e decorrer principalmente da vida prática, de tal forma que 

falamos a partir de nossas experiências, das experiências de colegas que nos foram 

relatadas e também das manifestações oficiais que faz o INPI a respeito. Os textos 

publicados no site do Instituto, por sinal, são a nossa maior fonte de informações, como 

o leitor pode notar ao logo das citações feitas no texto. 

 

1) Textos publicados no site oficial do INPI 

 

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. 

Alerta da Comissão de Conduta dos Agentes da Propriedade Industrial (APIs). 

Última atualização em 10 de Março de 2014. 
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http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/alerta_da_comissao_de_conduta_dos_agentes_da_

propriedade_industrial_(apis) (acesso em: 15 mai. 2014) 

 

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. 

Balanço e Perspectivas – INPI em Transformação. Relatório disponível em: 

http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/INPI_Relatorio_Comunicacao.pd

f (acesso em: 15 mai. 2014) 

 

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. 

Cuidado com fraude! INPI não envia boletos nem entra em contato por telefone 

com os usuários. Última atualização em 9 de Maio de 2014. 

http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/cuidado_com_fraude_inpi_nao_envia_boletos_nem

_entra_em_contato_por_telefone_com_os_usuarios (acesso em: 15 mai. 2014) 

 

2) Normativos do INPI 

 

BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. 

Resolução PR nº04/2013, de 18/03/2013. Promulga o Código de Conduta e Ética 

Profissional do Agente da Propriedade Industrial. 

 

Publicado no dia 27/06/2014 

Recebido no dia 16/06/2014 

Aprovado no dia 18/06/2014 
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CASTORIADIS - PROJETO DE UMA SOCIEDADE AUTÔNOMA E 
DEMOCRÁTICA 

CASTORIADIS - PROJET APPAREIL ET SOCIETE DEMOCRATIQUE 

 

MIRTES MIRIAN AMORIM 
Universidade Federal do Ceará 

 

RESUMO  

O texto apresenta o projeto  de autonomia de Cornelius  Castoriadis  em 
sua trajetória filosófico-política.  Primeiro, numa perspectiva socialista, 
como auto-gestão;  e em seguida, como proposta  de uma democracia 
radical, tendo  a autonomia como  a principal  exigência para a instituição 
de uma sociedade justa, igualitária e livre.  

Palavras-Chaves: Autonomia. Auto Gestão. Exigência Sociedade Justa. 

   

RÉSUMÉ  

Le texte présente  le  projet de l´autonomie  de Cornelius Castoriadis  dans 
son itinéraire philosophique-politique.   D´abord, dans une perspective 
socialiste, comme l´autogestion. En suite, comme une proposition  
radicalement démocratique , avec l´autonomie comme   l´éxigence 
principal pour l´instituition d´une societé  juste, égalitaire et libre. 

Mots clés: Autonomie. Gestion de soi. Exigence société juste. 

 

A autonomia constitui o pano de fundo da trajetória  de Castoriadis desde o 
começo, como idéia essencialmente política ligada à questão da 
autotransformação da sociedade.  

A palavra que pela etimologia indica o dar-se a si mesmo a própria lei, em 
contraposição à  heteronomia,   situação em que se recebe a lei do outro, 
encontra-se como idéia força em toda a sua obra. Castoriadis a vincula à 
filosofia e à democracia em seu surgimento na Grécia clássica: “ A criação 
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pelos gregos da política  e da filosofia  é a primeira emergência histórica do 
projeto de autonomia coletiva e individual. Se quisermos ser livres 
devemos fazer nosso nomos  . Se quisermos ser livres, ninguém deve poder 
dizer-nos o que devemos pensar”1.  

Na verdade, a proposta de autonomia está presente em sua obra  desde os 
artigos da Revista Socialismo ou Barbárie, publicada em Paris de 1949 a 
1965, ocasião em que ele analisava  a experiência socialista na URSS; na 
Instituição Imaginária da Sociedade, de 1975,  sua obra mais conhecida e 
mais densa, que marca sua entrada na Psicanálise; e nos seis volumes da 
série Encruzilhadas do Labirinto, cujo penúltimo número – “Feito e a ser 
feito”foi publicado no ano de sua morte, em  1997.  

Autonomia -  proposta  de emancipação humana, que na primeira fase 
filosófico –política  de Castoriadis estava  vinculada  à idéia socialista da 
auto-gestão, isto é, gestão coletiva da produção e da vida social pelos 
trabalhadores ,idéia  que baseou toda  a sua trajetória e o seu projeto 
revolucionário, o qual  se inscrevia na  tradição marxista. Vale lembrar que 
o grupo da Revista Socialismo ou Barbárie ,do qual ele fazia parte, 
juntamente com Claude Léfort,   era composto de intelectuais oriundos do 
PCI ( Partido Comunista Internacionalista) seção francesa da IV 
Internacional, e   representava uma  dissidência do trotskismo, com o qual o 
grupo  rompera em 1948.  A Revista  assumira uma crítica implacável à 
burocracia do partido bolchevique no poder e ao stalinismo na URSS, 
posição política que   teria levado ao desvio da Revolução, e finalmente a 
um regime político totalitário, inaceitável.    

Numa retrospectiva histórica dessa fase, Castoriadis explicita sua posição: 
“A experiência histórica, e Marx e Lênin igualmente, ensinava que o 
desenvolvimento de uma revolução é essencialmente o desenvolvimento 
dos órgãos autônomos das massas – Comunas, Sovietes, Comissões de 
Fábrica ou Conselhos – e isto nada tinha a ver com um fetichismo das 
formas organizacionais: a idéia de uma ditadura do proletariado exercida 
por um partido totalitário era ridícula. A extinção de órgãos autônomos das 

1 Castoriadis, Cornelius- As encruzilhadas do Labirinto/3- O mundo fragmentado ; trad.Rosa Maria 
Boaventura.-Rio de Janeiro, 1992;p.138. 
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massas e o exercício efetivo do poder por elas não é uma forma. Ela é a 
própria Revolução e toda a revolução”2.  

 Ele defendia,  baseado na proposta de autonomia, que o poder dos 
trabalhadores deveria ser exercido sobre toda a produção e o conjunto das 
atividades sociais por meio de órgãos autônomos das coletividades 
organizadas. E como conseqüência, pregava a abolição da divisão entre 
dirigentes e executantes no processo de produção.  

As análises e interpretações  do socialismo real na Europa do leste, bem 
como os estudos sobre o capitalismo e sua expansão no mundo ocidental,  
levaram-no a  examinar, mais a fundo, a teoria  as teses do próprio 
marxismo com os seus  fundamentos econômicos e políticos, o que 
redundou  na refutação de vários elementos daquela teoria,   e finalmente 
no seu afastamento da mesma, uma vez que no conjunto ela  não mais se 
coadunava com sua perspectiva teórica  e sua  concepção de história. 
Elementos dessas críticas encontram-se  em vários artigos da Revista, 
depois publicados em livros,alguns traduzidos em português, como a 
Sociedade  Burocrática – As relações de produção na Rússia, A experiência 
do movimento operário, Socialismo ou Barbárie – O Conteúdo do 
Socialismo. E especialmente, em Marxismo e Teoria Revolucionária – 
primeira parte de Instituição Imaginária da Sociedade.3 

Naturalmente, Castoriadis voltava-se também para a economia capitalista 
com vários estudos sobre suas teses e pressupostos,  endereçando críticas 
estruturais a esse tipo de sociedade, hoje hegemônica em todo o mundo, 
escrevendo trabalhos específicos sobre o tema, publicados originalmente 
como artigos na Revista, e depois em livros, como “A dinâmica do 
capitalismo” e Capitalismo Moderno e Revolução ( 2 vols).  

E mais recentemente, numa Conferência realizada em 1996, intitulada “ A 
“racionalidade” do capitalismo” , publicada nas “ Encruzilhadas do 
Labirinto VI”4, Castoriadis – que era economista de formação 5, faz uma 

2 Castoriadis – A Sociedade Burocrática 1 – As relações de produção na Russia ;Trad.Margarida Portela e 
José Paulo Viana; Porto – Portugal, 1979;p. 14.  
3 Castoriadis – A Instituição Imaginária da Sociedade; trad. De Guy Reynaud; Rio de Janeiro:Paz e Terra, 
1982.  
4 Castoriadis – As encruzilhadas do Labirinto VI – Figuras do Pensável – trad.Eliana Aguiar.-Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  
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análise crítica do capitalismo contemporâneo de forma severa e implacável 
, começando por refutar a sua  suposta racionalidade . 

O capitalismo que visa “ aumentar por todos os meios a produção “ (...) e a 
“diminuir por todos os meios os seus “custos”, e utilizando uma tecnologia 
sem precedentes na história, realiza os seus objetivos : “poderio para os 
dominantes, consumo de massas para a  maioria dos dominados, destruição 
do sentido do trabalho, eliminação do papel humano do homem na 
produção”6 . 

E o que propõe Castoriadis para a sociedade contemporânea? Como se 
apresenta hoje a proposta de autonomia?  

Em poucas palavras diria – uma sociedade verdadeiramente democrática ou 
uma sociedade autônoma, o que implica num conjunto de exigências a 
serem concretamente realizadas. Esse projeto de Democracia, no fundo, me 
parece um horizonte utópico nos marcos do mundo atual, dominado em 
dimensão global pela hegemonia devastadora da ideologia neoliberal 
assentada no capitalismo com sua lógica e seus métodos.  

Mas, qual democracia? E qual autonomia?  

A autonomia vincula-se ontologicamente à noção de criação. No homem 
criação de si mesmo, liberação de seu potencial, expressão de sua dinamis 
interior, mas também, auto-limitação.  Na sociedade, auto instituição 
explícita e lúcida. Isto é, consciente do processo de inscrição de suas leis e 
normas sociais, firmadas e assentadas na própria coletividade, com a 
chancela  de autoria do seu destino histórico. Por que criação? Noção difícil 
porque  quase sempre associada à religião, à transcendência como fonte 
última da verdade  e das leis morais, operando de forma subjacente na 
sociedade, definindo o que se deve querer e o que se deve mesmo pensar. 
Porque criação é um traço humano, por excelência. Castoriadis chega 
mesmo a falar de criação como a essência do homem.  

Em uma Conferência – Antropologia, filosofia , política – realizada em 
1989, pode-se ler: “A natureza – ou a essência do homem – é precisamente 
esta “capacidade” , esta “possibilidade” no sentido ativo, positivo, não 
5 Trabalhou como economista na OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 
de 1948 a 1970. 
6 Castoriadis – “A racionalidade do capitalismo” in As Encruzilhadas do Labirinto VI, op . cit. p. 119.  
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predeterminado de fazer existir formas outras  da existência social e 
individual, como podemos facilmente verificar ao considerarmos a 
alteridade das instituições da sociedade, das línguas ou das obras. Isso 
significa que existe de fato uma natureza ou uma essência do homem, 
definida por essa especificidade central que é a criação, pela maneira e pelo 
modo os quais o homem cria e se auto cria. E essa criação – constatação 
aparentemente banal , mas decisiva, cujas conseqüências nunca terminamos 
de observar – não acabou , em nenhum sentido do termo”7.  

A autonomia é o processo e a expressão dessa criação, ou dessa imaginação 
radical. Temos uma potência de criação, uma força criadora , como a 
chama Castoriadis, “que é imanente tanto às coletividades humanas, como 
aos seres humanos singulares. A partir disso, é absolutamente natural 
chamar esta faculdade de formação, imaginário e imaginação”. E mais 
adianta acrescenta: ”Devemos, portanto, admitir que existe nas 
coletividades humanas uma potência de criação, uma vis  formandi, que eu 
chamo de imaginário social instituinte”8.  

Apesar dessas forças de criação, desse imaginário social, as sociedades 
humanas são estruturadas para a conservação e reprodução de suas normas, 
de suas leis, de suas instituições. Daí, serem em em sua maioria 
heterônomas. E o imaginário social pode atuar no sentido não da 
autonomia, da transformação social-histórica, mas no sentido da 
manutenção e mesmo da expansão da alienação e da dominação.  

Foi esse imaginário que criou os campos de concentração de judeus em 
Auschevitz, os terríveis campos de prisioneiros na União  soviética, os 
porões  de presos políticos nas Ditaduras militares da América Latina, 
inclusive no Brasil.  

Mas, foi esse imaginário também que criou as grandes  catedrais, as 
maravilhosas sinfonias, que alimentou o desenvolvimento extraordinário da 
ciência e da tecnologia, a amplidão de horizontes na Filosofia e na Artes.  

7 Castoriadis – AS encruzilhadas do Labirinto IV – A ascensão da insignificância – Trad.Regina 
Vasconcellos- São Paulo: Paz e Terra, 2002, p.126.  
8 Castoriadis -  As encruzilhadas do Labirinto VI – Figuras do Pensável – Trad. Eliana Aguiar, - Rio de 
Janeiro ; Civilização Brasileira, 2004, p. 129.  
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Essas obras foram frutos portanto, tanto da imaginação radical , que atua na 
psique individual, como no imaginário social , que opera nas coletividades 
humanas de forma anônima.  

Da Democracia  

A criação da democracia na Grécia clássica foi , sem dúvida, expressão 
dessa autonomia do ser humano, diante do peso da tradição histórica e da 
heteronomia instituída.  

Uma sociedade autônoma, como Castoriadis qualifica as sociedades  , que 
aspiram a liberdade , a igualdade e a justiça social no mundo atual somente 
são possíveis em um regime radicalmente  democrático. E aqui um amplo 
campo de pesquisa e estudo se abre, uma vez que a Democracia se constitui 
, no mundo ocidental, numa velha palavra de ordem dos partidos políticos, 
dos movimentos sociais, dos governos, tanto os de esquerda, como os de 
direita.  

Castoriadis realizou vários estudos e publicou livros com conferências e 
entrevistas sobre a situação da democracia no mundo atual, caracterizado 
por uma inominável crise de valores, pelo vazio e pela perda das 
significações imaginárias sociais , e que segundo ele não é mais do que 
uma oligarquia liberal, marcada pela hegemonia do capitalismo e da 
dominação incomensurável do poder econômico. Uma transformação 
radical desse modelo se faz necessária e urgente em dimensão mundial.  

Não podemos aqui nos estender mais sobre as exigências por ele 
apresentadas para a construção de uma verdadeira democracia fiel às suas 
exigências fundamentais, quais sejam : a instituição da liberdade ou da 
autonomia, tendo a igualdade como o seu pressuposto essencial, e a 
realização da justiça.  

Algumas poucas palavras para terminar. A preocupação de Castoriadis com 
a ecologia. Aliás ele publicou , juntamente com Daniel Cohn-Bendit , um 
livro intitulado Da Ecologia à Autonomia, que era a transcrição de um 
debate realizado na Bélgica, em 1980, com  as interrogações e as análises 
políticas de ambos sobre a situação mundial diante do problema.  

A biosfera do planeta que vem sofrendo nos últimos anos uma destruição 
irreversível  e acelerada de suas reservas, por conta da sanha incontrolável 
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da máquina econômica para produção de mercadorias é tema recorrente 
dele em seus artigos e palestras desde aquela década.  

Castoriadis em seu último livro publicado em vida, em 1997,  refere-se às 
perspectivas do mundo contemporâneo: “ Chegamos, assim, ao nó górdio 
da questão política atual. Uma sociedade autônoma não pode ser instaurada 
senão pela atividade autônoma da coletividade. Uma tal atividade 
pressupõe que os homens invistam fortemente em outra coisa além da 
possibilidade de comprar um novo aparelho de televisão em cores. Mais 
profundamente, pressupõe que a paixão pela democracia e pela liberdade, 
pelos negócios comuns , tome o lugar da distração, do cinismo, do 
conformismo, da corrida para o consumo. Em resumo, ela pressupõe, entre 
outras coisas, que o “econômico” pare de ser o valor dominante ou 
exclusivo. É esse (...) “o preço a pagar” para uma transformação da 
sociedade. Digamo-lo mais claramente ainda: o preço a pagar para a 
liberdade é a destruição do econômico como valor central e, de fato, único” 
.9   

Essa, diria, é a exigência fundamental para a construção da Democracia, 
como um regime de autolimitação, da autonomia ou da auto-instituição.  

Finalmente, um conceito sucinto desse regime trágico, como diz 
Castoriadis, e difícil de implantar: “A democracia como regime é, pois, ao 
mesmo tempo, o regime que tenta realizar, na medida do possível, a 
autonomia individual e coletiva e o bem comum , tal como ele é concebido 
pela coletividade concernida”. 10 

 

 

 

 

 

 

9 Castoriadis; As encruzilhadas do Labirinto V – Feito e a ser feito – Trad. Lilian do Vale, Rio de Janeiro: 
DP &A, 1999, p. 83.  
10 Castoriadis – As encruzilhadas do Labirinto IV – A ascensão da insignificância – op. Cit. p. 277.  
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Oil royalties: legal aspects, public policies and their fair and equitable distribution. 
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Resumo 

 
O presente trabalho pretende analisar o atual cenário petrolífero no Brasil, desde as primeiras 
considerações legislativas até o novo marco regulatório, ressaltando os principais entraves e 
mudanças desde os projetos de lei à promulgação da legislação mais atual. Tendo em vista as 
mudanças ocorridas no regime jurídico com a flexibilização do monopólio estatal e a 
consequente criação do programa de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e 
gás natural, far-se-á um estudo sobre a política de funcionamento da atividade petrolífera. 
Será discutido, ainda, o modelo da distribuição dos recursos oriundos da atividade petrolífera, 
que com a descoberta de um campo potencialmente produtivo, o da camada do pré-sal, tem 
sido alvo de constantes debates no que tange a sua regulamentação. Em busca do modelo 
compensatório justo e igualitário o poder legislativo vem propondo mudanças na distribuição 
dos royalties do petróleo, visando a possibilidade de vincular a aplicação dos mesmos a 
promoção de políticas públicas e garantia dos Direitos Fundamentais. 
 
Palavras Chave: Royalties. Pré-Sal. Políticas Públicas. 
 

Abstract  
 
This paper discusses the current oil scenario in Brazil, since the first legislative considerations 
to the new regulatory framework, highlighting the main obstacles and changes since the bills 
to the enactment of legislation more atual.Tendo in view the changes in the legal regime with 
the relaxation of the state monopoly and the consequent creation of the exploration, 
development and production of oil and natural gas program, a study on the health policy of 
the oil activity will make itself. Will also discuss the model of the distribution of proceeds from 
the oil activity, that with the discovery of a potentially productive field, the pre-salt layer has 
been the subject of ongoing debates regarding its regulation. In search of fair and equitable 
compensation model legislative power has been proposing changes in the distribution of oil 
royalties, seeking the possibility to link the application thereof to promote public policies and 
guarantee of Fundamental Rights. 
 
Key Words:  Royalties. Pre-Salt. Public Policy. 
 

 

 

 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.140 a 171 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
JOSÉ LAURO SEIXAS  

141 
 
 

 

Introdução 

 

O progresso e o desenvolvimento da atualidade exigem fontes de energias 

eficientes, o petróleo, como principal fonte de energia mundial, tem papel 

fundamental no crescimento e desenvolvimento econômico dos países, fazendo com 

que a exploração petrolífera seja considera um dos mais lucrativos e estratégicos 

setores da economia mundial.  Fator que levou o mais poderesos países e as empresas 

a buscar exercer seu monopólio, fato que deu origem a várias guerras nos últimos anos 

e plantou diversas plataformas nas profundezas do alto-mar.  

O presente trabalho pretende analisar o atual cenário petrolífero no Brasil, a 

partir das primeiras descobertas de exsudações do óleo mineral em solo brasileiro, 

desde as primeiras considerações legislativas até o novo marco regulatório, 

ressaltando os principais entraves e mudanças desde os projetos de lei à promulgação 

da legislação mais atual. 

Tendo em vista as mudanças ocorridas no regime jurídico com a flexibilização 

do monopólio estatal e a consequente criação do programa de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, far-se-á um estudo sobre a 

política de funcionamento da atividade petrolífera. 

Será discutido, ainda, o modelo da distribuição dos recursos oriundos da 

atividade petrolífera, que com a descoberta de um campo potencialmente produtivo, 

o da camada do pré-sal, tem sido alvo de constantes debates no que tange a sua 

regulamentação. Em busca do modelo compensatório justo e igualitário o poder 

legislativo vem propondo mudanças na distribuição dos royalties do petróleo, visando 

a possibilidade de vincular a aplicação dos mesmos a promoção de políticas públicas e 

garantia dos Direitos Fundamentais. 

O problema essencial que permeia o desenvolvimento do trabalho perpassa 

pelo atual sistema de normas que regulamentam a exploração e o uso do petróleo no 

Brasil, principalmente se tal regulação é eficaz no que tange a sua finalidade de 

garantir a partilha equitativa dos lucros oriundas da exploração do petróleo? E para 
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melhor elucidar a questão é necessário que se esclareça como funciona a política de 

regulação, produção e circulação de bens derivados do petróleo no Brasil. 

Não apenas investigar acerca do funcionamento da política de regulação, 

produção e circulação de bens derivação do petróleo no Brasil. A pesquisa em pauta 

tem como objetivo maior verificar se o atual sistema de normas que regulamentam a 

exploração e o uso do petróleo no Brasil é eficaz e se a distribuição dos royalties vem 

sendo feita de forma eficiente na promoção de políticas públicas para o 

desenvolvimento e crescimento da nação.  

 

 

1. Os royalties do petróleo e sua regulamentação no Brasil 

 

A priori os royalties1 eram tidos como uma espécie de “indenização”, com a 

evolução do setor petrolífero passou a ser considerado uma “compensação 

financeira”, vindo a ser denominado royalties apenas em 1997, com o advento da Lei 

do Petróleo. 

É com a promulgação da, já tratada, Lei nº 2.004/1953 que inicia a história da 

legislação brasileira sobre os royalties oriundos da exploração e comércio do petróleo 

e derivados. A referida lei foi responsável pela criação da Petróleo Brasileiro S.A., 

instaurou o monopólio estatal a pesquisas e exploração da lavra de petróleo nacional 

ou estrangeiro em solo brasileiro, centralizando a atividade petrolífera nas mãos de 

uma única empresa, a Petrobras. 

Contudo, muito antes de 1953, mais precisamente em meados do ano 1871, já 

se falava “na transferência de um bem dominical para o particular, dependendo a 

1 Royalty é uma compensação financeira paga pelas produtoras de petróleo e gás natural ao governo 
pela exploração desses recursos em território nacional. Nos termos do art. 2º, XIII, do PLC nº 7/2010, os 
royalties são “compensações financeiras devidas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como a órgãos da administração direta da união, em função da produção de petróleo, gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal”. 
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manutenção desse título do pagamento de uma taxa conhecida por “regalia”.2 Que 

dava inicio ao interesse sobre a atividade de exploração dos recursos minerais. 

Pioneira na delegação de competência, a Constituição de 1981 atribuiu aos Estados o 

poder de conceder ao particular, terras para exploração dos minérios e petróleo. Com 

o ideal nacionalista enaltecido, a Constituição de 1934 definiu que as riquezas do 

subsolo constituíam propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial, permitindo que a atividade exploratória fosse exercida 

apenas por empresas brasileiras ou aqui instaladas. A Constituição seguinte deixou de 

conceder para apenas autorizar a concessão da atividade petrolífera aos nacionais3. 

A necessidade de instrumento para regulamentar a exploração do subsolo 

apareceu com as primeiras descobertas significativas de petróleo e gás, na década de 

30, que impulsionou o governo a investir no setor. Contudo, foi na década de 50 sob a 

égide da campanha “O petróleo é nosso” que culminou na criação da Petrobras, que o 

governo estabeleceu um conjunto de normas para a exploração do petróleo4. 

Atualmente revogada, a Lei 2.004/1953 definiu o procedimento para a 

exploração da atividade industrial do petróleo, dispondo pela primeira vez em um 

regime jurídico sobre a divisão dos royalties. O artigo 27 previu indenização 

correspondente a 5% (cinco por cento) da produção terrestre. 5 No entanto, por 

diversas vezes o modelo de distribuição de royalties foi alterado, hoje, o regime de 

2 BARBOSA, Alfredo Ruy. A natureza jurídica da concessão para a exploração de petróleo e gás natural. 
In: VALOIS, Paulo (Org.). Temas de direito do petróleo e gás natural. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 
2005, Pg. 05.  
3 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010. pg. 93. 
4 Ibid., pg. 94 
5 Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos Estados e Territórios onde fizerem 
a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a extração de gás, indenização correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás. 
§ 1º Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 
§ 2º Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata este artigo 
§ 3º Os Estados e Territórios distribuirão 20% (vinte por cento) do que receberem, proporcionalmente 
aos Municípios, segundo a produção de óleo de cada um deles devendo este pagamento ser efetuado 
trimestralmente. 
§ 4º Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos fixados neste artigo, 
preferentemente, na produção de energia elétrica e na pavimentação de rodovias. BRASIL. Lei nº 2.004 
de 3 de outubro de 1953.  
Lei Revogada. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2004.htm> Acesso em 09 
julho 2013. 
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partilha dos recursos provenientes da atividade petrolífera válido está previsto na Lei 

nº 9.478/97, que substituiu a antiga legislação do petróleo. 

As descobertas de hidrocarbonetos no mar levaram a alteração legislativa, pois 

a lei anterior não dispunha sobre as compensações decorrentes de áreas marítimas, a 

Lei 7.453/1985 vem suprir essa lacuna. A mesma, estendeu o pagamento dos royalties 

às plataformas continentais, mantendo o 5% (cinco por cento) e alterando o repasse, 

que passou a ser 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Territórios, 1,5% (um e 

meio por cento) aos Municípios, também determinou que 1% (um por cento) deveria 

se destinado ao Fundo Especial6 e 1% (um e meio por cento) ao Ministério da 

Marinha.7 Mais tarde, a Lei 7.525/1986 conceituou a área geoeconômica com base 

atividade produtora e os impactos decorrentes da exploração marítima, estabelecendo 

limites na plataforma continental para regular a distribuição os  royalties.8 

Visando instituir critérios constitucionais sobre a distribuição dos royalties, o 

legislativo modificou o modelo de partilha dos royalties através da Lei 7.990/1989, 

estabelecendo aos “Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira 

pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, 

plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva”.9 Os municípios 

que possuíssem instalação de embarque e desembarque do petróleo e gás natural 

6 Destinado aos Estados, Municípios e Territórios para aplicação em energia, pavimentação de rodovias, 
abastecimento de água, recuperação e proteção ao meio ambiente e saneamento básico. 
7 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm#art83> Acesso em 09 julho 2013. 
8 Art. 4º Os Municípios que integram tal área geoeconômica serão divididos em 3 (três) zonas, 
distinguindo-se 1 (uma) zona de produção principal, 1 (uma) zona de produção secundária e 1 (uma) 
zona limítrofe à zona de produção principal. 
§ 1º Considera-se como zona de produção principal de uma dada área de produção petrolífera marítima, 
o Município confrontante e os Municípios onde estiverem localizadas 3 (três) ou mais instalações dos 
seguintes tipos: 
I - instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e 
gás natural, excluindo os dutos; 
II - instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção e ao escoamento do petróleo 
e gás natural, tais como: portos, aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, 
armazéns e escritórios. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-
1988/L7525.htm Acesso em 09 julho 2013. 
9 BRASIL. Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 
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passaria a receber 0,5% (meio por cento), restando 3,5% (três e meio por cento) aos 

Estados e 0,5% (meio por cento) ao fundo especial10. 

Como retratado, o crescente desenvolvimento do setor petrolífero e os avanços 

das tecnologias utilizadas na extração do petróleo impulsionaram a necessidade de 

mais investimentos para manutenção da  atividade em pleno funcionamento. Sem 

possuir poderio econômico suficiente para custear o crescimento da indústria do 

petróleo, o governo passa a intervir menos na atividade econômica do petróleo, dando 

inicio a desestatização do monopólio. Diante das circunstâncias promulga-se a emenda 

constitucional nº 9 de 09 de novembro de 1995, que permite a contratação de 

empresas estatais ou privadas pela União. 

No ano de 1997 o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 

9.478/1997 também conhecida como Lei do petróleo, que revogava a Lei nº 

2.004/1953, a qual dispôs sobre a política energética nacional, as atividades relativas 

ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, 

e a Agência Nacional do Petróleo – ANP. 11 

Com o advento da Lei do Petróleo, as empresas concessionárias passam a pagar 

mensalmente a título de royalties 10% (dez por cento) do valor de toda produção, 

sendo 5% (cinco por cento) distribuído conforme art. 49 da Lei do Petróleo e os outros 

5%  (cinco por cento) como dita a Lei nº 7.990/1989: 70 % (setenta por cento) aos 

Estados “produtores”, 20 % (vinte por cento)  aos Municípios “produtores” e 10% (dez 

por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de 

embarque ou desembarque.12 

10 FONTES, 2010, op. cit., pg. 96. 
11 BRASIL. Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997. 
12 Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte 
distribuição: (Vide Lei nº 10.261, de 2001) 
I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: 
a) cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados onde ocorrer a produção; 
b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção; 
c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; 
d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para 
programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos 
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A mais recente alteração na norma que regulamenta a distribuição dos royalties 

de petróleo é a Portaria 29/2001 da Agência Nacional do Petróleo – ANP, que instaura 

o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sob os rendimentos que exceder os 5% 

(cinco por cento) estabelecido pela Lei do Petróleo13. 

Na seara da indústria petrolífera brasileira a política de distribuição de royalties 

é recente, e, conforme explanado, sofreu e vem sofrendo diversas modificações na 

tentativa de alcançar um modelo compensatório mais igualitário, que respeite o 

mínimo constitucionalmente obrigatório. No entanto garantir a divisão justa e 

eficiente dos rendimentos oriundos da atividade exploratória não é uma tarefa fácil, 

vez que ainda há uma resistência à tentativa de distribuição equitativa14. 

Desde o início, a legislação que regula a partilha dos royalties tem apresentado 

conflito, e a inflamada discussão sobre as perdas e ganhos que envolvem a distribuição 

dos royalties, o aumento nas arrecadações e a descoberta da bacia do pré-sal, serviu 

para provocar o aumentou desse conflito. Ao que tudo indica essa agitação que 

envolve o novo marco regulatório tende a aumenta, pois com a exploração da bacia do 

causados ao meio ambiente por essas indústrias;  (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide 
Decreto nº 7.403, de 2010) 
II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental: 
a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Estados produtores confrontantes; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios produtores confrontantes; 
c) quinze por cento ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das 
áreas de produção; (Vide Decreto nº 7.403, de 2010) 
d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos Municípios que sejam afetados pelas operações de 
embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na forma e critério estabelecidos pela ANP; 
e) sete inteiros e cinco décimos por cento para constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído 
entre todos os Estados, Territórios e Municípios; 
f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar programas de 
amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás 
natural, dos biocombustíveis e à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, bem como para 
programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos 
causados ao meio ambiente por essas indústrias. (Redação dada pela Lei nº 11.921, de 2009) (Vide 
Decreto nº 7.403, de 2010) 
13 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá, Direito do Petróleo: as joint ventures na indústria do petróleo, 2ª 
edição, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, pg. 233. 
14 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010, pg. 98. 
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pré-sal a arrecadação das rendas petrolífera aumentará absurdamente nos próximos 

anos.15 

 

 

2. A descoberta do pré-sal no Brasil 

 

Com o novo modelo de competição global, far-se-ia necessário que os países, 

sobretudo os emergentes, se libertassem de certas amarras estruturais e 

desenvolvessem novas técnicas de atuação econômica. O Brasil teve êxito no ramo 

petrolífero, alcançou o título de país autossuficiente em petróleo e se tornou pioneiro 

nas tecnologias de exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas, 

passando a ter um valor maior no mercado internacional, vez que, nos dias atuais, o 

referido recurso energético é símbolo do desenvolvimento econômico em todo o 

mundo. 

A desestatização possibilitou a contratação, pela União, de empresas privadas 

para executar a atividade de exploração das jazidas petrolíferas, tal afrouxamento do 

modelo de concessão instigou a livre concorrência e concentrou a atuação da 

Petrobras nas atividades mais rentáveis, sobrando, assim, mais tempo para realização 

de novas pesquisas16.  

No final de 2007, com a realização de pesquisas para localizar hidrocarbonetos 

na costa marítima, a Petrobrás descobriu o megacampo de Tupi, na Bacia de Santos, 

que era uma nova estrutura geológica de reservatório de petróleo com trilhões de 

metros cúbicos, localizada abaixo de uma espessa camada de sal, que demonstra ser 

bastante rentável e capaz de transformar o país em um dos maiores produtores de 

petróleo do mundo, como a Arábia Saudita, a Rússia, o Irã, o Kuwait, entre outros 

países 17. 

15 Ibid., 101. 
16 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo, Editora Freitas, 2010,   pg. 93. 
17  RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 296. 
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 O referido reservatório denominado Pré-Sal 18  é considerado a grande 

descoberta dos últimos anos na história do petróleo e representa uma nova fase na 

atividade exploratória do petróleo e seus derivados. 

Salienta-se que o termo “pré” de Pré-Sal refere-se à temporalidade geológica e 

não à profundidade, conforme dita os ensinamentos do engenheiro de petróleo Lucas 

K. Oliveira: 

 

[...] considerando que a perfuração do poço é feita a partir da 
superfície o petróleo do pré-sal é considerado subsal, pois está 
abaixo da camada de sal. Contudo, a classificação destas rochas 
segue a nomenclatura da Geologia, que se refere à escala temporal 
em que os diferentes estratos rochosos foram formados.  A rocha-
reservatório do pré-sal foi formada antes de outra camada de rocha 
salina, que cobriu aquela área milhões de anos depois, ou seja, mais 
recentemente na escala de tempo geológica. 

 

Nos dias atuais o Pré-Sal é considerado uma realidade que eleva o Brasil a uma 

posição estratégica frente à grande demanda por fontes energéticas, as quais na 

atualidade movimenta a economia mundial e representa o desenvolvimento 

econômico das próximas décadas, portanto, é de tamanha relevância para o 

crescimento do país.  

 

 

2.1. A exploração da bacia do Pré-sal: um novo marco regulatório? 

 

Conhecida pela sua capacidade de inovação tecnológica para superar os 

desafios naturais e viabilizar a extração e o transporte do petróleo e seus derivados em 

situações extremas, a indústria do petróleo se depara com mais um desafio: explorar a 

camada do pré-sal em busca da energia negra. 

18 O pré-sal é uma camada de sal que abrange o litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, ao longo de 
800 quilômetros de extensão por até 200 quilômetros de largura, em lâmina d’água que varia entre 1,5 
mil e 3 mil metros e soterramento entre 3 mil e 4 mil metros, neste soterramento está inclusa a camada 
de sal que pode variar de algumas centenas de metros a 2 mil metros. Disponível em: 
< http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/BolsistaDeValor/article/download/2393/1282> Acesso em: 
01 julho 2013. 
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A descoberta da camada do pré-sal e o domínio de tecnologias eficazes à sua 

exploração, faz eclodir um grande aumento na produção de energias advindas do 

petróleo, daí surge à necessidade de um novo instituto que regule sobre a atividade de 

extração e utilização dos recursos provenientes da camada do pré-sal brasileira, bem 

como sobre a distribuição das riquezas oriunda dessa atividade. Diante disso, Marilda 

Ribeiro destaca que: 

 

[...] O Petróleo é um bem estratégico para a segurança energética dos 
Estados, gerando uma tendência a regulação intensa pelos Estados 
produtores, que enfatiza o aspecto territorial- local da atividade petrolífera 
e ocasiona muitas vezes a adoção de soluções próprias de economias 
centralmente planejadas como necessária para regulação do mercado. Por 
outro lado, é uma organização muito lucrativa, mas que exige muitos 
investimentos e recursos tecnológicos para a sua consecução, de forma que 
a indústria do petróleo se torna um ambiente propicio à expansão de 
transnacionalização do capital e à busca de liberdade pra livre atuação das 
forças do mercado. Essas importantes características da indústria do 
petróleo constantemente se interpenetram e causam reflexos na ordem 
jurídica dos países que contam com reservas de hidrocarbonetos. 

 

Diante do contexto diferenciando da exploração e lucros oriundos da bacia do 

Pré-sal tem surgido diversas situações que a Lei do Petróleo, nº 9.479/97,  não regula, 

assim, para assegurar a divisão justa e eficiente dos rendimentos da atividade 

petrolífera, foi proposto um novo modelo regulatório que visava garantir uma melhor 

gerência das atividades exploratórias. 

O governo brasileiro, sob o comando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

inicia o processo de criação de um marco regulatório, tendo como alicerce os 

seguintes objetivos: (i) fortalecer a segurança nacional e evitar conflitos com países 

estrangeiros; (ii) permitir melhor regência da União sobre a exploração das jazidas e 

dos recurso oriundos da exploração de petróleo e derivados. (iii) crias parâmetros 

exploratórios, tendo em vista a necessidade de preservar as reservas que estão em 

fase de descoberta para a geração atual e futura; (iv) melhorar a distribuição de renda 

e desenvolver as regiões brasileiras; e por fim (v) fortalecer o papel do país na 

economia nacional e internacional 19. 

19  RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pg 301. 
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Visando um maior e eficiente desempenho das atividades petrolíferas no país, 

são propostos projetos de lei que representam um novo passo para a construção do 

marco regulatório. 

A nova proposta de mudança no marco regulatório gerou fervorosos embates, 

que discutiam sobre um novo modelo contratual e um regime diferenciado de partilha 

de produção, sob a argumentação de que se não existem os mesmos riscos 

exploratório, o governo poderia aumentar a arrecadação e o controle sobre as 

reservas de petróleo20. Iniciava-se então mais uma fase no histórico do petróleo, o 

marco regulatório do Pré-sal.  

 

 

2.2. A legislação brasileira do Pré-sal: tendências e modificações. 

 

A descoberta da bacia do pré-sal trouxe novos dilemas para os órgãos 

responsáveis pela regulação da exploração petrolífera no Brasil, como adaptar à nova 

realidade os mecanismos de extração do petróleo e a distribuição mais justa e 

igualitária da riqueza decorrente da exploração dessa fonte de energia? São 

questionamentos como esse que movem a atual política reguladora do petróleo no 

Brasil. Considerado como matriz energética que movimenta bilhões, o petróleo pode 

modificar a economia da sociedade brasileira, assim se justifica tamanho interesse que 

as entidades federais possui diante da regulamentação da exploração do pré-sal e da 

distribuição das riquezas oriundas dele.21 

Salienta-se que nos dias atuais a federação brasileira pode contar com uma 

posição privilegiada na economia mundial, pois ao alcançar o título de grande produtor 

petrolífero passou a desenvolver alta tecnologia exploratória, e também a conquistar a 

estabilidade política e jurídica no âmbito nacional e internacional22. 

20 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010, pg. 103. 
21 GUERRA, Sidney; FERREIRA JUNIOR, Lier Pires. Direito internacional ambiental e do petróleo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. Pg.267 
22 FONTES, 2010, loc. cit. 
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Para Marilda Ribeiro 23 , especialista em Direito do Petróleo, a evolução 

tecnológica e o surgimento de novas situações não regidas expressamente pelas 

normas vigentes exigem uma resposta adequada do ordenamento jurídico. Este é o 

caso dos horizontes estratigráficos do pré-sal, diante dos fervorosos debates a cerca 

do direito de obtenção da camada pré-sal surge a necessidade de moldar ou recriar um 

novo sistema regulatório: 

 

O modelo brasileiro vem sendo bem-sucedido em seus 11 anos de 
existência. A despeito de seu sucesso, diversas alternativas de mudança 
foram propostas para a criação de um subsistema regulatório específico do 
pré-sal. Inspirado pelo modelo norueguês do SDFI – State Direct Financial 
Interest e da companhia estatal PETORO [...] 

 

Os hidrocarbonetos são bens sujeitos a uma dupla e intensa valoração, a 

geopolítica e a comercial. Por um lado os Estados “produtores” tendem a enfatizar o 

aspecto territorial ao direito dos rendimentos provenientes da exploração do petróleo. 

Por outro, é uma atividade que requer muito investimento e recursos tecnológicos 

para sua consecução, de modo que precisa do capital de mercado. Segundo Marilda 

Ribeiro, advogada especialista em direito marítimo, características da indústria 

petrolífera como a ingerência governamental, internacionalidade, capital intensivo e 

dinamicidade tecnológica constantemente se interpenetram e causam reflexos na 

ordem jurídica do país24. 

Os debates a cerca do novo marco regulatório circunda sob três óticas 

principais: a do governo, a dos empresários do petróleo e a dos Estados “produtores”. 

Cada qual tentando garantir seus interesses25. 

Nessa esteira, têm-se, ainda, posicionamentos distintos sobre o modelo 

regulatório brasileiro, pesquisadores que acompanham o desenvolvimento da 

indústria petrolífera internacional como Marilda Ribeiro, acredita que preenchendo as 

lacunas do atual modelo regulatório brasileiro, o mesmo é capaz de regular 

23 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (org.). Novos rumos do direito do petróleo. Rio de janeiro: Renovar, 
2009, pg. 152. 
24 RIBEIRO, 2009, loc. cit. 
25 RIBEIRO, 2009, op. cit., pg. 153. 
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satisfatoriamente os horizontes do pré-sal e que os modelos alternativos propostos 

possuem riscos substanciais de insucesso. 

Assim, Ribeiro compartilha da opinião de que: 

 

O modelo brasileiro vem sendo bem-sucedido no incremento da produção 
petrolífera brasileira, no desenvolvimento da indústria brasileira de bens e 
serviços voltados a esse setor e acarretou grande incremento das receitas 
públicas decorrentes do government take e também dos tributos direta ou 
indiretamente incidente. Sua manutenção agrega, ainda, uma reputação aos 
país como destino seguro para capitais estrangeiros, gerando maiores 
incentivos à continuação de investimentos no Brasil. 

 

Como também, há quem defenda a mudança no marco regulatório. No plano 

fático se verifica que o Pré-sal é uma realidade capaz de gerar situações inéditas, 

havendo, portanto a necessidade de norma jurídica que garanta o efetivo 

aproveitamento dos recursos advindos da produção do petróleo para o 

desenvolvimento social do país, como também de proporcionar aos agentes 

econômicos a segurança indispensável para realização de seus investimentos26. 

O modelo regulatório brasileiro de exploração e produção do petróleo previsto 

na Lei nº 9.478/1997 está centrado na figura do contrato de concessão, dividido em 

duas grandes categorias: licenças e contrato de exploração. Tal modelo é classificado 

como um sistema de taxas e royaties, onde as companhias de petróleo desenvolvem as 

atividades de exploração e produção por sua própria conta e risco, como dispõe o 

Art.26 da referida lei “[...] produzir petróleo ou gás natural em determinado bloco, 

conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos...”. E, caso descubram 

hidrocarbonetos, tem a propriedade da produção e pagam tributos ao ente estatal 

para usufruto27. 

A proposta de modelo regulatório para o Pré-sal discute, em resumo,  sobre um 

novo modelo contratual e um regime diferenciado de partilha de produção, visto que 

diante da diminuição dos riscos, poderia o governo, aumentar a arrecadação e o 

controle sobre as reservas de petróleo28. 

26 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pg. 296. 
27 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
28 RIBEIRO, op. cit., pg. 297. 
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De acordo com as pesquisas feitas na bacia do pré-sal espera-se que os 

rendimentos decorrentes da exploração do óleo mineral, os royalties, venham a dobrar 

em poucos anos. Fazendo crescer cada vez mais o interesse por uma legislação que 

regule sobre a distribuição dos royalties29. 

 

 

2.3. A proposta de modelo regulatório para o Pré-sal 

 

A instituição de um novo marco regulatório visa alcançar interesses dos entes 

públicos e particulares, a União e os entes federados requer uma maior participação 

nos lucros e as empresas concessionárias esperam a redução dos riscos e um 

consequente aumento nos ganhos decorrentes dessa exploração30.  

Como consequência da rentabilidade gerada pela exploração do pré-sal surge 

diferentes movimentos sociais, sindicatos, políticos de partidos diversos, grupos de 

esquerdas e nacionalistas, além de associações civis, grupos de intelectuais e 

acadêmicos, insatisfeitos com o atual modelo regulatório que requerem a divisão 

equitativa dos royalties31. 

A polêmica sobre a divisão dos royalties oriundos da extração do petróleo do 

Pré-sal iniciou com o pronunciamento do governo a cerca de um novo marco 

regulatório para a exploração do hidrocarboneto no Brasil, determinando que as 

bacias do pré-sal fossem licitadas pelo regime de partilha e não mais por concessão32. 

Ocorre que, os parlamentares dos Estados “não produtores” viram na proposta 

de mudança a oportunidade de dividir os rendimentos igualitariamente entre Estados 

e municípios, sem quaisquer privilégios para os ditos “produtores”, modificando 

inclusive os contratos já existentes33. 

29 SERRA, Rodrigo. Contribuição para o debate acerca da distribuição dos royalties petrolíferos no 
Brasil. Tese de doutorado. Campinas: Instituto de Economia, Doutorado em Economia Aplicada, 2005. 
30 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (org.). Novos rumos do direito do petróleo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009. Pg. 151 
31 WIKIPÉDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível 
em:  <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-sal> Acesso em: 21 julho 2013. 
32 O Senado e o desafio da exploração do Pré-sal. Revistas de audiências públicas do Senado Federal. 
Ano 1 Nº 1, Abril 2010. Disponível em < www.senado.gov.br/jornal > Acesso em 21 julho 2013. 
33 Idem anterior 
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No entanto, para propor a nova regulação o governo recomendou que fossem 

mantidos e respeitados os contratos de concessão em vigor. E que fosse submetido a 

apreciação não apena um, mas pelo menos três projetos de lei34. 

E assim foi feito, de um Projeto de Lei que visa instituir o sistema de partilha de 

produção para o Pré-sal e demais áreas estratégicas (PL 5938/09); outro projeto que 

sugere a criação de empresa estatal para partilhar a produção, em representação ao 

governo (PL 5939/09); mais um dispondo sobre a criação de fundo governamental a 

ser partilhado com a anuência do governo (PL 5941/09); e por fim, mas não menos 

importante, um Projeto de Lei que determinava que a Petrobras poderá ser 

diretamente contratada, sem participar de procedimento licitatório, para explorar e 

produzir em determinadas áreas, (PL 5941/09) alcunhado de “cessão onerosa”.35 

 

 

2.3.1. Do Projeto de Lei nº 5938/09 

 

Este projeto de lei institui o sistema de partilha de produção nas áreas que 

ainda não foram licitadas na bacia do Pré-sal e nas áreas estratégicas36, conforme 

decidido pelo Conselho Nacional de Política e Energética. 

O mesmo, “dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural 

e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, em áreas do 

pré-sal e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 

1997, e dá outras providências”37. 

A principal diferença entre o antigo regime de concessão e o novo regime de 

partilha é que no primeiro as empresas concessionárias assumem integralmente os 

riscos da exploração, tendo a propriedade integral da lavra em caso de êxito, e 

pagando ao governo tributos e taxas de participação. No segundo, também, os riscos é 

34 Idem anterior 
35 Transcrevendo as palavras de QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo, 
Editora Freitas, 2010, pg. 99. 
36 O referido projeto de lei pode ser considerado falho, vez que não define “áreas estratégicas”, abrindo 
margens para que virtualmente qualquer área seja considerada estratégica pelo CNPE. 
37 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
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da contratante, contudo, caso venha a ter sucesso na atividade exploratória a União 

ressarcirá seus investimentos, caso o rendimento exceda tal compensação deve ser 

partilhada entre o governo e a empresa38. 

Segundo Humberto Quinta39, ao propor a instituição do regime de partilha de 

produção por meio de lei ordinária, e não por emenda constitucional, o Projeto de Lei 

nº 5938/09 é polêmico no que tange a sua constitucionalidade. Visto que a 

Constituição Federal, em seu Art. 177 40 determina que a atividade de exploração e 

produção de recursos minerais será de exclusividade da União. 

 

 

2.3.2. Do Projeto de Lei nº 5939/09 

 

Esse projeto propõe a criação de uma empresa estatal para representar o 

Estado junto ao novo sistema de partilha de produção, a Empresa Brasileira de 

Administração de Petróleo e Gás Natural S.A – PETRO-SAL. 

De acordo com o Projeto de Lei nº 5939/09 a PETRO-SAL será vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, seu número de cargos será fixado por Decreto e sua 

receita será proveniente da parcela administrativa a que tem direito nos contratos de 

38 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010, passim.                                                                                                                                                                                                
39 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo, Editora Freitas, 2010,   pg. 107 
40 Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; (Vide 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995) 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos 
incisos anteriores; 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo 
produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e 
gás natural de qualquer origem; 
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de 
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as 
alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006) 
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partilha de produção, nos contratos de comercialização do petróleo e gás natural, 

como também de recitas oriunda de aplicações financeiras. 

A mesma ficará proibida de executar atividade de E&P, direta e indiretamente,e 

não caberá a ela a responsabilidade pela execução das atividade de exploração, 

desenvolvimento e produção, mas atuará na gestão dos contratos de partilha de 

produção e terá o “poder de veto e voto de qualidade”41. 

Será ainda, outorgada a essa empresa plenamente estatal as seguintes 

competências: (i) de gestor do contrato de partilha de produção; (ii) função de agente 

comercializador, responsável em contratar a empresa vendedora do hidrocarboneto; 

(iii) deve representar a União nos acordos de individualização da produção, quando as 

jazidas da área do Pré-Sal ou de áreas estratégicas ainda não "concedidas" ou 

"partilhadas" (expressões do próprio projeto). 

 

 

2.3.3. Do Projeto de Lei nº 5940/09 

 

Cria o Fundo Social – FS, que segundo ao projeto de lei, terá natureza contábil e 

financeira, sendo vinculado à Presidência da República. E terá como finalidade 

“constitui fonte regular de recurso para a realização de projetos e programas nas áreas 

de combate à pobreza e desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e 

tecnologia e da sustentabilidade ambiental”42  

 

O Art. 2º dispõe os objetivos do Fundo Social: 
 
Art. 2º O FS tem por objetivos: 
I - constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas 
auferidas pela União; 
II - oferecer fonte regular de recursos para o desenvolvimento social, na 
forma de projetos e programas nas áreas de combate à pobreza e de 
desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da 
sustentabilidade ambiental; e 

41 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Editora Freitas, 
2010, pg. 109 
42  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 5.940/2009. 
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III - mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional, 
decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de produção e 
exploração de petróleo e de outros recursos não renováveis. 
Parágrafo único. É vedado ao FS, direta ou indiretamente, conceder 
garantias. 

 

Portanto, todos os recursos cabíveis a União, obtidos com a venda do petróleo 

e gás natural irão obrigatoriamente para o Fundo Social, além dos rendimentos do 

bônus de assinatura e dos royalties. Tais recursos destinar-se-ão a constituir poupança 

pública de longo prazo, para investimentos no combate à pobreza, desenvolvimento 

da educação, cultura, ciência e tecnologia, e sustentabilidade ambiental43. 

O projeto que visa promover as políticas públicas traz a tona uma reflexão: por 

que esperar os rendimentos dos contratos de partilha de produção do Pré-sal, cujo 

potencial só será alcançado daqui a alguns anos, se já há uma distribuição de royalties 

que poderia fomentar o desenvolvimento social do País? 

Portanto, mudar apenas o marco regulatório não deveria ser a única via para 

investir na sociedade brasileira. 

 

 

2.3.4. Do Projeto de Lei nº 5941/09 

 

Conhecido por cessão onerosa de direitos prevê que a União poderá ceder 

onerosamente à Petrobras as atividades de E&P em campos não concedidos e 

localizados no Pré-sal, sem participação em certame licitatório. 

Em compensação, a Petrobras pagaria a supracitada concessão com títulos de 

dívida pública, que provavelmente seriam utilizados pela União para aumentar a sua 

participação no controle da Petrobras. Assim, caso os acionista minoritários não 

tenham condições ou interesse de manter sua participações a Petrobras terá seu 

capital aumentado e a União terá o caminho livre para aumentar a sua participação na 

Petrobras44. 

43 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Editora Freitas, 
2010, pg. 111. 
44 QUINTAS, Humberto, em A história do petróleo no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Editora Freitas, 
2010, pg. 193. 
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Ao tecer sua opinião, o procurador federal em atuação na ANP, Daniel Oliveira 

levanta que: 

 

Ao contrário do que se pode pensar, a Petrobras, por meio do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, teve grande parte de suas ações vendidas para 
a iniciativa privada, principalmente estrangeira. Desde o fim do Governo 
Fernando Henrique Cardoso o Estado brasileiro detém menos de 33% (trinta 
e três por cento) do capital da Petrobrás. Ou seja, mais de 67% (sessenta e 
sete por cento) da Petrobrás pertencem à iniciativa privada. 
Consequentemente, este percentual dos lucros vai para seus acionistas 
privados, enquanto que menos de 33% (trinta e três por cento) vêm para o 
Estado brasileiro. Entretanto, este manteve o controle da companhia – 
respeitou-se o mínimo de metade mais uma das ações com direito a voto a 
fim de manter a companhia como sociedade de economia mista (Art. 5°, 
inciso III, Decreto-Lei 200/67). 

 

Isso sempre gerou desconforto no Governo Lula. Tendo em vista o grande 

privilégio previsto para a Petrobrás nos projetos de lei referentes ao Pré-sal, o Governo 

entendeu que deveria ter, se não a totalidade, grande parte do capital da Petrobrás. O 

caminho escolhido foi o da capitalização da companhia. 

Cabe mencionar que um dos motivos para esse tratamento favorecido foi o de 

obter maior renda para o Estado – até na atividade direta de E&P o Estado estaria – e 

de facilitar o controle sobre os custos das operações. Este último é importantíssimo e 

bastante difícil de ser feito, haja vista todas as manobras de que as petrolíferas podem 

se valer para inflar seus custos – deve-se lembrar que o PL 5.938/09 autoriza o 

reembolso de todo o custo da operação de E&P ao contratado antes do pagamento em 

óleo ao Estado. 

É preciso lembrar que como o petróleo é nosso, a responsabilidade e o deve de 

utilizá-lo da forma mais apropriada também são, portando é dever do cidadão cobrar 

do legislativo a distribuição justa e igualitária dos lucros provenientes da atividade 

petrolífera, bem como exigir a utilização desses rendimentos para a promoção de 

políticas públicas. 

 

 

2.4. O novo modelo de distribuição dos royalties: oriundos da produção petrolífera 

na plataforma continental  
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Apesar de todos os embates gerados para regulamentar o Pré-sal brasileiro, a 

lei que regulamentava a distribuição dos royalties só foi promulgada mesmo em 2010. 

Os supracitados projetos de lei foram percussores na criação do novo marco 

regulatório e ensejaram na criação da Lei 12.351/2010, promulgada no final do ano 

passado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que define as regras para a 

exploração de petróleo na camada do pré-sal.  

O Projeto de Lei nº 5.940/2009 foi o que mais se destacou, pois propunha a 

criação de um Fundo Social – FS, a fim de financiar programas sociais para: combater a 

pobreza, impulsionar o desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e 

tecnologia e da sustentabilidade ambiental. Tal projeto sofreu diversas alterações na 

Câmara dos Deputados com a inserção da emenda mais polêmica pelo Deputado Ibsen 

(PLC 16/2010), vejamos: 

Artigo 45. Ressalvada a participação da União, a parcela restante dos royalties e 

participações especiais oriundos dos contratos de partilha de produção e de concessão 

de que trata a Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, quando a lavra ocorrer na plataforma 

continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, será dividida entre estados, 

Distrito Federal e municípios da seguinte forma: 50% para constituição de Fundo 

Especial a ser distribuído entre todos os estados e o Distrito Federal, de acordo com os 

critérios de repartição do fundo de Participação dos Estados (FPE); e 50% para 

constituição de Fundo Especial a ser distribuído entre todos os municípios, de acordo 

com os critérios de repartição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

E no Senado, com a emenda Simon (PLC 7/2010): 

 

Artigo 64. Ressalvada a participação da União, bem como a destinação 
prevista na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 49 da Lei 9.478, de 1997, a parcela 
restante dos royalties e participações especiais oriunda dos contratos de 
partilha de produção ou de concessão de que trata a mesma lei, quando a 
lavra ocorrer na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, será dividida entre estados, Distrito Federal e municípios da 
seguinte forma: 50% para constituição de fundo especial a ser distribuído 
entre todos os estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios de 
repartição do Fundo de Participação dos Estados (FPE); e 50% para 
constituição de fundo especial a ser distribuído entre todos os municípios, 
de acordo com os critérios de repartição do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM)”. 
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Graças a aprovação nas duas casas legislativas, a Lei 12.351/2010 ganhou uma 

emenda que dividia royalties do petróleo explorado no país segundo os critérios do 

Fundo de Participação dos Estados (FPM) e do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM). A chamada emenda Ibsen [Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul] previa 

também que os estados que perdessem receitas seriam compensados pela União. 

A recente norma estabelece uma nova fórmula de distribuição de royalties e 

participações especiais oriundas da produção petrolífera na plataforma continental, no 

mar territorial e na zona econômica exclusiva. Aos estados e municípios confrontantes 

com as áreas de exploração não caberão mais as receitas de participação ou 

compensação prevista no art. 20, § 1º da Constituição Federal45, estas passam a ser 

distribuídas, igualmente, entre todos os Estados e Municípios do país. A nova lei prevê 

um rateio mais igualitário dos royalties do petróleo entre os estados de municípios, 

“produtores” e “não produtores”46.  

Quanto aos royalties decorrentes da exploração na plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, a referida emenda mantêm as parcelas 

destinadas a União e prevê uma nova redistribuição da receita destinada aos estados e 

municípios. A fim de compensar a perda de recursos pelos maiores Estados 

“produtores” fora instituída uma compensação, qual seja, a União deve promover o 

repasse da diferença entre as receitas recebidas antes e depois da promulgação da 

nova norma47. 

No dia 15 de março do corrente ano foram promulgadas as partes vetadas da 

Lei 12.351/2010 que institui um novo modelo de distribuição. Pela lei, a União tem sua 

fatia nos royalties reduzida de 30% para 20%. Os estados produtores terão redução de 

26,25% para 20%. Os municípios confrontantes (que fazem divisa com os produtores) 

sofrerão a seguinte redução: de 26,25% passam para 17% e chegam a 4% em 2020. Os 

45 “Art. 20. [...] § 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”. 
46 BRASIL. Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997. 
47 BRASIL. Projeto de lei da câmara, nº 16 de 2010. 
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municípios afetados pela exploração de petróleo também sofrerão cortes: de 8,75% 

para 2%. Em contrapartida, o percentual a ser recebido pelos estados e municípios não 

produtores saltará de 8,75% para 40%48. 

 Veja-se o que mudou de acordo com a Lei 12.351/2010: 

 

ROYALTIES 

 Antes Nova Lei 
União 30 % 20% 

Estados “produtores” 26,25 % 20% 
Municípios “produtores” 26,25 % 17% 
Estados “não produtores” 7% 20% 

Municípios “não produtores” 1,75% 20% 
 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 
 Antes Nova Lei 

União 50 % 42% 
Estados “produtores” 40 % 34% 

Municípios “produtores” 10 % 5% 
Estados “não produtores” 0% 9,5% 

Municípios “não produtores” 0% 9,5% 
Fonte: Elaboração do autor a partir do disposto na Lei 12.351/2010 

 

No entanto o recente marco regulatório promulgado em 15 de março de 2013 

não tem agradado a todos, a sua reforma tem especial atenção dos estados 

“produtores” que se sentem prejudicados com o novo modelo de distribuição de 

royalties proposto na nova emenda, visto que a recente proposta de redistribuição dos 

tributos do petróleo entre União, estados e municípios, aumenta o repasse de dinheiro 

para estados e municípios “não produtores” e reduz a parcela destinada aos estados e 

municípios “produtores”. 

Diante da insatisfação os principais estados onde há extração de petróleo (Rio 

de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo) aguardavam ansiosamente a publicação da lei 

no Diário Oficial para ingressar com ações contra a nova legislação. O Estado do Rio de 

Janeiro ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade para impedir a efetividade da lei, 

que foi acolhida pela ministra do Supremo Tribunal Federal – STF, Carmém Lúcia. A 

48 BRASIL, Lei 12.351/2010. 
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ministra concedeu liminarmente a suspensão da nova Lei nº 12.734/2012, e justificou 

que a nova lei pode comprometer as finanças do Estado do Rio de Janeiro49.  

A sentença proferida por só poderá ser derrubada pela maioria dos ministros 

do STF. A votação da liminar acontecerá quando o presidente Joaquim Barbosa, 

coloca-la em pauta, o que não aconteceu até agora.  

 

 

2.5. A (in)constitucionalidade da Lei nº 12.734/2012 (Lei dos Royalties) 

 

A constitucionalidade desse novo marco regulatório tem gerado controvérsias, 

há quem defenda a sua constitucionalidade e os que acreditam na sua irregularidade 

perante o texto constitucional. 

Personalidades do mundo jurídico como o constitucionalista Luís Roberto 

Barroso, argumentam que a Lei dos Royalties,  ao modificar a destinação dada aos 

royalties fere a Constituição Federal de 1988. Ainda, segundo ele, o parágrafo primeiro 

do artigo 21 da constituição assegura aos Estados uma compensação financeira da 

exploração do petróleo e seus derivados, seja em terra ou na plataforma continental. 

Para Barroso "a atividade de exploração de petróleo traz impactos ambientais, 

sociais e econômicos e a constituição prevê uma compensação. A Lei 12734/12 dá aos 

royalties uma destinação distinta, utilizando-os como instrumento de redistribuição de 

renda para os estados “não produtores"50 

Os que compartilham de opinião distinta alegam que estamos a tratar de 

recursos minerais classificados como bens da União, não havendo, portanto, que se 

falar em prejuízo dos entes “produtores”. A redação do art. 20, V e IX, da Constituição 

Federal é clara “os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva”, além dos “os recursos minerais, inclusive os do subsolo” são bens da União. 

49 STF. Medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.917 de 15 de março de 2013. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adi4917liminar.pdf.> 
Acesso em:15 julho 2013. 
50 STF pode sustar efeito de lei sobre royalties nas próximas semanas. Revista eletrônica O Estadão. 
Março-2013. Disponível em: < http://www.estadao.com.br/noticias/geral,stf-pode-sustar-efeito-de-lei-
sobre-royalties-nas-proximas-semanas,1006630,0.htm> Acesso em: 17 julho 2013 
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Portanto os estados e municípios brasileiros não produzem nem são proprietários das 

riquezas existentes na plataforma continental. 

É pacifico o entendimento do Supremo Tribunal Federal que a exploração da 

plataforma continental não gera prejuízos aos estados e municípios ditos 

“produtores”. Não se trata de tributo, nem de preço público, mas de verba de natureza 

indenizatória.51 

Observa-se que ao longo do presente trabalho o vocábulo “produtor” fora 

utilizado propositalmente entre aspas, para destacar que tais entes por se localizarem 

próximo aos pontos de exploração do petróleo e gás natural do pré-sal se 

autodenominam “produtores de petróleo”. 

Posto que a exploração do petróleo na bacia do Pré-sal se dará em plataforma 

continental, não há que se falar da inconstitucionalidade da lei. A Constituição Federal 

estabelece que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, e os recursos naturais da 

plataforma continental e da zona econômica exclusiva são bens da União. E ainda 

assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação nos 

resultados das explorações de petróleo e seus derivados, nessas áreas52.  

 

 

3. A importância dos rendimentos decorrentes da exploração do petróleo na bacia 

do pré-sal 

 

3.1. A distribuição justa e igualitária dos royalties  

 

A Lei 12.734/2012 sancionada em 2010 e alterada esse ano, com a 

promulgação das partes vetadas pela Presidente Dilma Rousseff, é um instrumento 

legal para regular e objetivar uma distribuição equitativa, que já era alvo de entraves 

51 Luiz Roberto Barroso opina que [...] na linha da clara posição do STF, que o direito a royalties não 
decorre quer da propriedade do recurso – que sempre é da União – quer da titularidade direta da área 
de produção, mas da circunstância de o Estado e o Município estarem na esfera de impacto ambiental e 
socioeconômico da atividade, por se tratar de seu território ou por serem confrontantes da área de 
exploração.(http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/royalties_do_petroleo.pdf) 
52 Vide Art. 20 da CF/88. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. 
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desde a proposição do Projeto de Lei. Nesse viés, a necessidade de regulamentar o 

rateamento dos royalties é devida a situação em que a indústria petrolífera brasileira 

encontrava-se em 1988, quando foi formulada a atual constituição, a capacidade de 

atuação da indústria do petróleo era oito vezes menor.53 

Mediante o interesse da União, estados, Distrito Federal e municípios sobre a 

arrecadação das receitas oriundas da atividade petrolífera houve várias propostas de 

modificação ao projeto de lei que embasou a Lei dos Royalties. E mesmo assim houve 

um descontentamento pelos maiores “produtores” de petróleo, como o Estado do Rio 

de Janeiro que ficou insatisfeito com as modificações dos percentuais de divisão dos 

royalties. Vez que nos antigos contratos de concessão as parcelas concedidas aos 

“produtores” era maior que o percentual proposto nos novos contratatos sob o regime 

de partilha.54 

Segundo Elaine Ribeiro55 a corrente que apoia os “produtores” defende que as 

compensações e demais receitas devem ser recebidas e parcela maior pelos 

“produtores”, pois são eles que sofrem a ação direta da exploração, que na maioria 

das vezes causam lesões ao meio ambiente. Já a outra corrente alicerça o novo modelo 

de distribuição ao fato de que a camada do Pré-sal está localizada na plataforma 

continental e, portanto, não faz parte do território dos ditos “produtores”. 

Portanto a constitucionalidade está presente na partilha justa e igualitária, 

como defende o governador Tarso Genro: 

 

A nossa estrutura constitucional traz no seu núcleo o conceito de União 
Federal, que parte da continuidade da integração do território e do 
compromisso dos estados federados. Portanto, não há motivo para haver 
uma separação do subsolo do País. Afinal, o processo de composição 
histórica e ancestral das jazidas não respeitava os limites atuais de cada 
estado. 

53 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010. 
54 SERRA, Rodrigo Valente. Distribuição das Rendas Petrolíferas no Brasil: uma sistematização crítica 
das alternativas em debate nas casas legislativas nacionais. Tese de doutorado. Campinas: Instituto de 
Economia, Doutorado em Economia Aplicada, 2005. Disponível em: 
<http://www.uff.br/macaeimpacto/OFICINAMACAE/pdf/13_RodrigoSerra.pdf> Acesso em: 17 julho 
2013. 
55 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 311. 
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Genro acrescentou, ainda, “que caso a exploração das jazidas cause algum 

problema ambiental ou de ordem organizacional para os estados que seja estabelecida 

uma contrapartida justa”56, pois o principal objetivo do novo regimento é a utilização 

dessa receita para promover projetos e programas no intuito de alavancar o 

desenvolvimento social. 

No estudo sobre o novo modelo de distribuição dos royalties “Proposta para os 

royalties desafia proporcionalidade” argumenta-se que princípios basilares, em 

especial a proporcionalidade são essenciais para garantir a efetiva pretensão da lei, a 

partilha justa e igualitária. Assim, a mesma pretensão de “justiça federativa” dos entes 

“não produtores” poderia ser realizada, por exemplo, mediante um redesenho do 

Fundo de Participação dos Estados. O mesmo estudo afirma que em entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, os royalties são receita originária dos estados e municípios 

e não apenas um repasse de verbas. Portanto, os entes federativos que exigem a 

compensação que o artigo 20 da Constituição Federal lhes garante não estão pedindo 

uma caridade à União, apenas exigindo direitos57.  

Para Wellington Dias, autor do PLS 448/2011 que deu origem à Lei 

12.734/2012: 

A população brasileira, em sua ampla maioria, está consciente que é um direito 

dela se beneficiar com as riquezas geradas pelo petróleo. Afinal, nossa Constituição é 

bem clara ao afirmar que os recursos naturais existentes em plataforma continental e 

em zona econômica exclusiva pertencem à União. Portanto, é patrimônio de todos os 

brasileiros, independente de onde viva. 

Em seus territórios, Rio de Janeiro e Espírito Santo não produzem uma gota de 

petróleo. Então, como são produtores? É justo receberem 96% do total que, pela 

Constituição, pertence a todos os outros municípios brasileiros? 

56 JUS BRASIL. Ato público defende distribuição igualitária dos royalties de petróleo. Disponível em: 
<http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/2851591/ato-publico-defende-distribuicao-igualitaria-dos-
royalties-do-petroleo> Acesso em: 17 julho 2013 
57  BORNHOLDF, Rodrigo Meyer; FONTOURA, João Fábio. Proposta para os royalties desafia 
proporcionalidade. Revista Consultor Jurídico, 11 de abril de 2013. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.140 a 171 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           

http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/2851591/ato-publico-defende-distribuicao-igualitaria-dos-royalties-do-petroleo
http://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/2851591/ato-publico-defende-distribuicao-igualitaria-dos-royalties-do-petroleo


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
OS ROYALTIES DO PETRÓLEO: ASPECTOS LEGAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS E SUA DISTRIBUIÇÃO 
JUSTA E IGUALITÁRIA.  

166 
 

Em primeiro lugar, uma questão precisa ficar bem clara: a Lei dos Royalties não 

deixa os estados confrontantes - no caso Rio de Janeiro e Espírito Santo - à míngua, 

como foi alardeado nos meios de comunicação. Tivemos o cuidado de assegurar que 

esses estados e municípios continuassem recebendo exatamente o mesmo que 

receberam em 2011. 

Portanto, eles não perdem. Apenas deixam de ganhar em demasia. 

Continuarão recebendo uma fatia bem maior desses royalties, já começando com 40% 

em 2012. Esse percentual vai diminuindo gradativamente ao longo dos anos, chegando 

em 2020, com 26%. O que, em 2013, corresponderá a R$ 14 bilhões58. 

Como a proposta determina a distribuição dos recursos da exploração do 

recurso natural entre todos os estados e municípios de acordo com os critérios dos 

fundos de participação. Precisamos avançar, especialmente, em duas questões: na 

partilha justa, igualitária e proporcional, e na aplicação correta destes recursos, pois o 

Brasil precisa enfrentar questões estratégicas para o futuro59. 

 

 

3.2. Royalties: uso para a promoção de políticas públicas 

 

Durante a análise dos projetos de lei a discussão governamental sobre as 

receitas no novo regime, o de partilha de produção, foi a mais fervorosa nas casas 

legislativas. Isto porque a recente Lei nº 12.734/2012 estabelece uma nova fórmula de 

distribuição de royalties e participações especiais que prevê um rateio mais equitativo 

entre os Estado e municípios ditos “produtores” e os “não produtores”, como fora 

tratado. 

Para a especialista em Gestão do Petróleo Elaine Ribeiro a discussão tomou um 

vulto político e esqueceu-se do foco precípuo das receitas decorrentes da exploração e 

produção de petróleo e derivados, que é o desenvolvimento e o crescimento das 

58 NOBLAT, Ricardo. Distribuição justa dos royalties: Quem pode ser contra? Disponível em: 
 <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2013/04/02/distribuicao-justa-dos-royalties-quem-pode-
ser-contra-491883.asp>. Acesso em: 15. julho 2013. 
59 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 314. 
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políticas públicas no país. Elaine cita ainda um exemplo que deu certo, a cidade árabe 

Doha, capital do Quatar, que destinou as receitas provenientes da exploração do óleo 

negro a projetos de educação e hoje é sede da “Cidade da educação” uma área 

destinada à pesquisa e educação. Também merece destaque o modo de atuação das 

entidades governamentais em Qatar, são investidos milhões, através de parcerias 

públicas e privadas, em tecnologia de ponta e em programas de manutenção do meio 

ambiente, o que favorece o aumento do Produto Interno Bruto – PIB no país.60 

Essa mesma iniciativa pode ocorrer no Brasil, mas vai depender da vontade e 

realização da política brasileira, para que no futuro possamos contar com uma 

educação de qualidade e tecnologias acessíveis a todas as classes. 

Importa dizer que o novo modelo de redistribuição de royalties não depende 

apenas de mecanismos para promoção de uma política mais transparente de aplicação 

dessas receitas, mas também de mecanismo que proporcione uma melhor gerência e 

distribuição dos royalties, dentro de um plano de desenvolvimento sustentável à todos 

os entes federativos brasileiros61. 

Acredita-se que o primeiro passo para a promoção de políticas públicas foi 

dado com a promulgação da Lei dos Royalties que cria o Fundo Social – FS, nele os 

recursos obtidos pela União, com a renda dos hidrocarbonetos, serão utilizados para 

realização de investimentos na educação e tecnologia. Resta esperar que o que fora 

proposto com a criação do Fundo Social seja realizado e obtenha êxito62. 

 

 

Conclusão 

 

O petróleo é uma das fontes de energia mais utilizadas, responsável por grande 

parte do movimento comercial e financeiro no mercado nacional e internacional. Sua 

produção representa um dos principais indicadores de riqueza de um país, 

60  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Doha> Acesso em: 17 julho 2013 
61 FONTES, Karolina dos Anjos. O desafio constitucional da distribuição dos royalties de petróleo da 
bacia do Pré-sal para promoção de políticas públicas. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Dissertação de mestrado, 2010. 
62 RIBEIRO, Elaine. Direito do petróleo, gás e energia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, Pg 315. 
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proporcionando o alcance de padrões de vida mais elevados. O Brasil é uma das 

regiões contempladas e se destaca como um grande produtor de petróleo, 

principalmente com a descoberta do campo do Pré-sal, que provou ser altamente 

rentável.  

Se essa fonte de energia traz a possibilidade de geração de riqueza, também 

traz um encadeamento de disputas políticas, financeiras e comerciais. De modo que o 

Estado teve que criar um novo marco regulatório para atender as circunstâncias 

advindas com o êxito exploratório da plataforma continental, bem como regulamentar 

sobre a distribuição da rentabilidade dessa atividade. 

Desta feita, o alcance de novas tecnologias para exploração e extração do 

petróleo incentivou a iniciativa privada culminando na quebra do monopólio do 

Estado, que se viu obrigado a criar um instrumento mais moderno para regular e 

fiscalizar situações, antes não regulada pela antiga lei do petróleo, que o atual modelo 

de exploração enfeixa. Considerando que o rateio dos royalties era muitas vezes mal 

utilizado, o Estado, como promotor do desenvolvimento, iniciou a caminhada que 

concebeu um novo marco regulatório para distribuição dos royalties.  

Assim, o presente estudo buscou uma reflexão sobre como os recursos 

oriundos da atividade petrolífera podem ou devem ser empregados para atender aos 

interesses e necessidades socioeconômicas, tanto das presentes quanto das futuras 

gerações. Ou seja, visou elucidar que a justa e eficiente distribuição e aplicação dos 

royalties podem funcionar como mecanismo para a promoção de políticas públicas. 
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RESUMO 
Nos últimos anos a implantação da inteligência competitiva ou vigilância tecnológica 
no Brasil pelas organizações públicas ou privadas se intensifica. A implantação de 
inteligência estratégica para a saúde pública tem a meta de melhorar os 
gerenciamentos de projetos públicos e consequentemente a qualidade e a ampliação 
do atendimento à população. Antes de adentrarmos a proposta propriamente dita, 
relacionamos alguns exemplos como forma de ilustrar a adoção e a aplicação dessas 
ferramentas por alguns órgãos nacionais. 
 
PALAVRAS CHAVES: Inteligência Competitiva. Vigilância Tecnológica. Inteligência 
Estratégica. Saúde Pública 
 

ABSTRACT  
In recent years the implementation of competitive intelligence and technological 
surveillance in Brazil by public or private organizations intensifies.  
The implementation of strategic intelligence to public health has the goal of improving 
the managements of public projects and consequently the quality and expansion of 
services to the population. Before entering the actual proposal, we list some examples 
in order to illustrate the adoption and the application of these tools by some national 
bodies. 
 
KEY WORDS: Competitive Intelligence. Technology Watch. Strategic Intelligence. public 
health 
 
 
Introdução 
 

Nos últimos anos a implantação da inteligência competitiva ou vigilância 
tecnológica no Brasil pelas organizações públicas ou privadas se intensifica.  

A implantação de inteligência estratégica para a saúde pública tem a 
meta de melhorar os gerenciamentos de projetos públicos e consequentemente 
a qualidade e a ampliação do atendimento à população. Antes de adentrarmos 
a proposta propriamente dita, relacionamos alguns exemplos como forma de 

1 Advogada. Mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Ribeirão Preto-UNAERP-SP. 
Consultora Jurídica em Propriedade Intelectual na Agricultura dos Escritórios Denis Borges 
Barbosa – Rio de Janeiro. E.mail: charlene@nnb.com.br  
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ilustrar a adoção e a aplicação dessas ferramentas por alguns órgãos 
nacionais. 

A ANVISA adotou a tecnologia de BI em 2002, considerando a 
importância da informação em subsidiar à tomada de decisão, a partir da qual 
desenvolveu e implantou o sistema Data Warehouse e, atualmente trabalha 
com o sistema Sci-finder para avaliação das suas áreas de atuação2. 

O Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) é outro exemplo. 
Criado como uma instituição voltada à promoção e realização de estudos e 
pesquisas prospectivas de alto nível, na área de Ciência e Tecnologia e suas 
relações com setores produtivos, em atividades de avaliação de estratégias e 
de impactos econômicos e sociais de políticas, programas e projetos científicos 
e tecnológicos. Além disso, caracterizam-se pela difusão de informações, 
experiências e projetos à sociedade, e pela capacidade de interlocução, 
articulação e interação dos setores de Ciência e Tecnologia. 

O Instituto Pasteur, também é um exemplo de atuação em projetos de IC 
investindo em várias frentes, tanto no âmbito da infraestrutura como no âmbito 
científico. O Instituto Osvaldo Cruz – IOC, também adotou ações para a sua 
modernização, como a atualização de sua estruturação organizacional e a 
reorganização de sua pesquisa em instâncias horizontais de integração em 
redes.  

O CGEE – Centro de Gestão e Assuntos Estratégicos desde sua 
criação, em 2001 vem aprimorando o domínio nas áreas de estudos com visão 
prospectiva, avaliação estratégica e informação em CT&I, que constituem hoje 
seu núcleo de competência. Essa atuação desenvolve-se por meio de um 
intenso esforço de articulação, objetivando tornar consequentes as ações 
realizadas, com a efetiva utilização dos produtos e resultados pelo sistema 
nacional de CT&I.  

Os estudos prospectivos, que identificam possibilidades futuras, 
constituem subsídios importantes para a tomada de decisão sobre estratégias 
a serem perseguidas. A abordagem adotada nos trabalhos incorpora a 
avaliação de impactos sociais, éticos e ambientais da tecnologia. 

A avaliação estratégica dos impactos econômicos e sociais das políticas, 
programas e projetos ligados à área de CT&I compreende a análise dos elos 
entre objetivos, formas de organização e gestão, volume e estratégia de 
financiamento, além da participação dos atores. Busca-se, com isso, 
compreender o esforço, os resultados e os impactos de ações relevantes e 
sugerir diretrizes para seu aperfeiçoamento.  

Um importante aspecto a ser destacado no âmbito das ações do CGEE 
é o estabelecimento de bases metodológicas para trabalho em rede, um 
elemento importante para subsidiar a formulação de políticas públicas.  

2 MUSSI, C.; MURAHOVSCHI, D.; BETTNI, G.; KRATZ, L. G. Data Warehouse– a experiência 
da ANVISA. Disponível em: www.anvisa.gov.br/divulga/eventos/cbis_mussi.pdf. 
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Os seus fundamentos devem considerar, entre outras questões, as 
necessidades de conhecer e discutir os principais modelos de rede nascidos de 
experimentos científico-tecnológicos, político-sociais e artístico-culturais já 
existentes no Brasil.  

Como órgão de gestão e estudos estratégicos busca ainda contribuir 
para o aprimoramento institucional do SNCT&I, com destaque para as 
questões da segurança jurídica e do marco regulatório. Esse eixo abrange a 
análise e o desenvolvimento de novos modelos institucionais e de processos, 
métodos, instrumentos e mecanismos inovadores para a atualização e 
modernização dos sistemas de planejamento e gestão dos órgãos e redes de 
instituições que atuam na área de CT&I. 

 Neste contexto, o Centro contribui com suas competências básicas, 
como estudos prospectivos e avaliação estratégica, desenvolvendo e 
adaptando metodologias para o aprimoramento do Sistema e propondo novas 
formas de prospectar o futuro e avaliar temas em CT&I. 

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), outro exemplo, é uma 
empresa pública, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, criada com o 
objetivo de fomentar técnica e financeiramente estudos, pesquisas, projetos e 
programas de importância para o desenvolvimento científico e tecnológico do 
país, de acordo com as metas e prioridades setoriais fixadas pelo governo 
federal. É o principal órgão responsável pela seleção, análise e financiamento 
de projetos na área de inovação industrial, ciência e tecnologia, desde a fase 
de pesquisa básica até a etapa de industrialização e comercialização.  

Pela natureza de suas atividades, a FINEP acumula informações 
relevantes em C&T contidas em documentos que caracterizam suas operações 
de financiamento de projetos: trata-se de informações tanto científicas, quanto 
tecnológicas e industriais que foram alavancadas graças à implantação do 
sistema de inteligência competitiva. 

No mundo contemporâneo, o desenvolvimento econômico baseia-se, 
fundamentalmente, na capacidade de os países gerarem, apropriarem-se a 
aplicarem o conhecimento na geração e distribuição de riquezas. A própria 
riqueza vem assumindo, explicitamente, formas intangíveis. O capital ou ativo 
intelectual das empresas é a base sobre a qual se assenta sua 
competitividade. Esse capital intelectual se expressa tanto no conhecimento 
das empresas quanto nas suas experiências, na sua especialização e outros 
ativos intangíveis, em contraposição ao capital físico e financeiro que 
determinavam suas condições e vantagens no processo concorrencial3.  

3 BUAINAIN, A. M. et al. “Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica: algumas questões 
para o debate atual”. In: O Futuro da Indústria: cadeias produtivas. Brasília, IEL/SENAI. 
2003. In: 
http://www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/sti/publicacoes/futAmaDilOportunidades/futIndCad 
Produtivas.php. 
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Algumas vantagens competitivas dependem da capacidade de produzir 
e controlar ativos intangíveis. Neste contexto, cresce a importância da 
propriedade intelectual como instituição necessária para dar proteção e facilitar 
a valorização dos ativos intangíveis.  

Além disso, o Brasil está hoje diante de um desafio: fazer da ciência e 
tecnologia e da atividade de P&D a alavanca para o salto qualitativo em seu 
desenvolvimento, no qual a informação é um elemento vital.  

Por outro lado, ciência e tecnologia são elos necessários de uma 
corrente que tem como objetivo o desenvolvimento econômico e social de um 
País. Nenhum destes elos existe sozinho. Trata-se de fases necessárias e 
interdependentes de uma macropolítica capaz de alavancar o seu 
macroambiente se tivermos implantados meios e modos eficazes de parcerias 
entre universidades, empresas, organismos governamentais e não 
governamentais. 

Deste raciocínio, a presente visa apresentar proposta de criação e 
implementação de um núcleo de vigilância tecnológica na área de propriedade 
intelectual com a finalidade de construir um espaço de competência de forma a 
identificar projeções de cenários futuros que sirvam para subsidiar processos 
relevantes de decisões públicos e privados, elaborar políticas públicas 
consistentes com vistas às prioridades nacionais.  
 
 
 
•Seção I – Conceito e finalidade do sistema de vigilância tecnológica ou 
inteligência competitiva. 
 
•Seção II - Implantação do sistema de vigilância tecnológica 
 
•Seção III - Atribuições e atividades no SVT 
 
•Seção VI – Recursos 
 
•Seção V - Identificação das necessidades de informação, fontes e formas de 
acesso; 
 
•Seção VI - Formas de acesso às fontes; 
 
•Seção VII - Pesquisa, tratamento da informação e avaliação do sistema de 
vigilância tecnológica; 
 
•Seção VIII - Propostas e resultados esperados no SVT; 
 
•Seção IX - Responsabilidade da consulente; 
 
•Seção X - Cronograma de execução. 
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Objetivo Geral: 
 
  A criação e implementação de um núcleo de vigilância tecnológica na 
área de propriedade intelectual a fim de construir um espaço de competência 

de forma a identificar projeções de cenários futuros que sirvam para subsidiar 
processos relevantes de tomada de decisão públicos e privados, elaborar 
políticas públicas consistentes com vistas às prioridades nacionais. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

•Estruturar plataforma de ação de longo prazo para a consulente, com o 
fim de subsidiar a formulação, o acompanhamento e a avaliação das 
tecnologias inerentes deste setor quanto à proteção dos direitos de propriedade 
intelectual; 

•Utilizar tecnologias de redes de conhecimentos, de interesse e de 
prática para integrar diferentes sistemas de vigilância tecnológica existentes; 

•Ampliar o processo de construção de competência em metodologia, 
análise e informação/documentação, na área de interesse estratégico de 
propriedade intelectual; 

•Identificar e acompanhar novas oportunidades de parcerias técnicas e 
institucionais no âmbito nacional e internacional; 

•Concentrar esforços e reduzir a dispersão na alocação dos recursos 
humanos e técnicos disponíveis; 

•Criar maior sinergia de esforços e resultados entre as áreas de 
competência do Ministério da Saúde racionalizando custos. 

Seção I: 

Conceito e finalidade do sistema de vigilância tecnológica (SVT) ou 
inteligência competitiva (IC) 

O conhecimento é à base da geração de riqueza nas sociedades 
avançadas e a investigação e o desenvolvimento um dos pilares da criação 
desse conhecimento. É na inovação que se encontra o meio de transformar 
esse conhecimento em desenvolvimento econômico que assegure a 
sustentabilidade dos negócios e a criação de riqueza. 

As patentes, por sua vez, assumem especial relevância na ampliação e 
disseminação de conhecimentos especializados, não só pela abrangência e 
profundidade das informações que contêm, mas principalmente pela 
interpretação e análise crítica que envolve sua utilização, contribuindo, deste 
modo, para a criação de processos de aprendizagem tecnológica ativa. 
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Os sistemas e documentos de patentes, especialmente os relatórios 
descritivos, mostram-se importantes elementos de vigilância ou vigília 
tecnológica, como dizem os franceses, sobretudo no Brasil favorecendo a 
difusão de conhecimentos técnicos e tecnológicos, além de contribuir para o 
amadurecimento e fortalecimento do sistema nacional de inovação ao 
aproximar as atividades de CT&I. 

Pozzebon4 et al. (1997) destacam que a veille tecnologique ou vigília 
tecnológica francesa significa vigília, vigilância ou inteligência de maneira geral 
e inclui: 

•a vigília científica e técnica, orientada para P&D, que busca desenvolver 
novas técnicas e “entrar na guerra das patentes”; 

•a vigília tecnológica propriamente dita, que se orienta para os produtos 
e tecnologias que o viabilizam; e 

•a vigília concorrencial e comercial, que se volta principalmente para o 
exame atento do ambiente competitivo, ou seja, para os produtos e seus 
impactos no mercado. 

 
Vigilância Tecnológica é uma ferramenta importante quando se trata de 

coleta e análise de informação que é continuamente gerada nas diversas áreas 
do saber para converter em conhecimento útil e antecipar as mudanças e 
tomada de decisões com menos riscos.   

Assim, é um processo de captura, análise, difusão e exploração das 
informações técnicas úteis para a sobrevivência e o crescimento da uma 
empresa. 

Trata-se de uma área ainda recente, apresentando-se mais 
desenvolvida nos países industrializados, onde existe uma tradição maior de 
valorização da informação, como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Japão, 
França, dentre outros. 

Existem várias definições na literatura para a atividade de inteligência 
competitiva, dentre elas, a da entidade americana Society of Competitive 
Intelligence Professionals (SCIP) define IC como: “[...] processo da coleta, 
análise e disseminação éticas de inteligência acurada, relevante, específica, 
atualizada, visionária e viável com relação às implicações do ambiente dos 
negócios, dos concorrentes e da organização em si”. 

A ABRAIC apresenta sua definição para IC como sendo um processo 
informacional proativo que conduz à melhor tomada de decisão, seja ela 
estratégica ou operacional, composta pelas etapas de coleta e busca ética de 
dados, informes e informações formais e informais (tanto do macroambiente 
como do ambiente competitivo e interno da empresa), análise de forma filtrada 
e integrada e respectiva disseminação. 

4 POZZEBON, M.; FREITAS, H. M. R. & PETRINI, M. Pela integração da inteligência 
competitiva nos Enterprise Information Systems (EIS). Ciência da Informação. Brasília. v. 26, n. 
3, p. 1-12, 1997. Disponível em: <http://www.ibict.br/cionline/>. 
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Os processos de trabalho da VT ou IC são baseados principalmente no 
recolhimento e no processamento da informação de múltiplas bases de dados 
técnicas, no estudo de palavras-chave e na criação de mapas tecnológicos, 
que permitem obter uma representação visual do que é pesquisado. 

Dessa maneira deve ser realizado o acompanhamento dos avanços do 
estado da técnica das tecnologias críticas associadas a cada fator tecnológico 
através de alertas sobre depósitos de patentes e de publicações (notícias ou 
artigos científicos, papers) relacionados a cada tema. 

Assim, IC ou VT é uma metodologia de análise contínua e sistemática de 
informação tecnológica, utilizando como uma das suas principais fontes as 
bases de dados de patentes e que permite a identificação das principais 
características e tendências de um determinado setor tecnológico. Assim 
sendo, visa sistematizar: 

 

Os dados pesquisados e coletados através da VT servirão de base para 
diversas interfaces de ações, nomeadamente:  
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(Fonte própria), 2012. 

 
Os processos envolvidos na VT têm o objetivo de obter informações 

sobre o ambiente tecnológico, de forma que, uma vez que a informação é 
transformada em conhecimento, torna-se um elemento de apoio para ajustar a 
direção a ser seguida e definir os possíveis termos das rotas tecnológicas. 

Estes processos podem considerar duas abordagens possíveis, que se 
complementam em muitas ocasiões: 

•a pesquisa e investigação do desconhecido; 
•a pesquisa sistemática de monitoramento de novidades em áreas 

estratégicas previamente definidas. 
Estes processos incluem a observação, compilação de técnicas e de 

mercado relacionados com a informação científica, a análise e divulgação do 
mesmo para transformar os sinais dispersos em tendências e recomendações 
a fim de aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças relacionadas com a 
posição tecnológica da consulente.  

Além disso, os processos de VT contribuirão para o reforço do 
monitoramento dos sinais que foram previamente identificados pela consulente 
envolvida e que são especialmente afetadas pela evolução do ambiente 
tecnológico e competitivo. 

Especial atenção deve ser dada ao fato de que as informações referidas 
no SVT devem preencher os requisitos legais existentes em termos de acesso 
à informação e ao tratamento. 
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Seção II: 
 
 Implantação do SVT: 
 

Como fases preliminares no processo de criação de competências 
específicas e de “reestruturação” do campo de atuação da consulente, 
propõem-se a criação de um sistema de vigilância tecnológica para subsidiar a 
viabilização de uma agenda de longo prazo de caráter sistêmico e permanente. 
Isso demandará a adoção de algumas medidas e/ou procedimentos 
específicos, dentre as quais se destacam: 
  

•Estruturação de uma rede de conhecimento em torno de temas em 
propriedade intelectual e/ou setores de interesse estratégico utilizando a 
capacidade de formulação e avaliação dispersa em instituições públicas e 
privadas de pesquisas a serem alimentadas e lideradas por equipes técnicas 
da consulente dedicadas a essa finalidade; 

• Criação de uma coordenação, de caráter técnico e logístico para firmar 
competência interna e tornar a consulente uma referência nesta área;  

• Definição de um tema/setor específico, que não tenha caráter 
instrumental ou genérico; 

• Constituição de um grupo de apoio, formado por profissionais de alto 
nível atuante em propriedade intelectual, com o objetivo de orientar, 
acompanhar e avaliar as atividades regulares do novo SVT; 

• Busca de parcerias com instituições nacionais e estrangeiras visando 
assegurar o provimento dos meios necessários ao funcionamento do SVT e à 
realização das atividades previstas (recursos humanos especializados, suporte 
financeiro, compartilhamento de informações e de bases de dados, etc.). 

A título de ilustração, o gráfico abaixo sintetiza o fluxo relacionado à 
informação, processos, execução e os principais resultados a serem obtidos no 
sistema de vigilância tecnológica:  

 
Implantação do Sistema de Vigilância Tecnológica – VT – Fluxo: 
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                                  Ambiente científico e tecnológico 

 

Identificação das necessidades da informação: 

 

Estratégia + Mercado + Sinais identificados previamente 

 

 

Estratégia de pesquisa e ações (planejamento) 

 

 

                                    Resultados esperados: 

                                             • Antecipação 

•Aproveitamento de oportunidades 

                                            •Redução de riscos 

•Melhoria das orientações estratégicas 

                                           •Inovação & Cooperação 

•Identificação de ambientes tecnológicos e/ou mercados de interesse. 

 
Seção III: 
 
 Atribuições e atividades do SVT: 
 

Nesta seção são apresentadas as atividades que podem ser 
desenvolvidos, pelo SVT a ser implantado pela consulente: 

 
3.1 Diagnósticos sobre a realidade do tema ou setor escolhido, no 

período mais recente, no que se refere a: 
 

• arcabouço institucional existente (agências governamentais e não 
governamentais envolvidas, grau de articulação entre elas, lacunas e principais 
entraves etc.). 

• marco legal e regulatório (incluindo comparações com experiências de 
outros países); 

• análise do panorama internacional do tema/setor com identificação das 
oportunidades, vantagens comparativas e ameaças para o Brasil;  
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• estrutura de financiamento das atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (agências envolvidas, fundos e/ou programas específicos 
incentivos fiscais financiamento privado, fontes internacionais, etc.); 

• perfil das empresas atuantes no setor/tema (porte, origem do capital, 
áreas de atuação, potencial inovador, inserção no comércio internacional e 
potencial exportador, etc.); 

• levantamento das estruturas de apoio às empresas no setor/tema 
(ensino e formação profissional, laboratórios de testes e ensaios, centros 
tecnológicos, associações de classe, etc.); 

• perfil da estrutura de P&D pública no setor/tema (principais instituições 
atuantes; papel da pesquisa universitária e intensidade da cooperação 
universidade X empresas; esforços de P&D de empresas estatais, etc.); 

• dimensão regional (grau de concentração; áreas de especialização, 
iniciativas de descentralização, etc.). 

 
3.2 Indicadores referentes à infraestrutura de C&T e a área de 

propriedade intelectual disponíveis e aos esforços de pesquisa e 
desenvolvimento realizados no setor/tema selecionado, a partir de dados 
secundários se disponíveis e/ou de consultas a Bases de Dados mantidas 
pelos principais produtores de estatísticas de C&T (IBGE, INPI, BC, FAPESP, 
MCT, CNPq-CAPES, IPEA, IBICT, entre outras.), e em bases de dados de 
patentes públicos ou comerciais (INPI, ANVISA, esp@cenet, USPTO, Dialog, 
Ardi Programe, Thompson Innovation, entre outras). 

 
Como a principal atribuição deste sistema de vigilância tecnológica é 

concretizar ações de inteligência competitiva para o setor farmacêutico 
nacional, a análise de concorrência é um aspecto fundamental para a geração 
de inteligência e quanto maior for o conhecimento da concorrência, maior será 
a percepção da necessidade de inovação e sua proteção frente a outros 
mercados. 

Assim, o SVT deverá empreender ações pró-ativas na busca de 
informações de caráter competitivo: concentrações ou empresas concorrentes 
do setor; análise dos elos da cadeia visando ampliação das relações; análise 
de fornecedores; prospecção de mercados; dinamização de compras públicas, 
estudos e pesquisas direcionados a prospecção da inovação e propriedade 
intelectual.  

Destaca-se que sob o tripé propriedade intelectual tecnologia e 
concorrência o sistema de vigilância tecnológica – SVT deverá: 

•Sob a ótica da propriedade intelectual: 
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  Gerir e difundir as possibilidades oferecidas pelos regimes patentários 
para proteção, exploração e disseminação dos resultados obtidos no processo 
de inovação; atividade de patenteamento (dados INPI, USPAT e EPO: 
especialização tecnológica, empresas líderes - nacionais e transnacionais, 
universidades, institutos de pesquisa, entre outros.); 
 

•Sob a ótica da Tecnologia: 

 Promover ações de identificação de tecnologias de ponta, referentes 
aos processos e produtos do setor. Empreender ações conjuntas com 
Instituições detentoras do conhecimento, em busca da incorporação de novas 
tecnologias visando ampliação da competitividade local. Infraestrutura de P&D 
disponível - identificação e caracterização dos grupos de pesquisa atuantes no 
setor/tema (a partir do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq e do 
Diretório da Pesquisa Privada da FINEP), especialmente no que se refere a: 
vinculação institucional, porte, total de pesquisadores e engenheiros; produção 
científica e tecnológica; esforços de cooperação; inserção internacional, etc. 

 
•Sob a ótica da concorrência:  

  Promover o mapeamento do comportamento dos concorrentes e as 
condições de mercado no âmbito da implementação de estratégias de 
marketing tecnológico (Inteligência Competitiva) e a identificação de potenciais 
parceiros, colaboradores e investidores. Mapear o perfil das empresas 
inovadoras no Brasil: porte, origem do capital, fontes de inovação e atividades 
inovativas, gastos em P&D (dados PINTEC, IPEA, IEDI, surveys específicos, 
etc., e comparações com resultados de enquetes internacionais, como o survey 
inovação da UE/CIS, National Innovation Survey do Council on 
Competitiveness/USA, NSF, Japão, etc.); natureza e abrangência dos esforços 
de cooperação (a partir de indicadores de co-publicação, co-patenteamento, 
acordos bilaterais, etc.). 
 

Entre outras inúmeras atividades possíveis além das mencionadas, o 
SVT deverá realizar: 

• serviços de levantamento, tratamento de informação e divulgação sobre 
trabalhos e pesquisas técnicos especializados em propriedade intelectual e 
inovação sobre o setor atuante, publicados no Brasil e no exterior;  

• serviços de levantamento, tratamento de informação e divulgação sobre 
revistas e artigos publicados, no Brasil e no exterior, que tratem dos mercados 
da indústria local, das oportunidades comercias e do comportamento das 
empresas líderes, com foco nos segmentos de inovação e propriedade 
intelectual; 
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•serviços de levantamento, tratamento de informação e divulgação sobre 
patentes e outras informações que permitam acompanhar as inovações 
tecnológicas, com foco nos segmentos relacionados com o setor. 

Seção IV: 

 Recursos: 

A implantação e operacionalização do SVT no âmbito das atividades da 
consulente irá demandar a mobilização de recursos humanos, materiais e 
organizacionais que devem ser alocados para atendimento dos objetivos 
estabelecidos dentre os quais se destacam: 

 
• Infraestrutura de TI para desenvolvimento dos trabalhos por meio de 

redes de prática, software, hardware e capacitação de recursos humanos; 
• Capacitação de recursos humanos para trabalhar em redes; 
• Pessoal técnico qualificado e com experiência na formulação, 

implementação e/ou avaliação de ações de programas governamentais de 
Ciência e Tecnologia e na área de propriedade intelectual; 

• Recursos humanos especializados e de apoio técnico, particularmente, 
especialistas em Sistemas de Informação (softwares específicos, 
gerenciadores de bases de dados, etc.); 

• Garantia de amplo acesso a Sistemas de Informação, resultados de 
enquetes nacionais, Bases de Dados especializadas, séries estatísticas, entre 
outras fontes de informação, mantidos por entidades federais, estaduais ou 
privadas; 

• Definição das parcerias institucionais associadas ao processo de 
implementação do SVT e delimitação dos campos de ação de cada 
colaborador; 

• Constituição de um grupo de assessoramento, constituído por 
profissionais de alto nível, com o objetivo de orientar, acompanhar e avaliar a 
constituição e o desenvolvimento do SVT; 

• Sistemática de supervisão e controle de qualidade da publicação dos 
trabalhos e estudos realizados (publicações eletrônicas e impressas).  
 
Seção V: 
 
 Identificação das Necessidades de Informação, das Fontes e das Formas 
de Acesso: 
 

Em qualquer processo de IC ou VT, são utilizadas, em abundância, 
várias fontes de informação. Esta é a maior contribuição da ciência da 
informação para a área - “a inteligência corporativa é uma ferramenta gerencial, 
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que retrata o presente, o analisa e facilita o manejo do futuro, mediante a 
utilização de fontes de informação e de ferramentas próprias das ciências da 
informação5”. 

O panorama atual em relação às ferramentas e tecnologias associadas 
ao suporte para a vigilância tecnológica mostra-se como uma área em 
permanente desenvolvimento e inovações devido às capacidades e 
funcionalidades dos softwares que respondem as novas exigências que 
demandam a sociedade de informação e conhecimento. Como fonte de 
inteligência competitiva ou vigilância, a internet possui vantagens 
fundamentais: 

 
• É uma grande fonte de informação sobre todas as áreas de 

conhecimento formal e informal. Esse caráter público da informação disponível 
na internet oferece um marco legal para o próprio desenvolvimento e geração 
da atividade de vigilância tecnológica. . 

• Facilita a análise, classificação, valorização e difusão das informações, 
como dados sobre patentes, publicações de teses e monografias, e.books, 
comunicações de congressos e outras atividades científicas, projetos de 
investigação, etc. 

 
As necessidades de informação podem ser identificadas, por exemplo, 

como o resultado da análise, da evolução das diferentes aplicações dos 
produtos, processos, materiais e tecnologias de base, ou dos pedidos da 
consulente. 

Além disso, elas podem ser determinadas devido à evolução 
socioeconômica ou à evolução legislativa normativa ou ainda devido à 
evolução dos projetos ou ações realizadas pela concorrência. 

Como o setor farmacêutico possui certas particularidades, a prática de 
VT deve adaptar-se a situações caso a caso, sendo de especial importância 
atenção à propriedade intelectual, o financiamento de inovações relevantes e o 
acesso ao mercado.    
 

A consulente deverá determinar as principais necessidades a serem 
preenchidas pelo SVT, em conformidade com a sua política e objetivos, tendo 
em mente a situação inicial da organização, o que auxiliará a identificação e 
assistência aos setores críticos. 

Notes-se, porém, que é relevante para a implantação de um sistema de 
vigilância tecnológica a identificação inicial de fontes internas e externas 
disponíveis, tais como: 

•A própria documentação da empresa; 

5 OROZCO SILVA, E. La inteligência organizacional em la industria biofarmacéutica. Ciência 
da Informação, Brasília, v. 28, n. 1, p. 59-66, jan. 1999. 
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•Pessoal com conhecimentos ou experiências relacionadas com as 
necessidades de informação; 

•Contatos externos com potencial interesse; 
•As organizações relevantes, tais como centros de investigação, 

universidades, centros tecnológicos, centros de engenharia ou de consultoria; 
•Fontes a que a organização tem acesso: em suporte físico (revistas, 

catálogos, etc), em suporte informático (base de dados públicos e privados) ou 
aos recursos de informação na própria Internet; 

•A documentação técnica tais como regulamentos, especificações, 
patentes e normas, 

• A organização de conferências, seminários ou exposições de interesse 
a gestão e melhoria do SVT. 
 
Seção VI: 
 
 Formas de acesso às fontes: 
 

De acordo com o INPI "a busca nos bancos de dados nacionais e 
internacionais para levantar o estado da técnica é recomendável antes do 
depósito dos pedidos, para averiguar se a invenção é nova ou inventiva e para 
redigir um pedido bem fundamentado, e também para auxiliar na pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos, evitando o gasto desnecessário com 
invenções duplicadas". 

O elemento central da VT é a filtragem da informação em face dos 
interesses do consulente. No sistema de patentes, especialmente, a filtragem 
se faz pela seleção de áreas tecnológicas através do sistema de classificação 
internacional de patentes entre outras a seguir: 
 

 
 

BASES 
 

 
INFORMAÇÃO 

 
 
 
INPI – Instituto Nacional de propriedade 
intelectual 
www.inpi.gov.br 
 

Disponibiliza documentos de patente publicados 
desde 1992. Além disso, apresenta links para 
outros escritórios oficiais de propriedade industrial 
da América do Norte da América Latina, do Caribe, 
da Ásia e da Oceania. As informações são 
facultadas com o preenchimento de um “formulário 
de busca”. 
 

 
 
esp@cenet – http://www.european-patent-
office.org/espacenet/info/acess.htm.  

Informações sobre patentes (alemão, Frances, 
holandês, dinamarquês, finlandês, grego, italiano, 
português, espanhol, sueco e turco) permitindo 
pesquisa de patentes de mais de 30 milhões de 
documentos (informações de patentes da EPO, 
Estados membros e mundial). 
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DEPATISnet – Deutsche Patents-und 
markenamt – http://www.depatisnet.de/  
http://www.dpma.de/ 

Base de dados gratuita – informações de patentes 
em alemão e inglês. 

U.K Patent Office Database – 
http://www.patent.gov.uk/patent.dbase/index.htm.  

Base de dados gratuita – informação de patentes 
em inglês – acesso aos registros do Escritório de 
Patentes do Reino Unido. 

Base de données de L’institute Nacional de La 
propriété intellectuelle – 
http://www.inpi.fr/brevet/html/rech.brev.htm.   

Base de dados gratuita – informações sobre 
patentes em Frances – acesso aos registros do 
escritório de patentes da França. 

 
PCT-Gazette – 
http://epdl.wipo.int/en/search/pct/search2.htm.  
World Intellectual Property Organization – PCT 
Database  
http://pctgazette.wipoint 

Base de dados gratuita – informações sobre 
patentes em inglês e Frances – acesso aos dados 
bibliográficos, resumos e desenhos de pedidos do 
PCT publicados desde janeiro de 1997. 
O site em questão fornece informação presentes 
nas folhas de rosto dos pedidos via tratado PCT, 
tais como dados bibliográficos, resumos e figuras. 

 Base de dados gratuita – acesso as informações 
 
 
 
 
 
USPTO – patent database – 
http://www.uspto.gov/patft/index.html.  

 em inglês – acesso aos registros do Escritório de 
patentes dos Estados Unidos. Esta base de dados 
disponibiliza as patentes americanas Concedidas a 
partir de 1976. Pode-se identificar o documento 
pelo sistema “booleano” ou pelo fornecimento do 
número do documento. O usuário pode escolher a 
observação apenas da folha de rosto de tal 
documento, ou então sua visualização completa. 
Observando os resultados de cada busca, é 
possível ter informação sobre os inventores e 
titulares de tais patentes, assim como observar os 
seus relatórios descritivos, os exemplos, as 
reivindicação, etc. 

 
Japan Patent Office intellectual property digital 
library – http://wwwipdl.jpo.go.ip/homepg_e.ipdl.  

Base de dados gratuita – acesso as informações 
de patentes em inglês e japonês – acesso aos 
registros do Escritório de patentes do Japão. 

 
Canadian Intellectual Property Office patent 
database – CIPO  http://patents1.ic.gc.ca/  
 
http://www.strategis.ic.gc.ca/sc 
mrksv/cipo/welcome/welcome-e.html 

Base de dados gratuita – acesso as informações 
de patentes em inglês e Frances – acesso aos 
registros de mais de 75 anos do Escritório de 
patentes do Canadá. 

 
Australian Patent Data – 
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/P_srch.htm 
  
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/Phome.htm 

Base de dados gratuita – acesso as informações 
de patentes em inglês – acesso aos registros do 
Escritório de Patentes da Austrália. 

 

European- Patent Office –EPO 

www.european-patent-office.org  

Este site tem o seguinte endereço eletrônico: 
esp@cenel. Permite também o acesso ás bases 
dos escritórios de propriedade industrial dos 
países membros. Por ele, tem-se acesso a um 
acervo de documentos europeus, do PCT, 
japoneses e de outros países. A maioria dos 
documentos pode ser recuperada por completo. 
Além disso, fornece a opção de busca por família 
de patentes. 

Índia National Center 
www.pk2id.delhi.nic.in 
 
Patent and know-how information division 
http://pk2id.delhi.nic.in/sera/html  

O site National Informatics Center com vínculo ao 
Ministério de Informação Tecnológico da Índia 
proporciona uma busca na família de patentes. 
Base de dados gratuitos – acesso as informações 
de patentes em inglês – acesso aos registros do 
INPADOC-EPIDOS.  

 
Hungarian Patent Data – 
http://www.mszh.hu/english  

Base de dados gratuita – acesso as informações 
de patentes em inglês – acesso aos registros do 
Escritório de patentes da Hungria.  

FILDATA – Italian Pate nt – utility model and Base de dados gratuita – acesso as informações 
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model database – http://www.fildata.it/servizi.html.  em italiano – acesso aos registros do Escritório de 

patentes da Itália desde 2001. 
National Center for Biotechnology Information 

www.ncbi.nlm.nih.gov 

Este site proporciona informação sobre as 
sequencias de aminoácidos de uma determinada 
proteína, assim como patentes e artigos científicos 
a ela relacionados. Também disponibiliza dados de 
homologia entre uma determinada sequencia de 
aminoácidos, ou nucleotídeos e outras sequencias 
de uma determinada proteína ou de DNA. 

Bélgica 

http://www.european-patent 
office.org/ptlib/country/belgium- 

Endereço correspondente ao Belgian Ministry of 
Economia affairs. A busca é realizada no sistema 
esp@cenet; pelo endereço 
http://ch.espacenet.com/espacenet/ch/en/net.hhtm. 
Fornece cópias completas de documentos de 
patente belgas, além de possuir links para países 
da Europa, para pedidos via PCT e EP, como o 
acesso a ressumo de pedidos japoneses e de 
outros países. 

  
Espanha 

http://www.oepm.es  

Este site corresponde à Oficina Española de 
patentes y Marcas, vinculada ao Ministério da 
Indústria e da Energia da Espanha. Utilizar links 
como: o esp@cenet e o site de documentos PCT. 

Portugal 

http://www.inpi.pt/ 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 
Portugal permite o acesso aos documentos de 
patente portugueses no seguinte endereço: 
http://pt.espacenet.com/    

Ag Biotechnology  patents and new 
technologies 
http://www.nal.usda.gov/bic.  

Base de dados gratuita – informações de patentes 
em inglês – patentes em biotecnologia.  

Cambia – http://www.cambiaip.org.  Base de dados gratuita – informações de patentes 
– escritório de patentes do EUA desde 1976. 

Orange book unleashed – 
http://www.orangebookpatents.com  

Base de dados parcialmente gratuita com 
informações de patentes – classificação de 
patentes farmacêuticas do EUA pelas marcas. 

 
 
DELPHION – http://www.delphion.com  

Base de dados privados (somente dados dos EUA 
são grátis) com informações de patentes em inglês 
– acesso as patentes e pedidos dos EUA e Europa 
– resumos das patentes japonesas – publicações 
da WIPO – PCT – INPADOC. Possui ótima 
ferramenta de analise de informações. 

Boletim do escritório de marcas e patentes 
alemão – patentblatt – http://www.patentblatt.de.   
 

Base de dados privado – acesso aos relatórios 
descritivos, dados bibliográficos, resumos e textos.  

Derwent innovation index -  
 
http://portal.isiknowledge.com.  
www.periodicos.capes.gov.br.  

Patentes do mundo todo. Disponibilizado a 
comunidade brasileira de pesquisa através da 
Capes e FAPESP, acesso por computadores 
internos das universidades. Disponível todo o 
documento. 

 
European Publication Server 
www.epo.org.  ou 
www.epo.org/patents/patentinformation/ european-
patent-documents/publication server.html    
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Bases de dados privados: Fonte de informação: documentos de patente 
e/ ou leitura científica especializada 

BASE  INFORMAÇÃO 

Questel-Orbit 

http://www.questel.fr/  

Esta base dá acesso a informações sobre a área da Propriedade Intelectual 
(incluindo patentes do setor farmacêutico), mas também apresentam banco 
de dados relacionados ao Chemical.  Abstracts e a diversos jornais 
estrangeiros. Além disso, inclui dados econômicos e notícias de esportes. 

STN 

http://stnweb.caasorg/  

O banco de dados em questão cobre uma variedade de temas, tais como: 
patentes, farmacologia, biotecnologia, agricultura, engenharia, ciências dos 
materiais, medicina, física, geologia, etc. 

Dialog 

http://www.dialog.com/  

É um dos sites mais completos, permitindo o acesso a mais de 500 bancos 
de dados, com cerca de 9 bilhões de páginas de texto e imagens. Fornece 
informações sobre resumos de documentos de patentes mundiais (World 
Patent Index), como também a respeito de famílias de patentes em mais de 
50 países (banco de dados Inpadoc). 

Geneseq 

http://www.tjnsys.co.jp/E 
test/seihin/geneseq.htm  

 

Permite a pesquisa sobre documentos de patente relacionados às 
sequencias de ácidos nucleicos e de proteínas, e de proteínas, incluindo 
documentos japoneses, americanos e europeus. 
 
 
 
 
 
 
 

Thomson Innovation 

 
 
Sistema de bases de dados poderoso, que já foi provedor do DIALOG. Ela é 
importante pelo enfoque de Competitive Intelligence. Mas quem for trabalhar 
com ela, para tirar proveito de tudo que ela oferece vai ter que ser 
especialista em informação e conhecer muito de PI. Eles fornecem 
informações sobre patentes US e internacional (WO), além de informar 
papers e citações que foram indicadas como referências em exames US e 
WO. O importante dessa base é a formação de clusters, por exempo com 
relação a citações, do tipo quem cita quem, quando e onde. 

ARDI-PROGRAME 

 O ARDI PROGRAMME, para países em desenvolvimento, envolvendo 
bases de acesso privado reúne a associação de diversos programas de 
informação, setorizados por interesses governamentais de países em 
desenvolvimento, como agricultura, saúde (aí se incluindo HIV/AIDS), meio 
ambiente e inovação. O programa envolvendo aspectos da saúde é 
chamado de HINARI. Sugiro uma visita à http://www.wipo.int/ardi/en/,para 
maiores informações.  

 
Os sistemas de bases de dados de patentes são fontes importantíssimas 

fontes para a realização da: 
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•Vigilância tecnológica na primeira fase da implantação do SVT e da 

prospecção tecnológica em uma segunda fase; 
•Identificação de novas tecnologias aplicadas em determinadas áreas de 

desenvolvimento; 
• Percepção de tendências, através do estado da técnica e histórico do 

invento; 
•Analise de originalidade das propostas de trabalhos científicos e de 

pesquisa; 
•Busca de novos temas para trabalhos; 
•Busca de nichos de mercado buscando empresas que tenham interesse 

na tecnologia desenvolvida; 
•Identificar o nível de exploração tecnológica; 
• Busca de oportunidades de exploração ou aprimoramento de 

tecnologias patenteadas ou em domínio público; 
•Busca de alternativas técnicas para a solução de problemas; 
 
Importante salientar que na definição das formas de acesso deve ser 

dada especial atenção à disponibilidade de recursos em Tecnologia da 
Informação e Comunicação (rede local, bases de dados, acesso à Internet, os 
motores de busca de informação, etc.).  
 
Seção VII: 
 
 Pesquisa, Tratamento da informação e Avaliação do SVT: 
 

O sistema de VT inclui um processo de pesquisa e tratamento da 
informação, estabelecendo um sistema de gestão para que as informações 
relevantes e estratégicas sejam disseminadas e disponibilizadas internamente. 

A pesquisa e seleção das informações relevantes serão realizadas 
através da criação de uma estratégia de busca nas fontes selecionadas. Para a 
pesquisa, os recursos serão planejados e mensurados de acordo com os 
dados referentes à experiência e ações previstas.  

Note-se que nos países desenvolvidos, as informações de patentes têm 
sido úteis principalmente nas questões relacionadas à competição nos 
negócios e à diminuição dos custos de P&D, como afirma Grynszpan6. O autor 
identifica os seguintes benefícios para estes países das informações contidas 
nos documentos de patentes: 

6 GRYNSZPAN, F. As atividades de pesquisa e desenvolvimento e a propriedade industrial. In: 
MARCOVITCH, J. (coord.). Administração de ciência e tecnologia. São Paulo: Edgard Blucher, 
1983. p. 474- 500. 
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• identificação do trabalho de pesquisa já realizado, de modo a evitar 
perda de tempo e dinheiro; 

• identificação de tecnologias emergentes, de modo a caracterizar a 
tendência em determinada área do conhecimento; 

• proteção de interesses tecnológicos, através do monitoramento de 
pedidos de patentes em mercados importantes e da oposição a patentes de 
concorrentes; 

•estabelecimento de novas indústrias, para o qual é necessária a 
avaliação das patentes existentes e capazes de interferir nos novos negócios a 
serem implantados; 

•avaliação da direção, do estado de desenvolvimento e das estratégias 
tecnológicas dos concorrentes; 

• identificação de potenciais concorrentes, através da análise de “quem 
faz o quê” em determinada área tecnológica; 

•avaliação de futuras oportunidades de mercado em determinadas 
áreas, uma vez que a patente precede a comercialização por vários anos; 

•monitoramento das atividades estrangeiras nos países. 
No que diz respeito aos países em desenvolvimento, o autor destaca a 

identificação de novas oportunidades tecnológicas e o maior conhecimento do 
mercado fornecedor, no caso de compra de tecnologia, pois através dos 
documentos de patentes, é possível a avaliação da estratégia tecnológica das 
grandes empresas e o controle do capital estrangeiro nos países, tais como: 

 
•identificação das alternativas tecnológicas para um determinado produto 

ou processo industrial, de modo a evitar a dependência de um único 
fornecedor; 

•identificação dos atores envolvidos com a tecnologia, ou de “quem faz o 
quê e onde”. 

 
Entretanto, a informação voltada para a Propriedade Industrial, em todos 

os seus aspectos, envolve não apenas publicações relativas à tecnologia 
patenteada (documentos de patente), mas e principalmente, em um programa 
que envolva  inovação é necessário  o conhecimento da literatura corrente 
(teses, papers, books, etc.), já que a medicina moderna está baseada em 
tecnologia que foi inicialmente publicada em artigos e que após isso é que foi 
gerada a documentação de patente. Vide como exemplo o setor de 
Biotecnologia.  

Assim, na avaliação da inventividade atual de patentes nessa área, de 
aplicação na medicina, os primórdios da tecnologia vieram de artigos científicos 
que só mais tarde deram origem a documentos de patente. O PCT sabendo 
disso, em toda busca de pedidos da área de biotecnologia primeiro pesquisa 
pelo nome dos pesquisadores em papers e outras publicações científicas, para 
depois pesquisar em documentação de patente. 
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 Daí a importância de bases de dados de publicações científicas e 
particularmente de universidades e centros de pesquisas. 

Assim, o tratamento inicial da informação permitirá a avaliação dos 
dados em termos da sua adequação, confiabilidade, relevância, qualidade e 
capacidade de contraste. 

O SVT deverá garantir, sempre que necessário, que a informação será 
previamente analisada, e em seguida filtrada e homogeneizada, de acordo com 
as áreas funcionais da consulente e/ou a importância que lhe havia sido 
atribuída, sempre antes da sua validação. 

As informações serão distribuídas às partes interessadas da consulente 
de acordo com suas necessidades. A divulgação será realizada através de 
circuitos de comunicação dentro da mesma. 
 
Seção VIII: 
 
 Das propostas e resultados esperados no SVT: 

 
O resultado da VT será o conhecimento adquirido pela consulente 

envolvida para que possa antecipar as mudanças e diminuir os riscos de suas 
decisões.  

Mesmo que a VT seja um processo contínuo, a consulente deverá 
assegurar a periodicidade e atualização dos resultados obtidos e estabelecidos 
pelo sistema implantado. 

Os resultados esperados (segundo o gráfico acima) poderão ser 
verificados, preliminarmente através das seguintes propostas: 

 
•Da antecipação: Proposta de ações de acordo com a situação 

detectada; 
•Das oportunidades: Proposta de ações para aproveitar ao máximo as 

vantagens identificadas; 
•Dos riscos: Proposta de ações para reduzir as ameaças ou superar as 

barreiras relativas ao acesso às tecnologias e / ou mercados; 
•Das melhorias das orientações estratégicas: Proposta para as ações 

necessárias para superar as lacunas e minimizar as deficiências identificadas; 
•Da inovação: Propostas de P+I+D (ideias e / ou projetos) isoladamente 

ou em parcerias com instituições públicas e/ou privadas; 
•Da cooperação: Proposta de identificação de potenciais colaboradores 

(ABIFINA, INPI, CGEE...), 
•Da identificação de ambientes tecnológicos e/ou mercados de interesse 

para a consulente, que serão incluídos no documento, contendo:- opiniões 
sobre o mercado ou tecnologia; - os impactos e interações entre as 
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tecnologias, produtos e processos; - o estado de acesso às tecnologias; - as 
expectativas de evolução das mesmas; 

•Das compras públicas: Proposta para viabilizar opções por compras 
públicas de tecnologias nacionais relevantes e inovadoras7. 

 
Seção IX: 
 
 Das responsabilidades da Consulente: 
 

Um dos pré-requisitos para o sucesso de um programa de inteligência 
competitiva é o desenvolvimento de uma cultura corporativa que favoreça a 
troca de informações. Para que isso aconteça, um programa de marketing 
interno é de grande importância.   

Assim, a consulente deverá demonstrar que está empenhada no 
desenvolvimento, implantação e melhoria contínua do SVT. Principais 
responsabilidades: 
 

•comunicar a importância do SVT aos seus colaboradores8; 
•assegurar que os objetivos necessários são estabelecidos; 
•realização de avaliações de gestão; 
• assegurar a disponibilidade de recursos; 
• assegurar que os resultados são usados na tomada de decisão. 

7 BARBOSA, D.B. Licitação como instrumento de incentivo à Inovação: o impacto da Lei 
12.349/2010. Brasília: mimeo. 2011. O uso do poder de compra do Estado é considerado um 
dos instrumentos mais eficientes para o fomento da indústria brasileira. Conforme enfatiza 
Barbosa (2011), esta regulamentação muda o sentido do princípio licitatório, de um sistema 
passivo e defensivo, para uma concepção de política industrial. Ao comprar, o Estado 
desempenha uma função extra-aquisitiva, que age sobre os agentes econômicos que lhe 
fornecem bens e serviços e, através destes, sobre a economia nacional. As políticas de 
compras do Estado, segundo alguns autores, desencadeiam maiores impulsos de inovação em 
mais áreas do que os subsídios de P&D (Ezell et ali, apud Barbosa, 2011). Para implementá-
las o governo editou a Lei nº 12.349/2010, que fez alterações relevantes na Lei nº 8.666/93, 
visando a estabelecer suporte jurídico para um tratamento diferenciado na contratação de 
compras públicas para produtos de melhor qualidade, produtos produzidos localmente, e 
produtos inovadores no território nacional. Uma margem de até 25% pode ser usada nas 
licitações internacionais para aquisição de produtos manufaturados e serviços nacionais. A 
regulamentação destas margens será definida em função da geração de empregos e renda e o 
desenvolvimento e a inovação tecnológica realizada pelas empresas no País. 
8 A comunicação organizacional é importante para que as atividades de inteligência competitiva  
ocorram de forma bem-sucedida, pois estabelece elos entre as pessoas por meio dos 
significados corporativos e devolve à própria organização novos significados, base para o fazer 
e a tomada de decisão organizacionais, de forma contínua. Trata-se de um conjunto de 
pressupostos básicos compostos por princípios, valores, crenças, ritos e comportamentos 
positivos em relação à construção, socialização, compartilhamento e uso de dados, informação 
e conhecimento no âmbito corporativo. VALENTIM, M. L. P.; ZWARETCH, N. S. Comunicação 
organizacional/comunicação informacional no processo de inteligência competitiva 
organizacional. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). Informação, conhecimento e inteligência 
organizacional. 2.ed. Marília: FUNDEPE, 2007. cap. 3, p. 45-60. 
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•estabelecer uma política de VT, em conformidade com a política 
nacional de inovação. 

• Implantar processos de comunicação interna adequados considerando 
a eficácia do SVT. 
 
Seção X: 
 
 Cronograma de execução 
 

A consulente ao visar à implantação de um SVT deverá preliminarmente 
detectar as reais necessidades e deficiências operacionais e gerenciais 
internas do setor que atua. Para tanto, recomendamos a realização de 
seminários ou cursos de curta duração como suportes e treinamentos de 
qualificação de pessoal que lidará com o sistema e, se for o caso, a 
contratação através de um processo licitatório de empresa especializada para 
essa finalidade:  

 
 
 

Mês mai./2014 set./2014 nov./2014 Fev./2014 Mar./2014 
 

Reuniões 
(ABIFINA, 

IPEA, 
INPI...). 

 
X 

 
X 

 
X 
 

  

Cursos 
Capacitação 

  X X  

Seminários    X X 
Comentários 
e sugestões 

X X X X. X 

(fonte própria) 
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RESUMO  

Na era da informação as tecnologias e a comunicação em rede podem ser consideradas 

como propulsores do conhecimento percebem-se o surgimento da economia criativa, 

que possui a criatividade como seu eixo central e insumo da inovação. A criatividade 

passa a ter valor agregado na sociedade, na indústria e no mercado de trabalho e do 

consumo, sendo reconhecida inclusive pelo seu valor econômico. Com múltiplos 

aspectos, especialmente no que se refere à cultura, o estímulo à criatividade é defendido 

pela inconteste capacidade de geração de riquezas. Neste cenário desponta a 

importância da tutela dos direitos autorais dos criadores de obra intelectual, quando têm 

autoria e paternidade de suas obras usurpadas em decorrência dos mais variados tipos de 

plágio. Deste modo, o presente trabalho analisará o plágio no cenário da economia 

criativa, inclusive ponderando a questão da criatividade sob o viés crítico da indústria 

cultural repetitiva de baixa originalidade. 

 

Palavras-chave: Direito Autoral. Plágio.  Autoria.  Criatividade. Economia Criativa. 

Sociedade Informacional 

 

ABSTRACT  

In this age of information that we live, in which technology and online communication 

can be considered as the “propellers” of knowledge, there is a place for creative 

economy, the one that elects creativity as its center axis and as input for innovation.  

Creativity begins to have an aggregate value for society, for industries, for labor; and 

consumer markets are also being recognized for their economic value. Considering 

several aspects, especially those concerning culture, the incentive to creativity is 

defended due to its unbeatable capacity to generate wellness. It is within this scenario 

1 Professor de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Doutor em Direito pela UFPR. Mestre 
em Direito pela Universidade de Lisboa – Portugal. Coordenador do Grupo de Estudos de Direito Autoral 
e Industrial da UFPR – GEDAI. 
2 Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com linha de pesquisa em 
Propriedade Intelectual e Sociedade da Informação, MBA em Direito Civil e Processo Civil pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), pesquisadora do Grupo de Estudos de Direitos Autorais e Informação 
da UFSC - GEDAI, Advogada. 
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that the importance to preserve the copyright of the intellectual creators of any piece of 

work emerges, when there is an authorship and parenthood of the work that has been 

infringed due to plagiarism. Thus, the following work will analyze plagiarism within the 

scenario of creative economy, and will ponder over the question of creativity under the 

bias of criticism in a repetitive cultural industry of low originality. 

 

Key-words: Copyright Law. Plagiarism. Authorship. Creativity. Creative Economy. 

Informational Society 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade informacional percebe-se o surgimento de um novo paradigma 

tecnológico, que utiliza da informação para gerar novos conhecimentos. Neste sentido, é 

que Manuel CASTELLS compreende a sociedade contemporânea, analisando a 

verdadeira revolução provocada pela tecnologia da informação e pelo novo 

comportamento da economia, que passou a ser informacional globalizada e em rede 

neste novo século. 3.Todas estas transformações na vida cotidiana dos indivíduos na 

sociedade produzem reflexos nos mais variados campos, das artes à ciência, da cultura 

ao direito autoral. Se por um lado, a cultura é feita de reelaboração e a indústria cultural 

dita ao mercado os padrões de produção e consumo4, de outro, a criatividade vive seu 

momento de valorização ímpar, sendo considerada a mola propulsora da Terceira 

Revolução Industrial. 5 

É neste cenário, entre a criatividade desejada e a repetição sistematizada dos 

padrões culturais, que se pretende refletir acerca da incidência do plágio autoral, sua 

caracterização e implicações como desestímulo à criação, base da economia criativa. 

O plágio que num conceito simplista é a ação de apresentar como sua obra 

alheia, no todo ou em parte, usurpando o crédito do verdadeiro autor, é descrito como 

uma das mais terríveis violações ao direito de autor, eis que afronta o direito de 

propriedade e paternidade. Contudo diferenciar no caso concreto quando se trata de 

3 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação; v. 1, São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
4 ADORNO, Theodor W..Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
5 RIFKIN, Jeremy. A terceira revolução industrial. São Paulo: M. Books, 2012. 
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plágio e quando se trata de mera inspiração ou similaridade criativa tem se mostrado 

uma tarefa árdua.6  

 

2. O DIREITO AUTORAL E A NOÇÃO DE AUTORIA 

 

O Direito Autoral consiste no ramo do Direito Privado, que trata do direito de 

autor e dos direitos conexos (direitos dos intérpretes, executantes ou produtores e 

emissores). Congrega juntamente com o Direito da Propriedade Industrial, a categoria 

de direitos designada como Propriedade Intelectual, que abrange os direitos relativos às 

mais diversas criações da atividade humana.  

Dois elementos caracterizam o direito de autor, são eles o corpus mysticum  e o 

corpus mechanicum, os quais representam a ideia e sua expressão sobre um suporte 

físico tangível7, daí se diz que o direito autoral nasce com a criação intelectual 

materializada ou expressa e abrange duplo aspecto, de natureza moral e de natureza 

patrimonial. 

A expressão Direitos Morais, no Direito Autoral, tem sua origem na doutrina 

francesa baseada na teoria dualista, que reconhecia no direito do autor elementos de 

duas ordens diferentes, como Direito Moral, pautado na relação criativa entre o autor e 

sua obra, e como Direito Patrimonial, pautado na utilização da obra sob o aspecto 

econômico (droit de suíte). 8 

6 POSNER, Richard. El pequeno libro del plágio. El hombre del Tres. Madrid, 2013. p. 22 e seguintes:  
“Es necessário, así, para hablar de plagio que, aparte de enganãr la copia a los lectores potenciales en 
le sentido de hacerles creer lo que no es, el engaño vaya al encuentro de sus expectativas. Me refiero con 
esto a que pensar que la obra del plagiario es original lleve al lector a hacer algo que, de haber sabido 
la verdad, no habría hecho. (Los juristas lo llaman detrimental reliance, es decir, un perjuicio que 
alguien sufre por dar crédito a algo que es mentira.) Un lector no habría comprado un libro si hubiera 
sabido que contenía amplios passajes de un libro de otro escritor; habia comprado, en su lugar, ese otro 
libro primero. (...) Para que ocultar la identidad del verdadeiro autor constituya fraude y, por lo tanto, 
plagio, al lector le tiene que importarle lo bastante para, de haber sabido, haber actuado diferente. 
Incontables son los casos de fraude intelectual que, al no frustrar niunguna expectativa, porque, 
simplesmente, no hay expectativa ninguna que frustrar, en realidad no causan mayor perjuicio. No 
levantan siquiera una tíbia indignación moral (...).” 
7 OLIVEIRA, Mauricio Lopes de; NIGRI, Deborah Fisch. Cadernos de Direito da Internet: Direito 
Autoral e Convergência de Mídias. OLIVEIRA, Mauricio Lopes de; (org.), vol. II. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 13. 
8 ANNONI, Danielle; WACHOWICZ, Marcos. Estudo sobre o direito da personalidade e a tutela dos 
Direitos autorais. Trabalho publicado nos Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado 
em Brasília – DF nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2008, p.1. 
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Desta forma, foi a partir da Convenção de Berna que os direitos morais dos 

autores (de caráter personalíssimo) passaram a ser tutelados, e com a sua tutela, a 

violação a estes direitos passou a ser punida por lei. 

 

2.1. Autoria 

 

A idéia de autoria se trata de uma construção histórica, que muda de tempos 

em tempos, conforme a cultura dos povos.9 Inicialmente, na cultura oral, a história era 

contada e recontada por diversas pessoas, e por mais que os narradores tentassem 

reproduzir fielmente o enredo, na medida em que não era possível decorar todas as 

palavras, havia uma evolução gradual das histórias contadas ao público, não havendo 

nesta época a propriedade privada do saber ou da obra10. 

Com o aparecimento da escrita, as histórias passaram a ser materializadas, 

contudo, ainda não se fazia presente a originalidade, eis que os textos limitavam-se a 

reproduzir textos antigos com novas agregações. Posteriormente, na antiguidade, os 

autores passaram a criar seus próprios textos a partir da seleção e estudo de outros, 

contudo a autoria ainda não era individual, pois a escrita se dava por meio do ditado ao 

escriba. 

Somente com a invenção da imprensa de Gutenberg é que começam a ter 

espaço noções de individualismo, cultura urbana, correção de linguagem e a palavra 

como propriedade privada, criando assim, condições para o desenvolvimento do direito 

autoral. 

Embora o direito autoral não tenha sido concebido para proteger inicialmente o 

‘genio-criador’ (a mudança do foco do direito autoral, que saiu do editor para o criador, 

ocorreu durante o século XVIII, quando o escritor profissional passou a ser respeitado 

enquanto profissão), ao desenvolver-se ampliou a proteção ao autor, inclusive pelo 

enfoque econômicoda propriedade como fruto de trabalho.11 

9 CARBONI, Guilherme. Direito Autoral e Autoria Colaborativa: na Economia da Informação em 
Rede. São Paulo: QuartierLatin, 2010, p. 17. 
10CARBONI, Op. Cit., p. 26 e 27. 
11Conforme refere CARBONI, Op. Cit., p. 62 “o esforço do inventor e do artista e a transformação das 
coisas comuns em bens criativos e originais devem resultar em propriedade privada, em razão desse 
vínculo estreito e individual que se estabelece entre o criador e a sua criação”, sendo esta a concepção da 
justificação patrimonial das criações intelectuais. 
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Pela lei de direitos autorais brasileira, apenas o ser humano, pessoa natural, 

pode ser autor de obras intelectuais protegida por direito autoral, que não se confunde 

com o titular deste, ainda que originário12. Assim discutir plágio é uma discussão de 

autoria, de quem é o autor.13 

É preciso ter-se claro que também é titular dos direitos autorais aquele que 

adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída em domínio público e os co-autores de 

obra construída colaborativamente, caso em que o conceito de autor se torna fluido e 

diluído14. 

 

3. O PLÁGIO NO DIREITO AUTORAL 

 

É inconteste que a cultura se faz pelo reaproveitamento de ideias, pela 

reelaboração destas, que não são patrimônio de ninguém, mas de toda a humanidade. 

Contudo, esta reelaboração não pode camuflar o plágio. 

O Plágio no Direito Autoral é um fenômeno que sempre esteve vinculado à 

ilicitude de conduta ou a falta de ética desde antiguidade15, embora com o passar do 

tempo tenha se modificado em decorrência direta da própria da evolução da sociedade, 

tem-se claro que, até nos dias atuais, o plágio é sempre é reprovado como conduta16. 

A ocorrência do plágio precede inclusive a tutela de direito de autor como tal, 

eis que há registros de plágio literário já no século I, como denunciou o poeta Marcial 

acerca do plágio cometido por Fidentino (furtummanifestum). que as bases históricas do 

plágio remontam à Antiguidade e ao Direito Romano, no qual a palavra latina plagium 

(do grego plágios) significava a venda fraudulenta de escravos ou o roubo de uma 

pessoa que pudesse ser considerada propriedade material de outra (por exemplo crianças 

e escravos).17  Embora os romanos tivessem noção de direitos morais inerentes as obras 

12 O artigo 11 da Lei 9.610/98 dispõe que: Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, 
artística ou científica. Parágrafo único: A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas 
jurídicas nos casos previstos nesta Lei. 
13 BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor: questões fundamentais de direito de autor. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 18. 
14 PARANAGUÁ, Pedro; BRANCO, Sérgio. Direitos autorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 
41. 
15 MANSO, Eduardo J. Vieira. O que é direito autoral. São Paulo: Brasiliense:1992 
16 Vide os casos do Ministro da Defesa da Alemanha (Karl-Theodor zuGuttenberg, em março de 2011) e 
do Presidente da Hungria (Pál Schmitt, em abril de 2012)que tiveram seus títulos de doutorado cassados 
(e os mandatos findos)  por terem cometido plágio em suas teses.  
17 LEITE, Lycurgo Eduardo. Plágio e Outros Estudos em Direito de Autor. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009,p. 20. 
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alheias e o conhecimento e a utilização da palavra plágio pelos povos antigos, somente 

com o surgimento da reivindicação pela tutela da propriedade intelectual é que o plágio 

passou a ser utilizado de forma ampla, para designar ‘o furto do trabalho intelectual 

alheio’. 

Pouquíssimas são as legislações que possuem definição de plágio. Os tratados 

internacionais que versam sobre direitos de autor, como também as leis nacionais de 

direito autoral18, em geral, não definem o que entendem por plágio, de modo que sua 

ilicitude é presumida a partir dos preceitos insertos de modo mais generalista. Na 

legislação brasileira, por exemplo, a regulamentação pode ser construída a partir do que 

dispõe a Constituição Federal, e a Lei 9.610/98, em seus artigos 2419 e 102 a 11020. No 

mesmo sentido é o artigo 6-bis da Convenção de Berna21. 

É exatamente pela falta de tipificação legal, que a construção de um conceito 

de plágio em direito autoral acaba sendo delegado aos estudiosos do tema. 

 

3.1. Conceito de Plágio em Direito Autoral 

 

No direito de autor, o conceito de plágio é tema dos mais complexos e 

controversos, recebendo por isso diversas definições. Para Antonio CHAVES22  “não há 

quem não saiba o que é plágio: apresentação, como própria, de obra ou de trecho de 

18 A lei Peruana de n° 13.714, de 1°/09/1961, em seu artigo 124, aventurou-se nesta conceituação e mais 
recentemente a Lei de Direitos Autorais da Armênia, em seu artigo 65, também se preocupou em definir o 
conceito de plágio. Ver neste sentido BARBOSA, Denis, Op. Cit., p. 7, nota 19: Article 65. Actions 
Considered to be Infringement of Copyright and Related Rights – (…) (4) Compilation of extracts, ideas 
from other works whithout creative adaptation and whithout mentioning of the source and appropriation 
of it or submission of the whole work by his name shall be considered to be plagisrism”.  
19 Art. 24. São direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de 
ter seu nome, pseudônimo ou sinal convenciona indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na 
utilização de sua obra; 
20 Neste há a regulação da violação civil aos direitos de autor, em especial o artigo 102, que dispõe sobre 
a suspensão da divulgação e apreensão dos exemplares reproduzidos ou utilizados sem autorização do 
autor, além da indenização cabível. 
21 Convenção de Berna: Artigo 6 bis: 1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo 
depois da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de 
se opor a toda deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra, ou a qualquer dano à mesma obra, 
prejudiciais à sua honra ou à sua reputação. 2) Os direitos reconhecidos ao autor por força do parágrafo 1º 
antecedente, mantêm-se, depois de sua morte, pelo menos até à extinção dos direitos patrimoniais e são 
exercidos pelas pessoas físicas ou jurídicas a que a citada legislação reconhece qualidade para isso. 
Entretanto, os países cuja legislação, em vigor no momento da ratificação do presente Ato ou da adesão a 
ele, não contenha disposições assegurando a proteção depois da morte do autor, de todos os direitos 
reconhecidos por força do parágrafo 1º acima, reservam-se a faculdade de estipular que alguns desses 
direitos não serão mantidos depois da morte do autor. 
22 CHAVES, Antônio. Plágio. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 20, n° 77, jan./mar. 1983, p. 
404. 
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obra alheia, imitação servil de obra artística, literária ou cientifica de outrem”. Já José 

de Oliveira ASCENSÃO23, aponta que plágio “não é cópia servil, é mais insidioso, 

porque se apodera da essência criadora da obra sob veste ou forma diferente”. Outros 

ainda, não fazem esta exclusão tão direta, pois entendem que pode haver plágio tanto na 

cópia servil, como comumente acontece no âmbito acadêmico (ainda que pela utilização 

irregular de citações), como nos casos de cópia fraudulenta, ligada a confiança e a 

invasão a um direito de propriedade, como refere Richard POSNER24. 

Ensejando, também pontos de controvérsias. Com efeito, Elisângela Dias 

MENEZES25 define plágio como “a apropriação da autoria sobre obra intelectual alheia, 

tomada não só em sua patrimonialidade, mas também atingida no que tem de mais 

sagrado, que é o vínculo moral estabelecido junto ao seu legítimo autor”, visão esta 

distinta de Manoel Joaquim dos SANTOS26, para quem plágio “consiste no 

aproveitamento indireto da obra preexistente mediante a utilização de elementos 

originais desta, evidentemente com a inserção de elementos pessoais do autor da nova 

obra”.  

E por fim, Denis Borges BARBOSA resume plágio como “a ocultação da 

origem alheia de um elemento da produção que se apresenta como própria”27. 

Como se pode evidenciar, pela falta de uma definição legal acerca do que 

consiste o plágio, não há na doutrina consenso uníssono a respeito do conceito do 

mesmo. Enquanto alguns não fazem distinção entre cópia servil ou dissimulada, outros 

entendem como requisito necessário à sua caracterização o ardil, a dissimulação, eis que 

a mera reprodução estaria relegada à usurpação de autoria28. 

 

3.2. Objeto e Elementos de caracterização do Plágio 

 

23 ASCENSÂO, José de Oliveira. Direito de autor e direitos conexos. Portugal: Coimbra, 1922, p.65 
citado por BARBOSA, Denis Borges, Op. Cit., p. 9. 
24 POSNER, Richard. The Little Book ofPlagiarism. New York: Pantheon, 2007, p. 48 e 49. 
25Op. cit., p. 160. 
26 SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. A Proteção Autoral de Programas de Computador. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 352. 
27Op. Cit., p. 9. 
28 Neste sentido, GRAU-KUNTZ, Karin. Jurisprudência Comentada. Sobre Plágio (ou sobre o nó 
górdio do Direito de Autor). Revista ABPI. n° 99, mar./abr. 2009, p. 48-52, citada por Barbosa, Denis 
Borges, Op. Cit., p. 24. 
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Existe uma gama muito extensa de objetos sobre o qual pode recair o plágio, 

não se olvidando que a ideia precisa ser expressa, ou formalizada, para que receba a 

proteção do direito autoral.  

No entanto, uma vez materializada, não importa que tipo de produção 

intelectual seja (obra literária, artística, fonográfica, de audiovisual, programas de 

computador, dentre outros), a ela são conferidas todos os direitos morais e patrimoniais 

previstos na Lei de Direitos Autorais. 

Ressalte-se que não há na lei sequer a tipificação de plágio, muito menos 

critérios objetivos para caracterizá-lo, missão esta que restou delegada aos operadores 

jurídicos. Assim é que com objetivo de auferir a existência ou não de plágio, cuja 

ocorrência na grande maioria das vezes se dá de forma ardil e dissimulada, recorre-se a 

alguns testes, que se propõem através da resposta aos quesitos específicos a verificação 

da ocorrência ou não do plágio, como os testes das Abstrações do juiz Norte-Americano 

L. Hand, das Semelhanças de Hermano Duval, da Platéia, Bifurcado, e a prova 

Circunstancial ou Similaridades Substanciais. A caracterização do plágio pode ser 

dividida em: objetivos e subjetivos, a saber: (i) o primeiro requer a semelhança das 

formas e identidade de elementos criativos no conteúdo de ambas as obras, (ii) o último 

requer a ausência de autorização de uso da obra original, a omissão do nome do 

verdadeiro autor e o chamamento para si da condição de autor. Neste, é a intenção do 

agente que merece atenção, já que deve haver intenção na sua conduta para que haja 

configuração. 29  

Os requisitos essenciais caracterizadores do plágio30 podem ser divididos em: 

(i) o intuito de usurpar a paternidade da obra alheia e (ii) a dissimulação ou disfarce.31 

Independente das teorias que se utilizarão para identificação do plágio, é 

preciso que, se verifique as coincidências de elementos estéticos, estruturais, a 

correspondência entre as obras e fundamentalmente a analise da essência da obra, que 

não está dissociada das vivencias e da visão de mundo de seu autor, que também podem 

ser chamados de estilo ou elementos criativos. 

 

29 Segundo: MENEZES, Op. Cit., p. 179. 
30 LEITE, Op. Cit., p. 27. 
31 LEITE, Op. Cit., p. 30. In verbis: “a configuração do plágio passa obrigatoriamente pela análise 
comparativa dos elementos contidos na obra original e na obra através da qual o plágio é cometido, bem 
como, da prova de acesso anterior à obra original, vez que, há a necessidade de comprovação da 
reprodução ou cópia da obra alheia”. 
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4. A ECONOMIA CRIATIVA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Os tempos de hoje, que alguns chamam de pós-modernidade, outros de era 

digital, são para Manuel CASTELLS a Sociedade Informacional32, a qual, a partir dos 

conhecimentos adquiridos com a Revolução Industrial, trouxe à sociedade um novo 

paradigma centrado na tecnologia da informação. 

Isto porque, a produtividade e a competitividade desta economia dependem da 

capacidade de gerar e produzir a informação baseada em conhecimentos (o intelecto 

substitui o esforço físico), os quais se organizam em escala global (o conhecimento hoje 

não encontra mais as tradicionais barreiras geográficas), diretamente ou por rede de 

conexões e cuja produtividade se dá em uma rede global de interação.  

Neste novo cenário de capitalismo informacional as organizações sofrem uma 

transformação quanto a sua imagem e valor, desatrelando o valor de sua marca e de suas 

ações do antigo conceito de lucratividade e passando a levar em conta o prognóstico 

futuro de geração de valor, propiciando crescimento econômico ao reunir ‘inovação 

tecnológica, condições de alta produtividade, criação de redes e globalização’33. 

Desde a sociedade industrial até a sociedade informacional muitas foram as 

mudanças econômicas, sociais e culturais que se sucederam, para que agora uma nova 

sociedade esteja despertando, a sociedade criativa, cuja mola propulsora é a criatividade 

e não mais o conhecimento ou a informação.  

A criatividade passa a ser o centro das transformações sociais, que norteiam o 

consumo e por consequência a produção destes bens, voltadas muito mais aos serviços 

culturais que aos bens tangíveis. Por ser fonte abundante e inesgotável, dotada de valor 

econômico e cultural, é vista como chave para o novo modelo de desenvolvimento34. 

Sustenta Richard Florida: 
 

32 Note-se a distinção feita por Castells (Op. Cit.,p. 65) quanto a terminologia ‘Sociedade Informacional’ 
e ‘Sociedade da Informação’. Enquanto o termo ‘sociedade da informação’ destaca o papel da informação 
na sociedade, o termo ‘sociedade informacional’ indica uma forma específica de organização social, na 
qual a produção e transmissão da informação são fontes de condições de produtividade e poder. Da 
mesma forma que sociedade industrial não é aquela que em que há indústria, mas uma sociedade em que 
as formas industriais permeiam sua existência, refere-se à ‘sociedade informacional’ para designar aquela 
na qual o conhecimento e a informação fazem parte, mas é a lógica de sua estrutura básica em redes e as 
transformações que as novas tecnologias empreenderam nesta sociedade que define o seu conceito. 
33 CASTELLS, Op. Cit., p. 202. 
34 Conforme SILVA, Rodrigo Otávio Cruz. Os direitos autorais como fator de desenvolvimento da 
economia criativa. Orientador: Marcos Wachowicz, Florianópolis/SC 2013, p. 172. Dissertação 
(mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. 
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“Muitos dizem que vivemos numa economia da “informação” ou do “conhecimento”. Ora, 

mais certo seria afirmar que, hoje, a economia é movida pela criatividade humana. A 

criatividade – ou, segundo o dicionário Webster, “a capacidade de inovar de forma 

significativa” – é o fator determinante da vantagem competitiva. 

[...]  

Na economia de hoje, a criatividade é generalizada e contínua: estamos sempre revendo e 

aprimorando cada produto, cada processo e cada atividade imaginável, e integrando-os de 

novas maneiras. Além disso, a criatividade e tecnológica e econômica é fomentada pela 

criatividade cultural e interage com ela.  

[...] 

Não é surpreendente que a criatividade tenha se tornado o bem mais estimado de nossa 

economia. Ainda assim, ela não é exatamente um “bem”, mas fruto da atividade humana. Por 

mais que as pessoas possam ser contratadas e despedidas, sua criatividade não pode ser 

comprada e vendida, ou ativada e desativada ao bel-prazer de quem quer que seja. Entre outras 

coisas, é por isso que vemos surgir uma nova ordem no ambiente de trabalho.”35 

 

É este novo olhar sobre a criatividade que faz com que a economia criativa, 

ainda um conceito em construção36, seja apontada como norte para o desenvolvimento 

social e econômico das nações.  

Sabe-se da importância da produção e consumo de cultura para as sociedades. 

Seus efeitos positivos vão desde a coesão social e formação dos cidadãos, elevando o 

nível de civilização de uma nação, até a geração de valor econômico à sociedade, seja 

pelo turismo, empregos ou aumento de produtividade da população mais culta.  

No contexto da economia criativa, a importância da cultura – e da diversidade 

cultural - é ainda maior, haja vista que seus setores criativos são o coração desta nova 

economia e compreendem os ciclos de criação, distribuição e produção de bens e 

serviços que tem o capital intelectual como insumo. 

35 FLORIDA, Richard. A ascensão da classe criativa. Tradução Ana Luiza Lopes. Porto Algre: L&PM, 
2011, p. 4. 
36 Neste sentido: “A Economia Criativa é um conceito novo e em evolução implicando a mudança das 
estratégias de desenvolvimento convencionais segmentadas e reducionistas focadas nos bens intelectuais 
como commodities primárias e na fabricação industrial. A economia criativa é sistêmica, lida com as 
interfaces entre a economia, a cultura e a tecnologia com vistas a um desenvolvimento sustentável num 
movimento includente de compartilhamento, centrado no uso e acesso aos produtos criativos por meio das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).” WACHOWICZ, Marcos; SILVA, Rodrigo Otávio 
Cruz. Direito autoral e economia criativa: a construção de uma economia preocupada com a 
criatividade. Liinc em Revista, v.7, n.2, outubro, 2011, Rio de Janeiro, p. 563, disponível em: 
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/view/442, acesso em 13/05/2014. 
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A Convenção da UNESCO de 2005 sobre Diversidade Cultural considera que a 

diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade, constituindo 

patrimônio comum desta, a ser valorizado e cultivado, criando com isso um mundo rico 

e variado, nutrindo as capacidades e valores humanos e constituindo-se num dos 

principais motores do desenvolvimento sustentável da humanidade, indispensável à paz 

e a segurança, para a plena realização dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais. 

Considerando que a cultura assume formas diversas através do tempo e do 

espaço e que esta diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de 

identidades e expressões culturais dos povos, a Convenção expressamente reconhece a 

importância dos conhecimentos tradicionais como fonte de riqueza material e imaterial 

e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e a necessidade de assegurar sua 

adequada proteção e promoção, que se fortalece mediante a livre circulação de ideias e 

se nutre das trocas constantes e da interação entre culturas37. 

É a partir desta abordagem que se pode afirmarque a manutenção da 

diversidade cultural38 é fundamental para o desenvolvimento da economia criativa, cuja 

característica mais marcante está na inovação, no uso docapital intelectual para a 

criação dos bens imateriais, e que pressupõe o investimento nas pessoas e na 

infraestrutura do ambiente criativo39.  

 

5. PLÁGIO X CRIATIVIDADE 

 

Analisado o contexto da sociedade informacional e da economia criativa, como 

também, os contornos do plágio para o direito autoral, sua origem e definição, cabe 

refletir: em que medida pode haver um diálogo ou um filtro entre a criatividade e 

37 Com base nisto, a Convenção da UNESCO de 2005 sobre Diversidade Cultural define em seu artigo 4º, 
parágrafo II, o que entende por Diversidade Cultural: “refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as 
culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e 
dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas 
quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade 
das expressões culturais, mas também através dos diversos modos de criação, produção, difusão, 
distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados.” 
38Lessig distingue a cultura comercial e não comercial, sendo a primeira àquela produzida para ser 
vendida e a outra todo o restante, e afirma que o foco da lei sempre esteve na criatividade comercial, 
sendo que atualmente seu esforço reside cada vez menos em apoiar a criatividade e cada vez mais 
proteger as indústrias da competição. In LESSIG, Lawrence. Cultura Livre, p. xiv. Disponível em: 
http://pt.scribd.com/doc/5266831/Lawrence-Lessig-Cultura-Livre, último acesso em 12/11/2012. 
39 Cf. FLORIDA, Op. Cit., p. 320. 
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plágio? Estarão o plágio e a criatividade definitivamente em posição de antagonismo e 

de confronto? 

A criatividade, entendida como a movimentação do intelecto humano com 

objetivo de criar algo novo, neste momento social, é tida como fator de produção. Celso 

FURTADO refere que “o ato criativo se manifesta na produção de obras excepcionais, 

que enriquecem o patrimônio da humanidade, como obras que se incorporam 

imediatamente ao viver cotidiano de certas comunidades”40.  

Ao exercício da criatividade são atribuídas as criações do homem, nos mais 

diversos segmentos. Quando falamos em propriedade intelectual, em especial a 

propriedade industrial, a criatividade se apresenta em novidade, e por isso mesmo, mais 

facilmente identificável, podendo fazer jus a proteção marcaria ou patentária.  

Todavia, quando se trata de criações intelectuais imateriais, a situação se torna 

mais complexa. Qual o filtro que a obra criativa deva suprir para merecer a exclusiva do 

direito autoral? Se por um lado, a criatividade é o motor da indústria criativa, de outro, 

desde o final da década de 40, ADORNO e HORKHEIMEIR já criticavam a indústria 

cultural que rege nossos mercados, perfeitamente enquadrados nas necessidades ditadas 

pela própria indústria e cujo grau de originalidade se mostra cada vez mais rarefeito, 

vigendo o princípio da repetição sistematizada na cultura de massa consumida pela 

sociedade41. 

Estaríamos enfrentando uma crise de autoria, fomentado pela cultura de massa 

da repetição e da pouca originalidade? De fato a sociedade consome o que a indústria 

cultural lhe apresenta e o que foge a este script acaba repelido, fazendo com que, mais 

do que o reaproveitamento de ideias, os bens de consumo sejam repetições programadas 

desta necessidade social, como sustentou Adorno? 

Esta dicotomia ideológica acerca do papel da indústria criativa remete 

necessariamente a uma reflexão mais cuidadosa quando se coloca em cheque a 

originalidade da obra criativa para averiguar a ocorrência ou não de plágio autoral. 

O plágio é um instituto que em direito de autor não apresenta tipificação 

própria, recebendo, por isso mesmo, os mais diversos conceitos pelos estudiosos do 

tema. Se no plágio acadêmico a cópia literal, ou o aproveitamento de fontes, são temas 

40 FURTADO, Celso. Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura. São Paulo: Contraponto, 2012, 
p.95. 
41ADORNO, Theodor W.. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2009, p. 20 a 44. 
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de prioritária preocupação, no universo do direito autoral, é cópia insidiosa e 

dissimulada que mais dores de cabeça desperta42, já que para que declare o plágio, é 

necessário que haja o aproveitamento da essência criativa da obra alheia, aquela 

peculiar expressão da ideia que faz com que aquela criação do espirito seja única e 

exclusiva, muito além da ideia e da inspiração. Esta tarefa mostra-se árdua no cenário da 

indústria cultural denunciada por ADORNO, que elege a repetição e a pouca 

originalidade como motores. 

Assim, para que se possa fazer esta análise – violação de direito autoral por 

plágio - em obras criativas de cunho cultural, é necessário que se revisite o conceito de 

autoria e reflexione sobre o contributo mínimo de originalidade que deve conter a obra 

criativa.  

Mesmo porque devemos considerar que a absorção do conhecimento advindo 

de outras obras, a recombinação, é a forma mais antiga de criação. Uma vez que a 

cultura se faz pelo reaproveitamento e reelaboração. Como refere Denis B. BARBOSA 

o novo resulta do aproveitamento do velho e que sem o acesso ao conjunto já existente, 

não se produziria nada novo43. 

Some-se a isto o fato, nem sempre lembrado, de que a lei não protege as ideias 

– que por serem de patrimônio da humanidade não estão acobertadas pelo direito autoral 

–. Assim, é necessário distinguir com rigor a coincidência criativa do plágio. Que 

também não se confunde com obra derivada ou transformação criativa, que tem 

previsão e especificação própria na lei44. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

42Gandelman faz a distinção entre plágio material como sendo “a cópia servil, isto é, aquela obra que se 
limita a reproduzir integralmente o texto da outra” e plágio virtual ou ideológico como aquele que “tenta 
utilizar e explorar o talento e o labor intelectual alheio”. É a cópia dissimulada, de identificação 
complexa, na maioria das vezes somente apurada mediante perícia técnica.In GANDELMAN, Henrique. 
De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital. Rio de Janeiro: Recorde, 2007, p. 96. 
43BARBOSA, Op. Cit., p. 3. 
44 O conceito de obra derivada está previsto no o artigo 5º, inciso VIII, alínea ‘g’ da Lei 9.610/98, como 
sendo “a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação da originária” e ela exige 
sempre a autorização do autor da obra originária. Já a transformação criativa, embora não esteja definida 
em lei, pode ser entendida como “o mecanismo pelo qual a arte se apropria de trechos de artefatos 
culturais pré-existentes para instrumentalizar de forma determinante certas manifestações artísticas e 
sociais, democratizando e socializando as possibilidades de criação”. In PESSERL, Alexandre; 
BERNARDES, Marciele Berger. Transformação criativa na sociedade da informação. Disponível em:  
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/transformacao_criativa_na_sociedade_de_informacao.p
df, acesso em 18/09/12. 
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Os temas trazidos no presente estudo despontam na atualidade pela sua 

relevância no cenário da Sociedade Informacional. Como se pôde observar, a existência 

do plágio é tão antiga quanto corriqueira na sociedade.  

No passado sua incidência ficava restrita ao plágio literário, hoje ela alcança os 

mais variados suportes, como as obras de arte, a música, as imagens, os softwares, 

dentre outros. Se anteriormente, a cópia literal era o principal método de plagiar, no 

contexto atual da sociedade, os métodos se sofisticaram e o plágio dissimulado 

apresenta-se com maior frequência.  

É bem verdade que, a Revolução da Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC´s) tem sua parcela de responsabilidade para essa mudança. Pois, com a 

digitalização ficou mais fácil de copiar o trabalho alheio, também é verdade, que 

instrumentos tecnológicos como os softwares de detecção de plágio, em contra partida 

ajudam a desmascará-lo, o que é muito utilizado no âmbito acadêmico.  

A temática que envolve o fenômeno do plágio na área do direito é muito 

ampla, por isto, alguns autores como Richard POSNER limitaram sua análise 

exclusivamente ao plágio literário, procurando direcionar o foco de análise para o viés 

da criatividade presente – ou não – nos casos de plágio.  

Contudo, ainda, se carece de estudos mais profundos sobre a temática do plágio 

na Sociedade Informacional, nas múltiplas formas de reutilizar a obra com as novas 

tecnologias, para que se possa estabelecer um diálogo ou um filtro entre a criatividade e 

o plágio.  

A mera posição de confronto e antagonismo  não resolve os desafios 

tecnológicos da Sociedade Informacional, nem contribui para operacionalizar novos 

conceitos que dêem suporte a criatividade que emerge na nova Economia Criativa. Isto 

para valorizar a criação, a originalidade, o ato  humano criado, o entorno cultural e o 

aspecto econômico que se atribui a criatividade em plena economia criativa. 

Contudo, também não se pode negar que a crítica iniciada por ADORNO já na 

década de 40, de que o que dita o consumo e a produção é cultura de massa da repetição 

e da pouca originalidade também encontra eco em nossa sociedade. 

Assim, ainda que se faça a ponderação desta crítica mais extremada, para o fim 

exclusivo de evidenciar a ocorrência do plágio no direito autoral, é necessário repensar 

nestes aspectos, mormente, na indústria cultural. Pois, ainda que o plágio não verse 

sobre a cópia da ideia, as formas de expressão destas ideias são normalmente comuns e 
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repetitivas, já que os motivos que a inspiram são encontrados em objetos comuns 

(amores proibidos, conflitos familiares, dramas políticos, dentre outros) sem que se 

possa atribuir, apenas por isto, a existência de plágio pela simples coincidência criativa. 

Por fim, o plágio, sendo ele um conceito demasiadamente complexo, sem 

tipificação legal definida, construído pelos estudiosos do direito (e de forma não 

uníssona), é seguramente um dos grandes desafios para os operadores do direito autoral 

no contexto das novas tecnologias. 

O caminho para identificar a ocorrência de plágio (que não seja a cópia servil), 

principalmente no tocante a indústria cultural, ainda que distante de um entendimento 

pacífico, com certeza passará, necessariamente, pela análise do contributo mínimo de 

originalidade que a obra criativa tida como plagiada apresente para o estado da arte. Eis 

ai, um novo tema, cuja reflexão sobre as questões inerentes a propriedade intelectual 

estão por demandar por maiores estudos na esfera do direito. 
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O DIREITO DE REPRODUÇÃO E O CONTROLE SOBRE OS ATOS DE CÓPIA 

PARA USO PRIVADO DAS OBRAS INTELECTUAIS 

THE RIGHT OF REPRODUCTION AND CONTROL OVER THE ACTS OF COPY FOR PRIVATE USE OF 

INTELLECTUAL WORKS 

IRACEMA FAZIO 

RESUMO  
O objetivo deste artigo consiste em ponderar e refletir sobre a noção própria de reprodução, por forma a 

compreender qual a fundamentação da liberdade de reprodução. Ou seja, trata-se, concretamente de decifrar o 

fenômeno da repetição, melhor referindo da capacidade de criar uma cópia idêntica ao original. 

 

PALAVRAS CHAVES: DIREITO DE REPRODUÇÃO. FIXAÇÃO DA OBRA INTELECTUAL. CÓPIA 

PARA USO PRIVADO. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to ponder and reflect on the notion of reproduction in order to understand what the 

reasoning of reproductive freedom. That is, it is, specifically to decipher the phenomenon of repetition, referring 

to the best ability to create an identical copy to the original. 

 
KEY-WORDS: RIGHT OF REPRODUCTION. FIXING THE WORK OF INTELLECTUAL. COPY FOR 

PRIVATE USE. 

 

1 O ATO DE REPRODUÇÃO 

O fenômeno da repetição, que induz a reprodução não somente está interligado ao 

mundo do tangível, do plenamente táctil. Muito pelo contrário, o fazer humano, analisado 

como as ações da vida ativa do homem, impõe uma delimitação da essência da própria 

condição humana. Refira-se, que esta vida ativa humana contitui-se nas condições basilares 

do fazer, do trabalho e da ação. Aliás é desta forma que o homem interage natural, artificial e 

socialmente
1
. 

Porquanto a ação de repetir é intrínseca à natureza humana, com efeito interessa ao 

ciclo natural e biológico da vida, graficamente representado por ações circulares naturais, 

                                                           

 Doutoranda em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mestre em Ciências 

Jurídico Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coordenadora do Núcleo de TCC e 

Professora da Faculdade UNIME de Ciências Jurídicas e da Faculdade Ruy Barbosa de Direito. Coordenadora da 

Revista de Ciências Jurídicas da UNIME. Coordenadora de Pesquisa da Faculdade UNIME – Núcleo Jurídico: O 

direito intelectual na sociedade da informação. 
1
 Cf. ARENDET, Hannah. A Condição Humana. Trd. Roberto Raposo.  10.ª ed., 6.ª reimp. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2007. 
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como, nascer, desenvolver e perecer. Correspondendo deste modo nas ações imprescindíveis 

para que a espécie humana conserve-se; preservando-se assim o gênero humano
2
. 

Note-se, por isso, que se faz necessário, neste artigo, compreender que a reificação3 

da ação humana, corresponde a um processo, típico das sociedades industriais, no qual o valor 

de tudo, identifica-se como econômico, ou seja, como valor de troca, já que tudo é encarado 

como mercadoria. De sorte que a validade do trabalho humano, surge não da qualidade  

concreta deste labor humano; mas, sim, do trabalho abstrato, isto é, aquele passível de ser 

transferido onerosamente a terceiros. 

Observe-se, assim, que todo e qualquer stratus social consubstanciado neste valor de 

mercadoria, domina as necessidades do homem, determina o modus operandi social que 

através de mecanismos diversos produz, reproduz, perpetua e apresenta relações também entre 

este mercado. 

Neste diapasão, ponderar sobre a noção de repetição e reprodução funda-se, neste 

artigo, em estudar os modos do fazer, do trabalho e da ação humana em sua interioridade4. 

Assim, compreender a evolução das tecnologias que corroboram para o desenvolvimento 

                                                           
2 

Brilhantemente Arendet aponta que: «No caso das obras de arte, a reificação é algo mais que mera 

transformação: é transfiguração, verdadeira metamorfose, como se o curso da natureza, que requer que tudo 

queime até virar cinzas, fosse invertido de modo que até as cinzas pudessem irromper em chamas. As obras de 

arte são frutos do pensamento, mas nem por isto deixam de ser coisas. O processo de pensar, em si, não é capaz 

de produzir e fabricar coisas tangíveis como livros, pinturas, esculturas ou partituras musicais, da mesma forma 

com o uso, em si, é incapaz de produzir e fabricar uma casa ou uma cadeira. Naturalmente, a reificação que 

ocorre quando se escreve algo, quando se pinta uma imagem ou se modela uma figura ou se compõe uma 

melodia tem a ver com o pensamento que a precede; mas o que realmente transforma o pensamento em realidade 

e fabrica as coisas do pensamento é o mesmo artesanato que, com a ajuda do instrumento primordial -  mão do 

homem – constrói as coisas duráveis do artifício humano.» ARENDET, Hannah. A Condição Humana. Trd. 

Roberto Raposo.  10.ª ed., 6.ª reimp. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 182. 
3
 Para Timothy Bewes, reificação «refers to the moment that a process or relation is generalized into an 

abstraction, and thereby turned into a ‘thing’». Trd. livre: «refere-se ao momento em que um processo ou relação 

é generalizada numa abstração, e, assim, transforma-se numa "coisa"». BEWES, Timothy. Reification, or The 

Anxiety of Late Capitalism. Londres: Verso, 2002, p. 3. A noção de reificação for a apresentada por George 

Lukács, em 1923, na sua obra «Reification and the Consciousness of the Proletariat». LUKÁCS, George. 

Reification and the Consciousness of the Proletariat. Trad. Andy Blunden. Londres: Merlin Press, 1967. 

Disponível em <http://www.marxists.org/archive/lukacs/works/history/hcc05.htm>, acesso aos 24.11.2012. 

Sobre o tem vd. também NOBRE, Marcos. Limites da reificação. Um estudo sobre História e consciência de 

classe, de Georg Lukács. Dissertação de Mestrado, USP, mimeo, 1991. 
4
 Alexandre Dias Pereira sobre o uso de termo reprodução, destaca que este apresenta uma noção básica 

encontrada tanto no direito de autor como nos direitos conexos. E, apontando para a noção do direito de autor 

nos países anglo-saxônicos, denominada de ‘copyright’, ou seja, direito de copiar, indaga-se: «Mas, copiar e 

reproduzir significam a mesma coisa?». Em resposta à sua própria dúvida, o autor escalrece 

que:«Linguisticamente, trata-se, com efeito, de sinónimos. Sinonimia essa que vale também no quadro do direito 

de autor.» PEREIRA, Alexandre Dias. A reprodução para uso privado no ambiente analógico e no ambiente 

digital. in Direito da Sociedade da Informação. vol. VII, p. 329-361, Coimbra Editora, 2008, p. 337. 
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destes diversos modos do agir humano, implica mesmo em analisar a historicidade central dos 

novos mecanismos tecnológicos durante o curso da própria história da humanidade5. 

Pois, de certo tais mecanismos influenciaram de sobremaneira os inúmeros modos do 

agir humano, que ao longo do tempo alteraram-se não só consoante a modificação do 

ambiente natural, como também pela substancial utilização que o homem realizava das novas 

tecnologias que lhe eram ofertadas6. 

Certo é que a introdução destas tecnologias em princípio refletiram, na verdade, 

hipóteses de privilégios experimentais, até a constatação da sua viabilidade econômica, bem 

como, da geração de rentabilidade lucrativa. Porquanto, constantado-se tais vantagens para os 

modos de agir humano, as novas tecnologias de repetição, reprodução, são assumidas como 

colaborativas, para a circulação e troca de informação, cultural, educacional e científica. 

Note-se que comumente a doutrina autoral vem entendendo a reprodução como 

aquela faculdade que consiste na fixação da obra intelectual por qualquer espécie de 

mecanismo que permita a comunicação indireta da obra ao público7. 

Oportuno, por isso, enfatizar que o estudo da tutela do bem intelectual não leva em 

consideração a manutenção da aura do mesmo, pelos processos de reprodução. Assim, a 

proteção conferida pela lei desliga-se da realidade longínqua, que segundo Benjamin evoca 

um momento singelo e único, que de fato não validaria as técnicas de reprodução do bem 

                                                           
5
 Vd. LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligências: o futuro do pensamento na era informática. trad. Carlos 

Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Ed 34, 1993. 203 p. Para uma leitura da historicidade dos mecanismos 

tecnológicos, vd. LIMA, Gercina Ângela Borém de O.; PINTO, Líliam Pacheco; e, LAIA, Marconi Martins de. 

Tecnologia da Informação: Impactos na Sociedade. in Revista Informação & Informação, v. 7, n. 2, p. 75- 94, 

Londrina, jul./dez. 2002. Disponível em < 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1699>, consulta aos 08.12.2012. 
6
 Para uma compreensão mais apurada sobre a evolução da tutela autoral ao longo da história, vd. SOUZA, Alan 

Rochade. Direitos Autorais: A História da Proteção Jurídica. in Revista da Faculdade de Direito de Campos, 

p. 7-61, ano VI,  n.º 7, Dezembro de 2005. 
7
 Aliás é este o entendimento de Claude Colombet ao comentar o dispositivo 122-3 da lei francesa de direito de 

autor. Colombet destaca inclusive que os processos de reprodução da obra intelectual, podem alcançar uma 

variedade infinita; mas destaca, que todos eles devem ao menos resguardar um ponto em comum, que diz 

respeito ao modo com a obra intelectual é comunicada ao público. Posto que na reprodução é obra comunicada 

ao público de forma indireta, enquanto na representação a obra é comunicada ao público de maneira direta, já 

que o público tem contato direto com o objeto de criação. Complementando, inclusive que o direito de 

reprodução essencialmente levanta três questões que afetam, o modo de reprodução, o objeto reproduzido, e a 

destinação da reprodução. COLOMBET, Claude. Propriété littéraire et artistique et droits voisins. 7.ª ed. 

Paris: Dalloz, 1994, p. 140 e ss. 
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intelectual; dado que impossível seria a repetição deste momento longíquo e único, 

esmaecendo, portanto, a aura do bem intelectual8. 

Neste sentido, a despeito das técnicas de reprodução, permitirem um resultado da 

cópia muito semelhante ou mesmo idêntico ao original, para o autor a obra despe-se de seu 

valor, pois perde o seu caráter de autenticidade. De sorte que na «era da reprodutibilidade» a 

aura da obra «murcha», pois assente no fenômeno de consumo de massa, que também gera 

uma revolução nas modalidedes de aquisição de bens9. 

 

2 O DIREITO DE REPRODUÇÃO 

Hoje a noção do direito de reprodução, entendida como uma faculdade de natureza 

patrimonial atribuída ao autor, passa pela compreensão de todo e qualquer modo de 

multiplicação duma obra original numa cópia; ou, mais ainda a fixação duma exceução em 

qualquer suporte tangível, físico10. 

Trata-se assim tal faculdade do direito dos autores, executantes e produtores de 

fonograma de autorizar ou proibir a cópia das suas obras intelectuais, ou ainda de qualquer 

outro material protegido. Esta tem sido uma tendência marcada já a longa data pelos 

instrumentos internacionais em matéria de proteção dos direitos de autor;  antes, mesmo dos 

Tratados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual de 199611. 

Como é o caso da Convenção de Berna12, da Convenção de Roma13, da Convenção de 

Genebra14 e do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados 

                                                           
8
 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. Trad. José Lino Grünnewald. 

in os Pensadores, p. 4-28. São Paulo: Abril Cultura, 1980, p. 9. 
9
 «Poderia caracterizar-se a técnica de reprodução dizendo que liberta o objecto reproduzido do domínio da 

tradição. Ao multiplicar o reproduzido, coloca no lugar de ocorrência única a ocorrência em massa. Na medida 

em que permite à reprodução ir ao encontro de quem apreende, actualiza o reproduzido em cada uma das suas 

situações. Ambos os processos provocam um profundo abalo do reproduzido, um abalo da tradição que é o 

reverso da crise actual e a renovação da humanidade.» BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de suas 

técnicas de reprodução. Trad. José Lino Grünnewald. in os Pensadores, p. 4-28. São Paulo: Abril Cultura, 

1980, p.7. 
10

 Esta é aliás a noção apresentada por Giorgior Jarach. JARACH, Giorgior. Manuale del Diritto D’Autore. 

Milão: Mursia, 1991, p.58. 
11

 O objetivo destes Tratados fora o de reforçar o papel da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(doravante apenas denominada de OMPI) de tutora dos direitos intelectuais no cenário internacional. Assim, esta 

Organização en 1996 adota dois tratados, a saber o Tratado OMPI sobre Direitos de Autor, adotado em Genebra 

em 20.12.1996; e, o Tratado OMPI sobre a Interpretação ou Execução de Fonogramas, adotado na mesma data, 

também em Genebra. 
12

 O Ato de Berna fora completado em Paris a 04.05.1896, revisto pelo Ato de Berlim em 13.11.1908, 

completado em Berna a 20.03.1914 e, revisto novamente pelos Atos de Roma a 02.06.1928, de Bruxelas a 
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com o Comércio15, que incorporou todos os requisitos de proteção do direito de reprodução, 

previstos na Convenção de Berna16. 

Ressalte-se, entretanto que a grande conquista dos Tratados da OMPI de Direitos de 

Autor, adotados em 1996, fora o reconhecimento do grande alcance do direito de reprodução, 

especialmente no que diz respeito à sua aplicação para as obras e fonogramas no ambiente 

digital. 

Tanto o Tratado OMPI sobre Direitos de Autor, como o Tratado OMPI sobre a 

Interpretação ou Execução de Fonogramas reestabeleceram as exigências anteriormente 

adotadas ainda pela Convenção de Berna. Mas, cuidaram de adequar a faculdade de 

reprodução para a nova realidade dos mecanismos de reprodução em massa, principalmente 

para os mecanismos digitais de reprodução.  

Assim, tais tratados reconheceram a legitimidade da reprodução dum original numa 

cópia, por qualquer modo ou forma de mecanismo de reprodução. Ressaltando-se, ainda, que 

ambos os instrumentos de proteção internacional garantiram clara e explicitamente tanto os 

modos diretos como os indiretos de reproduções, conforme já dantes fora previsto na 

Convenção de Roma17. 

                                                                                                                                                                                     
26.06.1948, de Estocolmo em 14.07.1967 e, por fim pelo Ato de Paris em 24.07.1971, tendo este Ato sido 

emendado pela última vez em 28.09.1979. 
13

 A Convenção de Roma é de 1989, denominada também de Convenção Internacional para a Proteção aos 

Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, fora 

atualizada pelo Tratado OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) sobre a Interpretação ou 

Execução de Fonogramas, adotado em Genebra em 20.12.1996. 
14

 A Convenção de Genebra, adota em Genebra em 09.10.1971 é a Convenção para a Proteção de Produtores de 

Fonogramas contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas. 
15 

Também denominado Acordo TRIP´s, na sigla em inglês e ADPIC, na sigla em português, fora adotado em 

1984 no seio da Organização Mundial de Comércio, e ficou conhecido como Acordo Berna Plus, uma vez que 

inseriu novas obras no escopo da tutela autoral , como por exemplo a proteção dos Programas de Computador e 

das Bases de Dados. 
16

 É assim a disposição referida pelo o art. 9º, da Convenção de Berna, que estabelece:«(…) 1) Os autores de 

obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a 

reprodução das suas obras, de qualquer maneira e sob qualquer forma.» 
17

 Esta Convenção Internacional para a Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de 

Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, em seu dispositivo 3.º, aponta que se entende por reprodução «a 

realização da cópia ou de várias cópias de uma fixação», compreendendo assim a faculdade de impedir a 

reprodução sem o consentimento dos artistas, intérpretes ou executantes da fixação das suas interpretações e/ou 

execuções. Observe-se que esta mesma proteção fora extendida no dispositivo 10 desta Convenção para os 

produtores de fonogramas, garantindo-lhes assim o direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta 

dos seus fonogramas; bem como, no seu dispositivo 13 que também faculta aos organismos de radiodifusão 

idêntica faculdade de autorizar ou impedir a reprodução das fixações das suas emissões. 
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Frise-se que o escopo do direito de reprodução fora clarificado numa declaração 

consensual18, aprovada por unanimidade nas negociações destes Tratados da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual. 

Por conseguinte, a declaração acordada confirma que o direito de reprodução aplica-

se plenamente ao ambiente digital, em especial para a utilização de fonogramas em formato 

digital19. E ainda delimitou o entendimento de que o armazenamento dum fonograma 

protegido na forma digital num suporte eletrônico qualquer constitui uma reprodução20. 

Ademais, o propósito deste estudo reside em desmistificar a faculdade de reprodução 

em face do exclusivo patrimonial atribuído ao autor pelo texto constitucional brasileiro. O que 

se apresenta uma tarefa bastante árdua, dado que implica em delimitar os contornos da noção 

da faculdade de reprodução, compreendendo os seus limites. 

Acrescente-se que, de forma inteligente a própria Convenção de Berna, entregou esta 

tarefa aos legisladores nacionais; facilitando assim a incorporação da sua normativa legal de 

parâmetros mínimos a uma infinidade de sistemas jurídicos, com características próprias. 

Na verdade a noção da faculdade de reprodução apresentada pelos diversos 

instrumentos legais internacionais e ainda nacionais apontam todas para uma interpretação, 

que não leva em consideração o meio utilizado para a concretização da ação de reprodução; 

ou seja, deixa em aberto a oportunidade de escolha sobre o mecanismo tecnológico utilizado 

para a realização da cópia. 

Esta tendência de não tipificação do mecanismo tecnológico utilizado para a 

reprodução, deixa antever que no conteúdo da faculdade de reprodução, o elemento 

tecnologia encontra-se despido de valoração jurídica. De sorte que, não pode o mesmo 

                                                           
18

 Tais Declarações concertadas foram tomadas no seio da Conferência Diplomática que adotou os Tratados 

OMPI em Genebra, no ano de 1996. Estas declarações dizem respeito a certas disposições do Tratado OMPI 

sobre Direitos de Autor e do Tratado OMPI sobre a Interpretação ou Execução de Fonogramas. 
19

 Trata-se da Declaração concertada de n.º 14 do Tratado OMPI sobre a Interpretação ou Execução de 

Fonogramas, a respeito dos artigos 7, 11 e 16, que findam por referir que o direito de reprodução, segundo o que 

se encontra disciplinado nos arts. 7 e 11, bem como de acordo com as limitações permitiras em virtude dos 

mesmos e do art. 16, aplicam-se plenamente ao formato digital. Idêntica declaração – declaração de n.º 2 - fora 

adotada pelo Tratado OMPI sobre Direitos de Autor, dispondo que «O direito de reprodução, tal como previsto 

no artigo 9 º da Convenção de Berna, e as excepções previstas nessa, são plenamente aplicáveis no ambiente 

digital, em especial para a utilização de obras em formato digital. Entende-se que o armazenamento de uma obra 

protegida em formato digital em um meio eletrônico constitui uma reprodução, na acepção do artigo 9 º da 

Convenção de Berna.» 
20

 A mesma Declaração concertada de n.º 14 Tratado OMPI sobre a Interpretação ou Execução de Fonogramas, 

entendeu que o armazenamento duma interpretação ou execução protegida ou dum fonograma em formato 

digital ou em meio eletrônico constitui uma reprodução no sentido dos artigos 7, 11 e 16. 
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constituir-se num obstáculo à utilização da obra protegida por terceiros, fundamentando-se, 

assim, a negativa na simples escolha deste meio tecnológico21. 

A consequência lógica desta não tipificação dos meios tecnológicos admitidos pela 

lei para a realização da cópia, especialmente, no escopo normativo de espaço livre para uso 

privado, determina que a compreensão da noção de reprodução, implica na multiplicação de 

exemplares da obra intelectual, em qualquer suporte tangível ou intangível. 

Nesta linha de ideias a compreensão de reprodução deve admitir a hipótese de dois 

núcleos de reprodução, um mais restrito que faz distinção entre a fixação como elemento 

técnico necessário à reprodução, entendendo desta forma que há um quadro de valoração 

jurídica diferenciado entre reprodução e fixação; e, outro mais aberto que admite a inclusão da 

fixação como um requisito jurídico para a reprodução. 

 

3 A FIXAÇÃO E A NOÇÃO JURÍDICA DE REPRODUÇÃO 

Desde já, pondere-se que o presente artigo partirá da compreensão de que a fixação 

não se consubstancia como um elemento de concessão da tutela autoral, posto que, como 

visto, em tempos de revolução tecnológica, a reprodução pode-se dar em qualquer suporte 

seja físico ou digital; e ainda, devido ao fato de que a tutela autoral nasce desde a criação da 

obra intelectual22. Procura-se assim, esclarecer que a fixação compreende de regra geral um 

                                                           
21

 Por exemplo, é o que se infere da norma autoral brasileira, Lei 9.610/98, que na redação do inciso VI, do art. 

5, estabelece a noção de reprodução, como «a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística 

ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente 

ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido.» Neste 

mesmo sentido o Código de Direito de Autor e Conexo de Portugal que no n.º 2, do art. 68.º, define a noção de 

reprodução como uma garantia atribuída ao autor para « i) A reprodução directa ou indirecta, temporária ou 

permanente, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte;». E, ainda no n.º 2, do art. 75.º do 

mesmo diploma legal português que estabelece a possibilidade de reprodução por qualquer meio da obra 

intelectual sem prévia autorização do seu criador, desde que não ultrapassado os limites para uso privado, 

estabelecidos em lei. De forma mais tímida, também o Código de Propriedade Intelectual de França, determina 

uma liberdade de escolha nos meios de reprodução, pois que prescreve em seu art. L.122-3 que a faculdade de 

reprodução compreende a fixação material da obra com o objetivo de comunicar indiretamente ao público. 
22

 Bastante lúcidas são as ponderações de Oliveira Ascensão, para quem: «Com a criação, surge o direito do 

autor. E o autor tem o direito pessoal de dar a conhecer ou não a sua obra. É uma derivação básica da tutela da 

personalidade. Ninguém é obrigado a tornar públicos os versos que escreveu quando estava com febre. Ainda 

que sejam geniais. Nem necessita de se justificar: está no seu inteiro alvedrio publicar ou não, ou divulgar 

qualquer forma. Assim, ao pintor que não aprecie o próprio quadro é lícito destruí-lo, e ao compositor manter a 

sua sonata em segredo.» ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Direitos Conexos. op. cit., p. 170. 

Neste mesmo sentido fora o que decidiu o Tribunal de Justiça Comunidade Andina: «La normativa sobre 

derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la 

existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal 

es el autor de la creación intelectual.» Ou seja: «A legislação sobre direitos de autor tem como objeto a proteção 
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mero requisito tecnológico, não lhe sendo, possível, deste modo, atribuir valoração jurídica a 

este requisito. 

É certo que mesmo imprescindível para a reprodução num corpo intangível, a 

fixação, apenas deve ser compreendida como um requisito de viabilidade técnica necessário, 

transitório, passageiro; como, é o caso das reproduções de arquivos utilizando apenas 

mecanismos de visualização através da internet. 

Assim, cumpre questionar sobre a possibilidade de valorar-se juridicamente a fixação 

com um requisito de proteção inserto no conteúdo da faculdade de reprodução, especialmente 

em face das obras intelectuais que circulam em suporte intangível; por exemplo, das obras que 

circulam em linha pela world wide web23. 

A resposta a tal indagação não pode ser diversa da negativa; ou seja, não assegurar 

valoração jurídica ao elemento fixação. Portanto, configura-se efetivamente em resolver o 

conflito entre a possibilidade de fixação da criação intelectual num corpo mecânico, e a 

compreensão da circulação desta criação intangível no mundo digital, que também se 

caracteriza por ser não físico24. 

                                                                                                                                                                                     
do bem intelectual, mesmo que se mantenha inédito; a existência da obra é o pressuposto de existência do direito 

e o sujeito que se beneficia desta tutela legal é o criador intelectual.» Tribunal de Justiça Comunidade Andina, 

Interpretação Prejudicial, Processo 20-IP-2007, São Francisco de Quito: 18.04.2007. in Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, Bogotá, D.C., Colômbia. Disponível em 

<http://www.derautor.gov.co/htm/legal/jurisprudencia/Indices/IT_DA.htm>, consultado a 08.07.2008. 
23

 Neste sentido é que Hércoles Tecino Sanches, de modo bastante crítico à legislação brasileira de direito de 

autor aponta, após indagar-se sobre a possibilidade da fixação da obra intelectual em suporte incorpóreo, que: 

«Não se trata de tangibilidade da criação intelectual, em si mesmo, pois essa é sempre intocável, por ser 

imaterial. Qualquer que seja o registro ou a fixação expressando a obra, ela só poderá ser sobre objeto material, 

mesmo que armazenada numa bolha eletrônica». SANCHES, Hércoles Tecino. Legislação Autoral. São Paulo: 

Ltr, 1999, p.73. 
24

 Pondere-se que fazer da fixação em suporte material uma condição para a concessão da tutela autoral 

efetivamente, não comporta a melhor técnica jurídica para o regime jurídico europeu continental. Sem embargo, 

a obra é protegida desde o momento da sua criação. No entanto, por razões óbvias, a Convenção de Berna 

permite que os Estados signatários determinem o requisito da fixação em suporte material das obras literárias e 

artísticas, ou ainda uma ou várias categorias delas, como condicionante da proteção autoral. (n.º 2, art. 2.º) 

Registre-se que a Convenção não define o que se deve entender por «suporte material», aqui mais uma vez, por 

razões de viabilidade da proteção dos mínimos no âmbito internacional, evitando disparidades entre os 

ordenamentos jurídicos nacionais. 

Convém destacar, no entanto, que a maioria dos Estados com tradição de Common Law, assumiram de início a 

fixação como uma condição para o reconhecimento da tutela autoral. 

«Under current law, copyright arises the moment an original piece of expression is fixed in a <tangible medium 

of expression>. Registration and notice, though encouraged, are not required as a condition of protection.» Ou 

seja: «Segundo a lei atual, o <copyright> surge no momento de fixação do da obra original em um <meio de 

expressão tangível>. Embora, o registro e o aviso prévio, sejam encorajados, não são exigidos como condição de 

proteção.» SPRIGMAN, Christopher. Reform(aliz)ing Copyright. Stanford Law School, Research Paper n.º 

88, Agosto 2004, Disponível em <http://ssrn.com/abstract=578502>, consultado a 21.07.2008. 
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Em que pese primária, entende-se necessária neste estudo fazer-se a distinção entre o 

suporte físico e o meio de acesso à obra intelectual. Claramente identifica-se como suporte 

físico da obra intelectual o corpo mecânico no qual a obra intelectual se encontra fixada. Por 

outro lado, o meio de acesso deve-se identificar como aquele que faculta o contato, a 

percepção da obra como uma exteriorização criativa do intelecto humano. 

Denote-se que esta compreensão do meio, como aquele de acesso não tangível à obra 

intelectual é possível no domínio virtual, ou ainda quando da comunicação direta da obra 

intelectual, por exemplo, na declamação, na apresentação teatral, musical; e, até mesmo na 

comunicação indireta através, por exemplo da radiodifusão25. 

É bem verdade que a noção de reprodução, entendida como uma faculdade 

patrimonial, pois facilita os meios pelos quais o autor poderá explorar economicamente a sua 

criação intelectual, envolve fenômenos como a fixação, a suscetibilidade de obtenção de 

cópias ou exemplares e ainda a percepção da obra. 

Ademais, note-se que a reprodução, também, pode ser compreendida como o 

fenômeno que permite a elaboração dum novo exemplar da obra. Mas, nas palavras de 

Oliveira Ascensão, árdua é a tarefa de definir se este fenômeno da reprodução resulta no 

surgimento da materialização da criação intelectual do mesmo gênero do exemplar já 

existente; ou, ao contrário, permite este fenômeno a criação dum exemplar de natureza 

distinta do já existente. Daí é que para o autor é possível admitir-se duas noções para o 

fenômeno da reprodução; isto é, um de natureza jurídica e outro de natureza técnica26. 

Assim, em sentido técnico, para a concretização da reprodução, necessário se faz 

primeiro a fixação da obra intelectual a um corpo mecânico, para em seguida alcançar-se o 

resultado desejado; ou seja, a produção da cópia, a repetição fiel do original. 

                                                                                                                                                                                     
Todavia, frise-se que a partir do início de 1976, os Estados Unidos da América passaram de um sistema autoral 

condicional, que exigia o cumprimento de formalidades para o reconhecimento de direitos de autor, para um 

sistema incondicional. É de reconhecer-se que se trata duma grande alteração, refletindo uma ruptura de quase 

dois séculos de tradição. 
25

 Cumpre apontar que esta investigação compreende o crescente desenvolvimento tecnológico; e, assim, está 

ciente das inúmeras modalidades de acesso não tangível à criação intelectual. Exemplo disso, é a possibilidade 

hoje de radiodifusão, ou mesmo da transmissão de sinal de televisão, utilizando-se a internet para o efeito. Esta 

observação denota profundamente a necessidade da distinção entre corpo mecânico e meio de acesso ora 

realizada. Mas para Alberto de Sá Mello compreende-se a reprodução como a faculdade garantida por lei para a 

obtenção de cópias de uma fixação, entendida esta como o registo da obra num suporte físico, ou de uma parte 

qualitativa ou quantitativamente significativa dessa fixação. MELLO, Alberto de Sá. O direito pessoal de autor 

no ordenamento jurídico português. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Autores, 1989. 
26

 Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1980, vd. em especial p.137 e 

175. 
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Mas, em sentido jurídico, para o reconhecimento da tutela jurídica à criação 

intelectual pouco importa se houve ou não fixação. Tal exigência de fixação não pode ser 

entendida como uma formalidade a ser alcançada para que a obra goze de proteção pelo 

direito de autor27. 

Oportuno, lembrar, sobre o tema, que o Brasil não aderiu ao Tratado OMPI de 

Direitos de Autor28, adotado em 1996, obrigando-se desta sorte a respeitar nesta matéria, tão-

somente a Convenção de Berna e ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual relacionados com o Comércio que não se aprofundam em matéria da tutela autoral 

no âmbito da internet; ou seja, não prescrevem um normativo legal especial sobre a circulação 

das obras intelectuais no mundo digital. 

Por isso é que a legislação autoral brasileira, não é muito clara quanto à previsão do 

direito de colocação da obra a disposição do público. Aparentemente, este direito foi 

incorporado no conteúdo do direito de reprodução; distintamente da legislação continental 

européia que determina a introdução deste direito no conteúdo do direito de comunicação da 

obra ao público29.  

                                                           
27

 Acresça-se que esta é a regra predominante hoje, dado que segundo a Convenção de Berna, o autor já é titular 

de direitos pessoais e patrimoniais a partir da criação da obra, isto é, não está  sujeito a qualquer formalidade 

para se ver protegido. PIERPAOLI, Fremiort Ortiz. Derecho de autor y Derechos conexos en el Paraguay. 

Tese de Doutorado em Direito e Ciências Sociais. Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Nacional 

de Assunção. Assunção: 1997, p. 91. Este também é o entendimento de Robledo, que destaca especialmente o 

Princípio da Proteção livre de Formalidades, ao referir: «Por medio de este Principio Secundario, se entiende que 

la protección para una obra bajo las leys del Derecho de Autor se obtiene de forma inmediata desde el momento 

mismo de le creación, sin necesidad de registro o formalidad alguna. He aquí, como ya mencionamos, una delas 

principales diferencias entre el Derecho de Autor y gran parte de la Propriedad Industrial, ésta última, en casi 

todas sus "facetas" requiere de un registro ante un ente administrativo que es consitutivo del derecho solicitado.» 

Ou seja: «Por meio deste Princípio Secundário, entende-se que a proteção de uma obra sob as leis de Direito de 

Autor obtém-se de forma imediata desde o momento de sua criação, sem necessidade de registro ou qualquer 

formalidade. Eis aqui, como já mencionamos, uma das principais diferenças entre o Direito de Autor e grande 

parte da Propriedade Industrial, esta última, em quase todas as suas <facetas> requer um registro perante um ente 

administrativo que é constitutivo do direito solicitado.» ROBLEDO, Santíago Márques. Principios Generales 

del Derecho de Autor. Pontificia Universidd Javeriana. Facultad de Ciências Jurídicas. Carrera de derecho, 

Bogotá D.C.: 2004, p. 108. 
28

 Vd. o site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para confirmar as adesões dos demais Estados 

ao Tratado OMPI de Direito de Autor, Disponível em: < 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=17>, acesso aos 28.11.2012. 
29

 Verbis o art. 30 da Lei n.º 9.610/98 que aparenta incorporar o direito de colocação da obra à disposição do 

público no conteúdo do direito de reprodução: «Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos 

direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título 

oneroso ou gratuito. § 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e 

apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando 

for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente autorizado da obra, pelo 

titular. § 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e controlada, 

cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a 

fiscalização do aproveitamento econômico da exploração.» Esta previsão contida no art. 30 da lei autoral 
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A relevância desta posição legislativa brasileira prende-se com o estabelecimento 

duma liberdade, mesmo que relativa, para a regulação da faculdade de reprodução da obra. De 

sorte que nesta senda a previsão autoral brasileira concebe a faculdade de reprodução como 

aquela que permite a criação de exemplares; excluindo-se, portanto, a reprodução necessária, 

isto é, meramente técnica, compreendida nos mecanismos tecnológicos de reprodução30. 

Inclusive, frise-se, seguindo assim o entendimento de Oliveira Ascensão, que 

compreender a reprodução meramente técnica, temporária e necessária para a compreensão da 

obra intelectual pelo dispositivo tecnológico como intrínseca à faculdade de reprodução, é o 

mesmo que admitir um exclusivo pela transmissão eletrônica31. 

 

4 O VALOR JURÍDICO DA FIXAÇÃO NO AMBIENTE DIGITAL 

Denote-se, que as observações até então lançadas sobre o conteúdo do exclusivo de 

reprodução, atestam fortemente que o elemento fixação no mundo digital carece ainda de 

maior rigor, como elemento de tutela; uma vez que a fixação da obra num dispositivo 

tecnológico para a reprodução digital, implica numa necessidade técnica do sistema de 

reprodução. Assim é que este artigo compreende o elemento fixação, ou seja aquele que 

                                                                                                                                                                                     
brasileira, conforme aponta Oliveira Ascensão, enseja a não violação pelo Brasil, das suas obrigações 

internacionais, uma vez que desobrigado de adotar a previsão contida no Tratado OMPI de Direito de Autor, que 

determina a inclusão do direito à colocação da obra à disposição do público, no conteúdo do direito de 

comunicação da obra ao público. Obviamente, que a discussão sobre a boa ou má técnica jurídica do legislador 

brasileiro em inserir o direito de colocação da obra à disposição do público no conteúdo do direito de 

reprodução, diferentemente, do que se apresenta no âmbito legislativo internacional, é importante. Cf. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. A recente lei brasileira dos direitos autorais comparada com os novos 

Tratados da OMPI. Revista da ABPI, São Paulo, n.º 42, Set/Out 1999, p. 13-29. 
30

 Oliveira Ascensão destaca inclusive que a disposição expressa no § 1.º, do art. 30, da Lei n.º 9.610/98, 

claramente aponta para o distancimaneto do exclusivo autoral, quando esta reprodução autorizada 

consubstanciar-se numa necessidade técnica do próprio mecanismo tecnológico de reprodução; dado que a 

mesma caracteriza-se pela sua temporalidade, e com o propósito de viabilizar a percepção da obra pelo 

mecanismo eletrônico que a reproduz. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade da 

Informação. Rio de Janeiro: Forense. 2002. Registre-se que a necessidade de autorização prévia do autor para a 

reprodução não deve ser conpreendida como um requisito para a atribuição de legalidade à este mesmo ato de 

reprodução, quando este destinar-se ao uso privado. 
31

 Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. Telecomunicações e Direito Intelectual. in Conferência de encerramento 

do 3º Congresso de Direito de Informática e Telecomunicação. Instituto Brasileiro de Direito da Informática. 

Recife, 21.11.2008. O autor apontou na ocasião que o ato de transmissão caracteriza-se como uma mera técnica. 

Portanto, a análise da ilicitude da transmissão não residirá numa ausência de autorização, mas sim noutras 

razões; uma vez que essa prescinde de autorização. 
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pressupõe a incorporação da obra num suporte material, físico, corpóreo, que a despeito de 

único, singular, não pode ser entendido como um critério de proteção32. 

Atente-se, que a despeito de não se identificar, como já afirmado em linhas acima, 

que a fixação não pressupõe um requisito de proteção e nem tão pouco o marco inicial da 

tutela autoral, ainda resta discussão sobre a possibilidade de extrair-se do direito de 

reprodução um direito de fixação, ou mesmo sobre a possibilidade da fixação representar um 

meio para a facultar a comunicação da obra ao público33. 

Note-se que neste particular a legislação autoral portuguesa, estabelece em seus arts. 

141.º a 148.º uma garantia de fixação sonora ou visual; bem como no art. 68.º, uma garantia 

de fixação em aparelho destinado a proporcionar a comunicação da obra ao público34. Assim, 

resta clara a intenção de previsão do exclusivo de reprodução de forma ampla pelo legislador 

português35; dado que integra a reprodução por qualquer meio ou forma, assumindo 

modalidade direta ou indireta, temporária ou permanente, integral ou parcial36. 

Ademais, registre-se que o art. 176.º do Código de Direito de Autor e Direitos 

Conexos Português apresenta a noção de reprodução consubstanciada na possibilidade de 

                                                           
32

 Denote-se que a natureza própria de algumas criações intelectuais, dificultam até mesmo a compreensão da 

distinção entre a criação intelectual e o meio físico, o corpo mecânico no qual ela se fixa e circula. São exemplos 

desta categoria de criações intelectuais, as obras de artes plásticas, como a pintura e a escultura. Nestes 

exemplos, claramente está-se diante do fenômeno da especificação, já estudado pelos romanos que passa a 

constituir-se um importante elemento para a compreensão do que se delimita como bem imaterial. essencial para 

entender o que é a imaterialidade do bem. PLISECKA, Anna. Accessio and specificatio reconsidered. In The 

Legal History Review, vol. 74, n.º 1-2, p. 45–60 (16), Março, 2006. 
33

 Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Direitos Conexos. Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p. 

228 e seguintes. 
34

 É o que particularmente estabelece o n.º 2, do art. 68.º do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos 

Português, garantindo ao autor «a fixação ou adaptação a qualquer aparelho destinado à reprodução (…)»; bem 

como o n.º 1, do art. 141.º do referido Código que disciplina a obrigação de recolha da autorização prévia e 

expressa do autor para a fixação da obra, referindo este dispositivo que se entende «por fixação a incorporação 

de sons ou imagens (…) num suporte material suficientemente estável ou duradouro que permita a sua 

percepção, reprodução ou comunicação». PORTUGAL. Código de Direito de Autor e Conexos de Portugal. 

Decreto-Lei n.º 63/85, 14.03.85. Disponível em <http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-

civis-e/leis-civis/direito-de-autor-e/>. Observe-se que com estas previsões a legislação portuguesa afasta-se da 

legislação espanhola (art. 18.º da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola) e da francesa (art. L122-3 do Código 

de Propriedade Intelecual Francês), que expressamente referem-se ao elemento fixação como ínsito à noção de 

reprodução. 
35

 Cf. PEREIRA, Alexandre Dias. A reprodução para uso privado no ambiente analógico e no ambiente 

digital. in Direito da Sociedade da Informação. vol. VII, p. 329-361, Coimbra Editora, 2008, p. 342.  
36

 Esta, inclusive, é a previsão do n.º 7, do art. 176.º do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos Português 

que apresenta a noção de reprodução como aquela que faculta «a obtenção de cópias de uma fixação, directa ou 

indirecta, temporária ou permanente, por quaisquer meios o sob qualquer forma, no todo ou e parte dessa 

fixação». PORTUGAL. Código de Direito de Autor e Conexos de Portugal. Decreto-Lei n.º 63/85, 14.03.85. 

Disponível em <http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/leis-civis/direito-de-autor-e/>. 
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obtenção de cópias duma fixação, que pode ser representada pelo suporte material em que esta 

se reproduz37. 

No entanto, indaga-se se a noção de reprodução introduzida pelo dispositivo legal 

acima é válida para o direito de autor em geral, ou apenas imputável aos direitos conexos; 

uma vez que este preceito encontra-se previsto no Título III do Código de Direito de Autor e 

Direitos Conexos Português, que regulamenta os direitos conexos38. 

Mais ainda, vem-se com frequência identificando-se a cópia como o resultado da 

reprodução, ou seja, com o suporte material da reprodução. De sorte que a noção de 

reprodução estaria conectada diretamente com a noção de cópia, necessitando-se, portanto, 

sempre dum corpo mecânico para o exercício da faculdade de reprodução; mesmo que 

garantida esta reprodução por qualquer meio39. 

Sobre esta compreensão acentua Dias Pereira que as noções apresentadas no art. 

176.º do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos Português não se entendem como 

suficientes, dado que as mesmas seriam aplicáveis restritamente aos direitos conexos. E, 

também aponta que estudar a reprodução pela sua simples adequação ao meio de obtenção 

duma cópia, ou seja do corpo mecânico, resultaria em admitir que este é relevante na 

determinação da tutela jurídica a conferir à obra intelectual40.  

Mas, esclarece o autor que a previsão contida no referido dispositivo legal, não serve 

para esse fim de concessão de tutela; e, sim, apresenta-se como útil para identificar a 

reprodução como direito de autor. Por isso, é que ao se destacar a faculdade de reprodução 

                                                           
37

 É o que estabelece o n.º 6, do art. 176.º do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos Português sobre a 

noção de cópia, compreendendo-a como o «suporte material em que se reproduzem sons e imagens, ou 

representações destes, separada ou cumulativamente, capitados directa ou indirectamente de um fonograma ou 

videograma, e se incorporam, total ou parcialmente, os sons ou imagens ou representações destes neles fixados».  
38

 PEREIRA, Alexandre Dias. A reprodução para uso privado no ambiente analógico e no ambiente digital. 

in Direito da Sociedade da Informação. vol. VII, p. 329-361, Coimbra Editora, 2008, p. 342. 
39

 É o que pondera Alexandre Dias Pereira, para quem: «Deste modo, não obstante o direito de reprodução 

abranger a reprodução ‘por aquaisquer meios’ (art. 68.º/2-i) e, para os direitos conexos, art. 178.º/I-c, logo se 

deveria acrescentar, segundo as noções de cópias em suportes materiais.» PEREIRA, Alexandre Dias. A 

reprodução para uso privado no ambiente analógico e no ambiente digital. in Direito da Sociedade da 

Informação. vol. VII, p. 329-361, Coimbra Editora, 2008, p. 343.  
40

 Assim, conclui o autor que «Desde logo, permitem distinguir a reprodução da fixação, no sentido de esta é 

requisito daquela». PEREIRA, Alexandre Dias. A reprodução para uso privado no ambiente analógico e no 

ambiente digital. in Direito da Sociedade da Informação. vol. VII, p. 329-361, Coimbra Editora, 2008, p. 343.  
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como um exclusivo autoral, depreende-se desta faculdade a possibilidade de produção da 

figura do exemplar41. 

Como salientado há ainda aqueles que apontam a fixação ao revés como uma 

faculdade autônoma; uma vez que compreendem esta como a transferência da criação de 

espírito para um suporte qualquer, decorrendo assim logicamente desta ação de transferência 

um exclusivo para o autor, que lhe garante a materialização da obra42. 

No Brasil, o elemento fixação encontra-se disciplinado autonomamente como um 

exclusivo autoral no art. 90 da Lei n.º 9.610/98; dado que este reconhece ao «artista intérprete 

ou executante o direito exclusivo de (…) fixação de suas interpretações ou execuções.» 

Mister assim, destacar que a lei autoral brasileira apresenta-se mais firme em apontar 

a existência autônoma de um exclusivo de fixação; todavia identicamente à legislação 

portuguesa discute-se se esta disciplina porque prevista no rol da tutela atribuída aos direitos 

conexos, compreende também o direito de autor em geral. 

Para que não se deixe azo às dúvidas e, decerto como já apontado em linhas acima, o 

presente artigo, compreende que o elemento fixação não integra um requisito para a atribuição 

da tutela jurídica autoral. Mas, a despeito da fixação não se afigurar como um requisito para a 

concessão da tutela autoral, de modo geral nos ordenamentos jurídicos de sistema europeu 

continental, cabe ponderar se as constatações até então verificadas, aplicar-se-ão 

inalteradamente com o surgimento das novas tecnologias digitais de reprodução. 

Sem embargo, a noção de fixação que como visto compreende o ato de incorporação, 

materialização da criação de espírito do autor num corpo mecânico, põe-se ao lado hoje, em 

meio à revolução dos mecanismos de comunicação, de difusão da informação, dos atos de 

digitalização, de desmaterialização, que permitem o armazenamento da obra intelectual num 

suporte digital, que pode ser permanente ou temporário. 

                                                           
41

 Oliveira Ascensão chega inclusive a afirmar que «A reprodução supõe uma fixação anterior, e é dessa fixação 

que de produzem cópias (…)» ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de Autor e Direitos Conexos. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1992, p. 234 -236. 
42

 É o que defende Laura Chimienti, destacando inclusive que a ausência de previsão legal aponta para a 

irrelevância jurídica do ato de transferência da criação de espírito do autor  para um corpo mecânico; uma vez 

que ao autor como criador da obra poder-se-á atribuir tal faculdade de materialização. CHIMIENTI, Laura. La 

Nuova Proprietà Intellectuale nella Società dell’Informatione: La Disciplina Europea e Italiana. Milão: 

Gufré, 2005, p. 99 e seguintes 
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Denote-se que mesmo diante da compreensão usual de que tudo o que foi, 

digitalizado, desmaterializou-se, perdendo a sua qualidade de corporeidade, esta ação não 

prescinde da fixação da obra intelectual num corpo. Todavia, este corpo não se estabelece de 

pronto como compreensível aos sentidos humanos. Para que esta realidade seja de fato 

apreendida pelos normais sentidos humanos, necessário faz-se que o meio de expressão físico 

da obra intelectual, agora digitalizada transforme-se em linguagem compreendida pela 

máquina43. 

O que importa referir que a despeito de falar-se genericamente em desmaterialização, 

mesmo no mundo digital, há a necessidade de fixação da informação num suporte digital, 

compreensível à máquina, ou seja, ao computador. Posto que esta informação é armazenada 

na memória digital do computador, em código binário, compreendido pela máquina44. 

Na verdade, cumpre-se refletir também sobre os avanços alcançados pelas novas 

tecnologias de comunicação; pois interessa, particularmente nesta parte do estudo, 

compreender que são diversos os métodos desenvolvidos de reprodução, transmissão e 

fixação das obras tuteladas pelo direito de autor. Métodos estes, extremamente avançados, 

com altíssima qualidade de som e imagem, apresentando um tempo de resposta ao milésimo 

de segundo, com tamanhos cada vez mais reduzidos, permitindo transmissão e fixação mais 

sensível. 

Denote-se que uma das características mais importantes destes novos arquivos 

digitais45 é a capacidade que oferecem para fazer cópias de uma fonte original sem 

minimamente diminuir sua qualidade. Sem dúvidas, os arquivos digitais abriram as portas 

                                                           
43

 A informação somente é compreendida pela máquina, quando esta é digitalizada e transformada em 

numeração binária, isto é, aquela que compreende um sistema de numeração posicional em que todas as 

quantidades  representam-se utilizando como base o número dois, com o que se dispõe das cifras: zero e um (0 e 

1). Portanto, o fenômeno da digitalização compreende um processo de codificação, que se concretiza pelo 

armazenamento de dados no computador como uma sequëncia de códigos. Ou seja, as letras e algarismos são 

codificados, atribuindo-se um número associado, para cada um. Vd. STALLINGS, William. Arquitetura e 

Organização de Computadores. 8ª ed., trd. Carlos Camarão de Figueiredo e Lucília Camarão de Figueiredo. 

São Paulo: Prentice Hall, 2010. Oliveira Ascensão muito claramente refere que «A linguagem do computador é 

assim uma linguagem binária, em que os únicos elementos perceptíveis pela máquina são o 1 e 0». ASCENSÃO, 

José de Oliveira. A protecção jurídica dos programas de computador. Revista da Ordem dos Advogados, ano 

50, vol. 01, Abr./1990, p. 74. 
44

Assim, toda a informação que é inserida no computador segue direto para o microprocessador e é armazenada 

na memória ram, na forma binária, isto é de 0 (zero) e 1 (um). Fato é que a máquina, ou seja, o computador, é 

integrada por eletricidade que pode assumir apenas dois estados, ou ligado, representado pelo número 1, ou 

desligado, representado pelo número zero. 
45

 Dentre muitos se destacam os seguintes formatos: .mp3; .mp4; dvx; etc. 
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para um novo mundo. As possibilidades de comunicação e distribuição são infinitas46, por isso 

afigura-se tão importante identificar e decifrar os limites do exclusivo de exploração 

econômica do autor47. 

 

5 O DIREITO SOBRE O CONTROLE DOS ATOS DE REPRODUÇÃO 

Sem embargo o direito de controlar a cópia de material protegido pelo direito de 

autor, reconduz à uma das grandes discussões sobre as características fundamentais do 

conteúdo de proteção dos direitos de autor no século XXI. Efetivamente, os titulares de 

direitos, especialmente os titulares das faculdades patrimoniais do direito de autor, dependem 

da proteção desta faculdade de reprodução, para desenvolverem economicamente os seus 

modelos de negócios fulcrados na distribuição em rede deste conteúdo protegido. 

Com efeito, os Tratados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

confirmam que os autores, artistas e produtores de fonogramas mantêm, assegurado o seu 

amplo direito de reprodução. Tais instrumentos internacionais de proteção do bem intelectual 

foram construídos sobre as bases fundadas pela Convenção de Berna, e esclarecem que a 

faculdade de reprodução dos titulares de tais direitos, aplica-se plenamente no ambiente 

digital, independentemente da tecnologia ou do suporte físico utilizado, ou ainda da natureza 

ou a da duração da cópia. 

Por isso, importante é o deslinde sobre a noção do poder de reprodução48; ou seja, 

revelar e compreender o seu conteúdo, extensão e limite em razão dos atos de cópia, 

especialmente fundados no uso privado em ambiente digital.  

                                                           
46

 Nesta senda, Christopher Sprigman, aponta: «But idea/expression never applied particularly well to non-

textual media, such as music or graphic arts, where the <idea> is difficult, if not impossible, to separate from the 

expression. As technology shifts creativity toward new media that focus on <sampling>, <re-mixing>, or 

<mashing up> bits of film, text, music, and graphic arts, we can expect to see fewer instances where the 

idea/expression dichotomy can do much to insulate the use of <ideas> from infringement liability.» Ou seja: 

«Mas o termo ideía/expressão nunca foi tão particluarmente bem aplicado no contexto não textual das mídias, 

tais como a música ou as artes gráficas, onde a <idéia> é dificil, senão impossível, separada da expressão. Como 

a tecnologia desolca-se em direção da criatividade nas novas mídias tais como <sampling>, <re-mixing>, ou 

<mashing up>. bits de filme, textos, músicas e artes gráficas, podemos esperar para ver diversas instâncias nas 

quais a dicotomia idéia/expressão pode fazer muito mais do que isolar o uso das <idéias> da responsabilidade de 

violação.»SPRIGMAN, Christopher. Reform(aliz)ing Copyright. Stanford Law School, Research Paper n.º 88, 

Agosto 2004, Disponível em <http://ssrn.com/abstract=578502>, consultado a 21.07.2008. 
47

 Importa registrar que aprofundamentos sobre o direito de reprodução, bem como sobre a fixação da obra 

protegida pelo direito de autor no ambiente digital, serão desenvolvidos mais à frente nesta investigação, 

especialmente na sua quinta parte cinco, quando se estudará o uso privado e a internet. 
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Daí, razoável se faz distinguir o escopo da tutela do direito de autor em face da cópia 

privada digital, seja ela permanente ou transitória; e, ainda verificar o âmbito de concretização 

desta, isto é, se a cópia digital transitória, importa numa mera necessidade técnica para 

transporte ou armazenamento. 

Outrossim, de modo a compreender a extensão do poder de reprodução em sede da 

cópia para uso privado, forçoso é delimitar qual a noção do poder de reprodução para uso 

privado. O que implica, necessariamente em debruçar-se sobre a análise da reprodução com a 

finalidade eminentemente de caráter privado; indagando-se, portanto, se a exigência da lei 

para assegurar este espaço livre de reprodução para uso privado, entende-se como aquele 

despido de objetivo de lucro, seja ele direto ou indireto. 

Neste caminhar mister questionar sobre o que se entende por esfera privada de 

utilização, de forma a encontrar o locus admitido na lei para a garantia deste espaço de 

liberdade para a reprodução decorrente do uso privado. 

Para além do locus, ou seja do lugar espacial para a liberdade de reprodução, 

garantidor do uso privado, importante é desvendar quem se qualifica como sujeito autorizado 

materialmente pela lei para realizar a reprodução com o fim de uso privado. 

Não esquecendo ainda, de indagar-se sobre qual o limite do número de reproduções 

para uso privado neste espaço de liberdade aberto para a um sujeito determinado. 

Ademais, de relevo é o debate de ideias sobre se a abertura deste espaço de liberdade 

para reprodução com o fim de uso privado afetará ou não a normal exploração da obra 

intelectual, causando prejuízos injustificados aos legítimos interesses do seu titular. 

Como é óbvio, a noção de reprodução para uso privado, deve afastar, o caráter 

público do uso. Todavia, do que já fora acentuado neste estudo, vale de nota frisar que 

delimitar a noção do que se entende por uso privado ou público, não implica simplesmente em 

                                                                                                                                                                                     
48

 Claro está que importa verificar qual a fundamentação para esta liberdade de reprodução inscrita na lei com a 

previsão da cópia privada. O propósito desta análise, funda-se em não se restringir esta pesquisa somente ao 

estudo dos fundamentos legais; mas também, ampliá-lo em fundamentos outros, como os de natureza social, 

econômica e técnica. Entretanto, esta densificação, apensas far-se-á lateralmente, não se descuidando, portanto, 

do objetivo desta investigação, que se faz assente na dogmática jurídica sobre o poder de reprodução, 

delineando-se os seus contornos em face da cópia privada. De qualquer sorte, o intuito desta análisa paralela, 

prende-se com o fato que a fundamentação da liberdade de reprodução, antes de haver sido garantida pela lei, 

certamente, representou um fenômeno econômico, social ou técnico, demonstrando as razões para a garantia 

deste espaço de liberdade de reprodução. Muito provavelmente, a análise desta fundamentação da liberdade de 

reprodução, reconduzir-se-á à uma interação ou mesmo adjunção de fenômenos, sejam eles, jurídicos, 

econômicos, sociais e técnicos. 
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identificar o local do ato de reprodução. Assim, é que ao delimitar-se este espaço, não físico, 

de liberdade para reprodução implica necessariamente em identificar os destinatários do uso 

privado. 

Portanto, identificando-se o destinatário do uso do resultado da reprodução, ou seja 

da cópia, mais fácil apresenta-se a tarefa de desmistificar a finalidade deste uso, se público ou 

privado. É neste sentido de fuga ao escopo físico que se afigura possível a defesa do uso 

simultâneo e plural duma mesma obra protegida; inclusive o uso realizado por uma parcela 

indeterminada e ilimitada de sujeitos do público, que são completamente independentes entre 

si, qualificar-se como privado49. Especialmente no domínio das redes de compartilhamento50. 

Frise-se que a compreensão do ato de reprodução para uso privado, analisado quanto 

à sua finalidade gratuita, passa por interpretar tão-somente a lei autoral brasileira, por ser este 

o diploma responsável por identificar as condutas ilícitas, violadoras do direito de autor. 

                                                           
49

 Exsurge da nova realidade tecnológica, uma integração nunca dantes imaginada de dispositivos e 

equipamentos tecnológicos, que se convergem e interagem num único ambiente. O século XXI experimenta uma 

revolução tecnológica, diga-se digital, cujo destino natural  é a convergência. Covell, na segunda fase da sua 

obra, atualiza o conceito de convergência digital, afirmando que esta é: «the convergence of computing, digital 

communications techonology, and digital media (technologies and content)» Tradução livre: «a convergência da 

computação, tecnologias digitais de comunicação, e mídia digital (tecnologias e conteúdos)» COVELL, Andy. 

Digital Convergence Phase 2. A Field Guide for Creator-Collaborators.  Illinois: Stipes Publishing, 2004, p. 

5. 
50

 Observe-se, todavia, que este espaço de liberdade para reprodução fundamentado, assim na inevitabilidade de 

alteração dos atuais desenvolvimentos tecnológicos e comportamentais, deve estear-se na interação com o 

exclusivo de exploração econômica do autor. Para tanto, mister faz-se a delimitação dos contornos deste espaço, 

objetivando a manutenção do equilíbrio dos interesses envolvidos e em enfretamento. De passagem refira-se que 

este cuidado, fora inclusive pontuado pelo texto constitucional norteamericano que no seu art. 1.º, secção 8.º, 

cláusula 8.ª:«The Congress shall have the power (…) to promote the progress of science and useful arts, by 

securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and 

discoveries». Ou seja: «O Congresso terá o poder (...) para promover o progresso da ciência e das artes úteis, 

assegurando por tempo limitado aos autores e inventores o direito exclusivo sobre as suas respectivas obras e 

descobertas.» ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constitution of the United States of America. Disponível 

em <http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html>.  Interessante acrescer o que 

Lessig conclui, após a curiosa narrativa da sua conversa com Josh, citada em notas acima: «I had crossed a line. 

But with that crossing, my respect for Josh grew. I didn’t agree with how he had acquired his collection. Yet his 

rebuke reminded me of a different economy within which culture also lives. There exists not just the commercial 

economy, which meters access on the simple metric of price, but also a sharing economy, where access to culture 

is regulated not by price, but by a complex set of social relations. These social relations are not simple. Indeed, 

these relations are insulted by the simplicity of price. And though I hope not many trade on capital acquired as 

Josh acquired his, everyone reading this book has a rich life of relations governed in a sharing economy, free of 

the simplicity of price and markets.» Tradução livre: «Eu havia cruzado a linha. Mas com esse cruzamento, o 

meu respeito por Josh cresceu. Não concordo com a forma como ele adquiriu a sua coleção. No entanto, sua 

repreensão fez-me lembrar duma outra economia em que a cultura também vive. Não existe apenas a economia 

comercial, que mede o acesso na métrica simples de preço, mas também uma economia de partilha, onde o 

acesso à cultura é regulado não pelo preço, mas por um conjunto complexo de relações sociais. Essas relações 

sociais não são simples. Na verdade, essas relações são insultadas pela simplicidade do preço. E embora espero 

que não ocorram muitas trocas comerciais com este capital, como o adquirido por Josh, todos lendo este livro 

tem uma vida rica de relações regidas numa economia de partilha, sem a simplicidade de preços e mercados.» 

LESSIG, Lawrence. Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Londres: 

Bloomsbury Academic, 2008, p. 145. 
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Portanto, sozinho, o dispositivo legal penal, ou seja, o art. 184, de pouco ou mesmo nada 

poderá contribuir para o problema de se delimitar o âmbito da legalidade da noção de 

reprodução para uso privado, consubstanciada no exercício dos limites do direito de autor; 

mais especificamente, levando em consideração o que se discute na presente seção, 

sustentado-se o ato de reprodução para uso privado numa finalidade não lucrativa. 

Sem embargo, a cópia privada integral, no ordenamento jurídico brasileiro, trata-se 

de violação ao direito de autor, pois tal ato não consta nas limitações do inciso II, do art. 46, 

da lei autoral brasileira
51

. Assim, ausente a autorização
52

 do autor para que se reproduza a 

obra protegida, mesmo que para uso privado, e ausente a finalidade econômica ou comercial, 

a violação existe posto que o limite previsto na lei autoral, contempla apenas a cópia para uso 

privado realizada em «pequenos trechos». 

Entretanto, de fato, não se pode mais, hoje, compreender no âmbito da legislação 

penal brasileira, uma discussão sustentada no ato de reprodução para uso privado, quando 

ausente a intenção de lucro. Pois que, a previsão do tipo penal contida no art. 184, ora em 

apreço, trata-se duma norma penal em branco heterovitelina; ou seja, necessitando o tipo 

penal para aplicação ao caso concreto, duma remissão externa à outro diploma legal; no caso 

em tela, a lei autoral brasileira. 

Acrescente-se, todavia que a legislação autoral brasileira apresenta-se silente quanto 

à obrigatoriedade de fiscalização da licitude da fonte reproduzida53. Pois, como é óbvio que a 

realidade dos países que comungam dum sistema jurídico que não utiliza cláusulas gerais 

abertas, mas sim limites fechados e expressos na lei, não é a mesma. Assim, parece 

extremamente rigoroso transferir este dever de controle sobre o respeito às normas do direito 

de autor, com o fim de evitar atos de violação ao direito de autor, ao sujeito que pretende 

realizar um ato de reprodução para uso privado. 

                                                           
51

 É o que in verbis se lê no dispositivo legal em apreço: «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; (…)».BRASIL. Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro 1998. Altera, atualiza e consolida a 

legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.  
52

 Leia-se o que dispõe a lei autoral brasileiro: «Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a 

utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral; (…)».BRASIL. 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá 

outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>.  
53

 Conforme a previsão do inciso II, do art. 46, da Lei n.º 9.610/98. Observe-se, que esta constatação deve ser 

mantida a despeito do uso da expressão «reproduzidos com fraude» pelo legislador brasileiro, ao estabelecer as 

sanções civis por eventuais atos de violação ao exclusivo autoral, no art. 104. 
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Nesta medida, bastante provável, a realização de atos de reprodução para uso 

privado, fora do preceito legal, já que a discussão do que se trata como fonte lícita, ou não 

manifestamente ilícita é bastante tortuosa a depender do que seja adotado pela sistemática 

interna de cada diploma para a tutela do exclusivo autoral. Não tem o utilizador, capacidade 

técnica e jurídica, para compreender o escopo da licitude ou ilicitude da fonte utilizada para a 

realização do ato de reprodução para uso privado, que é legítimo. 

Entender, desta forma, é relegar a cópia privada para a marginalidade dos atos de 

reprodução autorizados, restringindo as opções de liberdade de escolha do utilizador. 

Ademais, o dever de controlar a licitude dos atos de comunicação da obra protegida 

pelo direito de autor, não se compreende uma tarefa que deva ser levada a cabo por um único 

utilizador que deseja proceder à um ato de reprodução para uso privado, que se recorde, trata-

se de ato lícito, posto que ínsito nos limites do direito de autor. 

Neste sentido, apresenta-se de todo inócua a discussão sobre a licitude da fonte 

reproduzida para efeitos de delimitação da noção de reprodução para uso privado. Ressalte-se 

que o limite imposto ao exercício do exclusivo autoral de exploração econômica, implica na 

licitude do ato de reprodução para uso privado. 

Oportuno, também destacar que não parece ser importante a discussão sobre o autor 

material do ato de reprodução, destinando-se o resultado deste ato aos fins estabelecidos pela 

lei; ou seja, se a finalidade da cópia sustentar-se num uso privado, a discussão sobre a autoria 

do ato é ilógica, posto que a finalidade privada do uso, encerra a problemática da ilegalidade 

do ato de reprodução. 

A ratio do regime para a cópia privada, sustenta-se no estabelecimento dum espaço 

de liberdade de reprodução que fora instituído com o condão de equilibrar os interesses 

envolvidos neste espaço. Portanto, não se afigura razoável a previsão doutras delimitações, 

que em geral serão secundárias em face da principal, qual seja, a verificação de que a cópia 

realizada destina-se ao uso privado. 

No entanto, a redação expressa pela lei autoral brasileira é restritiva, pois apenas 

entende a licitude da cópia «para uso privado do copista, desde que feita por este»54. Parece 

assim, que o legislador brasileiro adotou uma postura mais conservadora no que diz respeito à 

                                                           
54

 Conforme disciplina o inciso II, do art. 46, da Lei n.º 9.610/98. 
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fixação dum espaço livre para a reprodução, consistente num uso privado. Ou seja, restringe o 

ato de reprodução para uso privado, como aquele que deve ser realizado pelo próprio 

beneficiário da cópia. 

Denote-se que há sistemas de utilização livre que expressamente determinam o 

número de cópias autorizadas para uso privado. Como é o caso da legislação autoral 

brasileira, que determina expressamente estar autorizada a cópia «em um só exemplar»55. E 

ainda o da legislação autoral venezuelana que disciplina sobre a licitude da reprodução, 

autorizando tão-somente a reprodução de uma única cópia.56. 

Outrossim, deve o presente artigo questionar-se sobre as razões que justificam o 

estabelecimento na lei do número de cópias autorizado pelo regime do uso privado. Lembre-

se que a fundamentação deste regime sustenta-se na criação dum espaço de liberdade para 

reprodução, com vistas ao equílibrio pretendido em face dos interesses que coabitam este 

mesmo espaço. 

Assim, não se apresenta da melhor técnica jurídica limitar-se o número de utilizações 

fulcradas neste regime de uso privado; posto que o mesmo fora criado, no sentido de por fim 

ao desequilíbrio criado fictamente pela lei, quando esta disciplina o exclusivo econômico em 

favor do criador intelectual57. 

Porquanto limitar o número de cópias para uso privado, configura o retorno ao 

desequilíbrio indesejado. Não há como o legislador, sob as vestes da potencialidade da 

concretização dos atos ilícitos de reprodução, mitigar a liberdade para reprodução, cuja noção 

fora delimitada em face do alcance do equilíbrio de forças, entre os interesses de conteúdo e 

titularidade distinta. 

                                                           
55

 Previsão contida no inciso II, do art. 46, da Lei n.º 9.610/98. 
56

 É o que se encontra disciplinado no n.º 1, do art . 44, da Lei sobre Direitos de Autor da Venezuela, «de una 

copia de la obra impresa, sonora o audiovisual». VENEZUELA.  Ley sobre el Derecho de Autor. Caracas, 1.º de 

outobro de 1993. Gazeta Oficial de la República de Venezuela, n.º 4.638 Extraordinário. Disponível 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0C

CsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocs.venezuela.justia.com%2Ffederales%2Fleyes%2Fley-sobre-derecho-de-

autor.pdf&ei=h3jYUov2OK3lsASCloGgBg&usg=AFQjCNGdqqEZttLNDmuLQD1rbTRc35JB5A&bvm=bv.59

568121,d.cWc>. 
57

 Karin Grau-Kuntz destaca inclusive que ao autor não é garantido direito de propriedade algum. E assim 

defende que o exclusivo autoral apenas confere prerrogativas de controle que são impostas sobre o controle de 

acesso à obra. KUNTZ, Karin Grau. A quem pertence conhecimento e cultura? Uma reflexão sobre o 

discurso de legitimação do direito de autor. in Liinc em Revista, v.7, n.2, p. 405-415, setembro, 2011, Rio de 

Janeiro. 
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Não se coaduna com o próprio sistema de utilização livre a limitação do número de 

cópias, uma vez que este apresenta-se de análise instrumental em face da essencialidade dos 

fins sobre os quais o sistema foi criado. 

No Brasil, advirta-se que o legislador, não introduz o triplo teste no regime da cópia 

privada, expresso no inciso II, do art. 4658. Entretanto, faz referência aos dois últimos passos 

do teste, no inciso VIII, deste mesmo dispositivo legal, que cuida da autorização para 

reproduzir um pequeno trecho de obra preexistente, numa outra obra. Exigindo para tanto, que 

a reprodução da obra antiga (obra preexistente), não seja o objetivo da obra nova (outra 

obra)59. 

Saliente-se, ainda, que a análise dum ato singular de reprodução para uso privado, 

não se compreende como um parâmetro razoável para verificar se este ato importou na 

                                                           
58

 Diferentemente do legislador português, o brasileiro não faz remissão ao triplo teste como um critério geral 

que deve ser observado por qualquer um dos «modos de exercício das utilizações» permitidas 

independentemente da autorização do autor.  
59

 Observe-se que esta previsão da lei autoral brasileira não é muito distante do que Lawrence Lessig denominou 

de cultura do remix, ou seja, aquela que estampa uma sociedade composta por indivíduos em constante 

movimento, que aceitam o convite de Umberto Eco, para “fazer a obra com o autor”. Cf. ECO, Umberto. A obra 

aberta. 8.ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1991, p. 63. Vd. LESSIG, Lawrence. Remix. Making Art and 

Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Londres: Bloomsbury Academic, 2008. Denote-se que a 

magnitude da obra intelectual aponta para a sua atemporalidade. A criação intelectual do autor, de modo geral 

representa a inspiração, a reflexão deste homem criador sobre os problemas ou situações próprias e particulares 

dum determinado momento histórico. Mas, pode esta mesma obra intelectual resurgir transformada, após datar 

milênios da sua criação original. Sávio Laterce aponta que: «Não há dúvida, por exemplo, que a noção de Acaso 

de Epicuro inspirou Darwin, que a Idéia de Platão ajudou a compor a teoria estética de Schopenhauer ou que a 

lista de Categorias de Aristóteles ressurgiu reduzida em número nas reflexões de Kant. Essa é a força do 

pensamento que vai além dos seus autores, o que nos faz acreditar que esses homens raros são extemporâneos, 

visionários, gigantes intelectuais que apontam flechas para o futuro». LATERCE, Sávio. Husserl e a Crise da 

Ciência Ontem e Hoje. in Cadernos da Escola da Magistratura Regional Federal da 2.ª Região. Fenomenologia 

e Direito, Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.69-99, abr./set. 2008, p. 69. Umberto Eco chega mesmo a defender um 

procedimento que permite a abertura da obra em duas frentes teóricas distintas, quais sejam, a teoria da 

informação e a semiótica. Para o autor a obra aberta permite aumentar a entropia da mensagem, surgindo para 

aquele que utiliza a obra, receptor, portanto da informação, diversas possibilidades num universo de escolhas. 

Valendo-se da semiótica, o autor, pontua que a obra aberta diverge dos costumes postos, permitindo ao seu 

utilizador uma fruição ativa, que comporta a percepção de significados múltiplos. Cf. ECO, Umberto. A obra 

aberta. 8.ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1991. Propor a utilização em movimento das obras intelectuais, é na 

verdade, segundo o autor, permitir que as mesmas revelem o aspecto fundamental da sua criação, ou seja, «como 

obras e não como coágulos de elementos casuais prontos a emergir do caos em que estão, para se tornarem uma 

obra qualquer». Marcante caracteriza-se a proposta do autor que concebe as obras abertas, enquanto em 

movimento, como o convite para «fazer a obra com o autor». ECO, Umberto. A obra aberta. 8.ª ed. São Paulo: 

Perspectiva, 1991, p. 63. Frise-se que a cultura do remix, como defende Lessig, permite o estabelecimento de 

relações intersubjetivas  que se fundamentam nas ações de compartilhamento, transformação e edição de obras 

intelectuais, tuteladas pelo direito de autor. Lessig informando sobre a nova realidade cultural, esclarece que: 

«We live in a world infused with commercial culture, yet we rarely see how it touches us, and how we process it 

as it touches us». Tradução livre: «Nós vivemos em um mundo repleto de cultura comercial, mas raramente 

vemos como ele nos toca, e como processá-lo como ele nos toca» LESSIG, Lawrence. Remix. Making Art and 

Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Londres: Bloomsbury Academic, 2008, p.7. 
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afetação da exploração normal60 da obra e no prejuízo injustificado aos legítimos interesses do 

titular de direitos de autor sobre a obra61. Uma aferição fidedigna apenas pode ser conseguida, 

mediante a realização do cálculo de todos os atos de reprodução para uso privado realizados 

da mesma obra62. 

Defender posição diversa, é o mesmo que entender que todo e qualquer ato de 

reprodução para uso privado afeta a exploração normal da obra e causa prejuízo injustificado 

aos legítimos interesses do titular de direitos de autor sobre a obra63. Pois, realmente o titular 

                                                           
60

 Observe-se que não se pode identificar o alcance da «exploração normal da obra» com o exaurimento de todos 

os modos de exploração econômica da obra facultadas ao autor. Já que, ao autor, garante-se autorizar, de modos 

diversos, a utilização da mesma obra a diversos sujeitos, repartindo-se, assim, entre estes, parcelas das 

faculdades patrimoniais. Portanto, se uma das limitações, individualmente analisadas, afete qualquer um destes 

modos de exploração da obra, não é possível passar ao segundo passo do triplo teste. Aliás, foi assim, que 

entendeu o Grupo Especial da Organização do Comércio, sobre a obediência da legislação norte-amerciana ao 

triplo teste «If "normal" exploitation were equated with full use of all exclusive rights conferred by copyrights, 

the exception clause of Article 13 would be left devoid of meaning.  Therefore, "normal" exploitation clearly 

means something less than full use of an exclusive right.» Trad. Livre: «Se a "normal" exploração for equiparada 

com a plena utilização de todos os direitos exclusivos conferidos pelo direito de autor, a cláusula de exceção do 

artigo 13 restaria desprovida de significado. Portanto, a "normal" exploração significa claramente algo menos do 

que a plena utilização de um direito exclusivo.» ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Report of the 

Panel. United States – section 110(5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R, (00-2284), 15.06.2000, p. 44. 

Disponível em 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFj

AC&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Ftratop_e%2Fdispu_e%2F1234da.pdf&ei=B7_aUrWL

DcjvkQeXloGICA&usg=AFQjCNHsxKrvAg8hWF27qssZTRAdiWQq7w&bvm=bv.59568121,d.eW0> 
61

 De nota, é o sentido apresentado para o terceiro passo, pelo o Grupo Especial da Organização do Comércio, 

sobre a obediência da legislação norte-amerciana ao triplo teste, já que: «The crucial question is which degree or 

level of "prejudice" may be considered as "unreasonable", given that, under the third condition, a certain amount 

of "prejudice" has to be presumed justified as "not unreasonable". In our view, prejudice to the legitimate 

interests of right holders reaches an unreasonable level if an exception or limitation causes or has the potential to 

cause an unreasonable loss of income to the copyright owner». Ou seja: «A questão crucial é saber o grau ou o 

nível de "prejuízo" que pode ser considerado como "não razoável", uma vez que, no âmbito do terceiro passo, 

uma determinada quantidade de "prejuízo" deve ser justificada presumidamente como não razoável". Em nossa 

opinião, o prejuízo aos legítimos interesses dos titulares de direitos de autor alcança um nível não razoável se 

uma exceção ou limitação causar ou tenha o potencial de causar um prejuízo não razoável aos rendimento dos 

titulares de direitos de autor». ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Report of the Panel. United 

States – section 110(5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R, (00-2284), 15.06.2000, p. 44. Disponível em 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFj

AC&url=http%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Ftratop_e%2Fdispu_e%2F1234da.pdf&ei=B7_aUrWL

DcjvkQeXloGICA&usg=AFQjCNHsxKrvAg8hWF27qssZTRAdiWQq7w&bvm=bv.59568121,d.eW0> 
62

 Neste mesmo sentido, verificando as diversas modalidades de compartilhamento de conteúdo, bem como dos 

inusitados novos formatos digitais destes conteúdos e ainda explicando os motivos pelos quais a distribuição on 

line de conteúdos trata-se dum problema, vd. PICKER, Randal C. Copyright as Entry Policy: The Case of 

Digital Distribution. in John M. Olin Law & Economics Working Paper n.º. 147, (2.ª série), The Law School, 

The University Of Chicago 2002. Disponível em <http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html>, consulta 

aos 07.10.2012. 
63

 Cumpre-se enfatizar, que a análise da regra dos três passos, segundo Ginsburg, poderá levar o «the adjudicator 

from the rather straightforward criteria of the first step, to the potentially manipulable “normal explotation” 

second step, to the interpretative uncertainties of the “reasonableness” inquiry», o mesmo que «julgador a partir 

de critério mais simples do primeiro passo, para o segundo passo potencialmente manipulável da exploração 

normal, até as incertezas interpretativas do exame da justificação». GINSBURG, Jane C. Toward Supranational 

Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three Step Test” for Copyright Exceptions. in Revue 

Internationale du Droit d'Auteur, n.º 187, Janeiro 2001, p. 57-58. 
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de direitos de autor sobre a obra, com um único ato de reprodução para uso privado, deixa de 

receber a remuneração sobre esta cópia realizada; assim, a depender do número de atos de 

reprodução, com a mesma finalidade, o lucro sobre a sua atividade intelectual remunerada 

poderá decrescer, em decorrência da redução do número de exemplares comercializados64. 

Mais ainda, observe-se que a exigência do atendimento de tais critérios implicaria 

numa frontal insegurança para o utilizador que procede à um ato de reprodução para o seu uso 

privado. Restaria impedido a este sujeito saber se o ato de reprodução que intenta realizar, 

concretamente encontra-se no campo da licitude ou não; já que não há como avaliar se o seu 

ato afeta a normal exploração65 e causa injustificado prejuízo aos legítimes interesses do 

titular de direitos de autor sobre a obra66. 
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 Cf. VIEIRA, José Alberto. Download de obra protegida pelo Direito de Autor e uso privado. in Direito da 

Sociedade da Informação, v. VIII, p. 421 – 467. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. 
65

 Alguns autores questionam-se, verdadeiramente, sobre a «banalização» da obra intelectual, pela reprodução de 

«clones» das mesmas, através dos novos mecanismos tecnológicos de reprodução. Referindo, inclusive, sobre o 

risco da inutilização da aquisição da obra, após a reprodução e utilização da cópia, mesmo que realizada num 

círculo privado. Vd. respectivamente: VICENTE, Dário Moura. Cópia Privada e Sociedade da Informação. in 

Conferências proferidas na Faculdade de Direito de Lisboa, em 11 de Novembro de 2004, no I Encontro 

Nacional de Bibliotecas Jurídicas, e em 19 de Julho de 2005, no IV Curso de Verão Sobre Direito da Sociedade 

da Informação. Disponível em <http://www.apdi.pt/pdf/copia_privada_e_soc_da_inf.pdf>, Acesso em: 

13.02.2011. LUCAS, André; LUCAS, Henri-Jacques. Traité de la Propriété Littéraire et Artistique. 2.ª ed. 

Paris: Litec, 2001, p. 268. 
66

 Christophe Geiger chega a mesmo a comentar sobre o perigo da aplicação da regra dos três passos no 

ambiente digital. GEIGER, Christopher. Right to Copy v. Three-Step Test: The Future of the Private copy 

Exception in the Digital Environment. in Computer Law Review International, n.º 1, p. 7- 13, Fevereiro, 2005 

p. 12. 
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RESUMO 

O presente artigo tem o objetivo de discutir a questão do abuso de direito no cerne dos direitos de 

propriedade intelectual e, particularmente, dos direitos de patente.  Inicialmente, o artigo 

abordará a questão do abuso de direito lato sensu e como o assunto é tratado pela doutrina 

civilista brasileira. Em seguida, serão explicitados quais são os objetivos e valores subjacentes ao 

sistema da propriedade intelectual e que são salvaguardados pela ordem jurídica para melhor 

compreender em quais situações se poderia cogitar a configuração de uma conduta abusiva pelo 

seu titular, além de descrever brevemente as hipóteses de abuso de direito de propriedade 

intelectual e de abuso de poder econômico, pertinente ao direito antitruste e que promove a 

defesa da concorrência, haja vista a inequívoca relação de complementaridade entre estes dois 

ramos do direito, mas esclarecendo que, contudo, as duas espécies de abuso configuram não 

apenas situações distintas como também deflagram efeitos distintos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Abuso de direito. Direitos de propriedade intelectual. Defesa da 

concorrência e antitruste. Uso abusivo dos direitos e propriedade intelectual e de patentes 
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This article aims to discuss the issue of abuse of rights at the heart of intellectual property, particularly 
patent rights. Initially, the article will address the issue of abuse of law sensu lato and how it is treated 
by the Brazilian civil law doctrine. Then be explained what the goals and underlying intellectual property 
and are protected by the legal order to better understand situations in which one might entertain the 
configuration abusive conduct by the holder system values, and briefly describe the assumptions abuse 
of intellectual property rights and abuse of economic power, the relevant antitrust law and to promote 
the protection of competition, given the clear complementarity between these two branches of law, but 
explaining that, however, both kinds of abuse constitute not only distinct but also situations trigger 
different effects. 
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I) INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem o objetivo de discutir a questão do abuso de direito no cerne dos 

direitos de propriedade intelectual e, particularmente, dos direitos de patente.  

 

Inicialmente, o artigo abordará a questão do abuso de direito lato sensu e como o assunto 

é tratado pela doutrina civilista brasileira. Em seguida, serão explicitados quais são os objetivos e 

valores subjacentes ao sistema da propriedade intelectual e que são salvaguardados pela ordem 

jurídica para melhor compreender em quais situações se poderia cogitar a configuração de uma 

conduta abusiva pelo seu titular, além de descrever brevemente as hipóteses de abuso de direito 

de propriedade intelectual e de abuso de poder econômico, pertinente ao direito antitruste e que 

promove a defesa da concorrência, haja vista a inequívoca relação de complementaridade entre 

estes dois ramos do direito, mas esclarecendo que, contudo, as duas espécies de abuso 

configuram não apenas situações distintas como também deflagram efeitos distintos.  

 

Com base nestas premissas é que será analisada a teoria do patent misuse ou o uso 

abusivo dos direitos de patente para explicar a sua origem do direito norte-americano e como se 

dá a sua aplicação para o apaziguamento das relações jurídicas, abordando às críticas que são 

feitas a própria preservação do instituto na modernidade vis a vis a existência do modelo 

antitruste de análise das práticas abusivas em detrimento da concorrência e que poderia enfrentar 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
NOÇÕES SOBRE O ABUSO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA DOUTRINA DO PATENT 
MISUSE 

238 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.236-272 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 
 

às hipóteses de abuso, no entendimento de alguns, de forma mais eficiente, o que, contudo, ao 

final, não se revelará conveniente. 

 

Por fim, agora no contexto brasileiro, o artigo explicitará como a referida doutrina vem 

sendo aplicada para a resolução das controvérsias pelos Tribunais, para concluir que, não 

obstante a existência de alguns precedentes, o instituto do abuso de direito de patente ainda é 

explorado de forma bastante residual e, quando isto ocorre, é aproveitado e adaptado para tratar 

de outros ativos de propriedade intelectual, como marcas ou direitos de autor. 

 

II) BREVES COMENTÁRIOS SOBRE O ABUSO DE DIREITO E SUA VERTENTE 

NA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Não é de hoje que o tema do abuso de direito suscita discussões profundas a respeito das 

diversas teorias que justificam e respaldam o instituto
1
. No entanto, para os fins pretendidos 

neste artigo e com base no entendimento mais moderno preconizado pela doutrina estrangeira e 

local, podemos, em linhas gerais, definir o abuso de direito como sendo a conduta perpetrada por 

um determinado agente detentor de um direito subjetivo ou outras prerrogativas garantidas pelo 

ordenamento jurídico
2
, que dele se utiliza além das fronteiras e objetivos para os quais foi 

institucionalizado pelo corpo social, como instrumento para fazer prevalecer suas vontades 

individuais perante terceiros aquém do que a ordem jurídica entende como sendo legítimo fazê-

lo, afinal de contas, todo o direito se encerra em alguma medida, dando espaço a outros 

interesses que compõem o sistema jurídico em um todo.  

 

O exercício do direito, neste caso, ainda que não viole uma norma positivada, não deve 

ser encorajado ou mesmo tolerado pela ordem legal, na medida em que não estaria cumprindo a 

função e atingindo a finalidade para o qual o direito foi instituído na sua origem, com base nos 

                                                           
1
 Debates, por exemplo, sobre a origem histórica e criação da teoria, que remonta ao direito romano e à época 

medieval ou, apenas para citar algumas vertentes, da compreensão do tema levando em conta o aspecto subjetivo 

(intenção) do titular do direito ao perpetrar o ato, dos aspectos morais a serem considerados 
2
 Não estariam imunes à ocorrência de abuso o exercício de direitos potestativos, liberdades ou faculdades, todos 

consagrados pela ordem jurídica. 
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valores e princípios consagrados na Constituição Federal. Trata-se aqui de realizar a devida 

ponderação pela tutela adequada tanto dos interesses individuais com os da coletividade, seja em 

uma relação privada, entre particulares, ou difuso. A questão do abuso versa essencialmente 

sobre questões de legitimidade, lastreada na noção de justiça, e não de legalidade. 

 

No Brasil, o abuso do direito está previsto no artigo 187 do Código Civil quando trata 

particularmente de “atos ilícitos”, como a seguinte redação “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”. Não obstante esta seja a principal 

regra da lei civil que trata sobre a hipótese de abuso de direito, a redação deste artigo é alvo de 

diversas críticas pelos mais abalizados estudiosos sobre direito civil brasileiro, na medida em que 

ato abusivo não poderia ser considerado uma mera modalidade de ato ilícito, tal como 

qualificado no diploma civilista; indo além, tratam-se de hipóteses dissociadas uma da outra
3
. 

 

A própria complexidade em detectar o abuso de direito e o que torna tão calorosa a sua 

discussão pela doutrina reside particulamente no fato de que a sua caracterização não se verifica 

por meio da violação de uma regra prevista no ordenamento jurídico – ao contrário do que ocorre 

                                                           
3
 Nas palavras de PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso, além do erro fundamental na qualificação do ato abusivo 

como ato ilícito, a norma legal traz dúvida ao propor que o abuso deveria ocorrer de forma “manifesta”, e se  o 

termo deveria ser interpretado como “como referência a exagero (quantidade) ou à notoriedade (qualidade) do 

abuso”; e, por fim, a palavra “exercê-lo” e “direito” estaria excluindo as hipóteses em que o abuso decorre de atos 

de omissão, como, por exemplo, a recusa em contratar, o que é ainda mais relevante em casos de propriedade 

intelectual, como se estudará mais adiante, assim como excluiria as hipóteses das liberdades ou faculdades, também 

garantidas pelo Estado de Direito. Também se posicionam desta forma TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa 

Helena Barboza, & MORAES, Maria Celina Bodin de. no seu “Código Civil Interpretado Conforme a Constituição 

da República. Vol. I”. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p. 346. “Não foi feliz, todavia, o legislador de 2002, 

ao definir o abuso de direito como espécie de ato ilícito. A opção legislativa contraria a doutrina mais moderna do 

abuso de direito, que procura conferir-lhe papel autônomo na ciência jurídica (Cunha de Sá, Abuso, p. 121). A 

ultrapassada concepção do abuso de direito como forma de ato ilícito, na prática, condicionava sua repressão à 

prova de culpa, noção quase inerente ao conceito tradicional de ilicitude. No direito civil contemporâneo, ao 

contrário, a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve 

depender tão-somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os 

valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional. Além disso, a associação do abuso com o ilícito restringe 

as hipóteses de controle do ato abusivo à caracterização do ato ilícito, deixando escapar um sem-número de 

situações jurídicas em que, justamente por serem lícitas, exigem uma valoração funcional quanto ao seu exercício. 

Assim sendo, o art. 187 do CC, que define o abuso de direito como ato ilícito, deve ser interpretado como uma 

referência a uma ilicitude lato sensu, no sentido de contrariedade ao direito como um todo, e não como uma 

identificação entre a etiologia do ato ilícito e a do ato abusivo, que são claramente diversas” (grifou-se) 
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com o ato ilícito
4
, este, em tese, facilmente verificável por meio da subsunção da hipótese com a 

norma legal. O ato abusivo, por outro lado, por não ser coibido expressamente em lei, pode ter 

aparência de regular ou legal, sendo por vezes questionável a necessidade de combatê-lo, 

tomando como base somente o princípio da legalidade. É bem verdade que muitas vezes a 

própria lei se encarrega de impor limitações a um determinado direito
5
, sempre visando prevenir 

hipóteses de abuso (ao torna-lo ilícito), mas que não esgotam as possibilidades que podem ser 

concebidas pela criatividade humana, que extravasam qualquer tipo de codificação de leis. 

Portanto, a análise dos comportamentos sociais deve ir além da letra da lei para investigar os 

princípios que ela visa resguardar, considerando a missão precípua do ordenamento pátrio de 

atender aos anseios da sociedade.  

 

E mesmo quando se consegue perceber a ocorrência de um excesso cometido pelo titular 

do direito, decorre certa incerteza sobre como apurar em que medida (limite) se pode considerar 

exorbitante o exercício do direito pelo seu titular, a ser tido como abusivo. Outro ponto que 

representa tal dificuldade é quando se pondera que a finalidade e função da prerrogativa 

garantida pelo Estado e que faz a sua razão de ser pode ser extremamente elástica dependendo do 

contexto histórico e do ambiente em que o exercício do direito ocorre, ou seja, nem mesmo os 

fundamentos e funções do direito podem ser tidos como conceitos estáticos, como costumes, 

ordem social, justiça. 

 

Evidentemente que tais dificuldades não poderiam ser diferentes quando se reflete sobre 

o abuso de direito de sede de direitos de propriedade intelectual, ainda mais quando se considera 

a fluidez deste direito per se e o constante desafio em determinar as suas fronteiras quando 

comparado a outras modalidades de direito de propriedade, o que decorre da sua natureza 

imaterial.  

                                                           
4
 Nas palavras de NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme Calmon in “Direito Civil – Parte Geral”. São Paulo; Atlas, 

2006; p. 197, “no ato ilícito o agente viola frontal e diretamente o comando legal que previa a conduta que deveria 

ser tomada, no ato abusivo há o exercício de direito aparentemente pelo titular com violação dos valores que 

justificam o reconhecimento e proteção desse direito pelo ordenamento jurídico em vigor”. 
5
 No cerne da propriedade intelectual, que é objeto do presente artigo, podemos mencionar, a título exemplificativo, 

as limitações previstas aos exercícios dos direitos de autor ou o princípio do esgotamento dos direitos de marca. 
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De todo modo, para abordar o tema sob o prisma desta matéria do direito, é necessário 

discorrer sobre os seus fundamentos e importância para a ordem jurídica, o que é premissa 

essencial para a realização do diagnóstico quanto as eventuais hipóteses de abuso neste seara. 

 

III) DO ABUSO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DAS SUAS 

DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO ABUSO DE PODER ECONÔMICO 

 

A partir dos sucintos apontamentos sobre a compreensão da noção de abuso de direito no 

direito brasileiro, vale destacar aqui o que poderia configurar abuso de direito, agora no âmbito 

da  propriedade intelectual, que pode ser definido como a tentativa dos seus titulares de subverter 

ou estender o âmbito dos direitos subjacentes à exclusividade outorgada pelo Estado, ou, indo 

além, quando o uso de tais direitos conflita com os reais objetivos da política pública e valores 

que respaldam e legitimam o sistema da propriedade intelectual
6
, como instrumento que visa 

possibilitar ao criador se apropriar economicamente dos benefícios sociais trazidos pela sua 

inovação e propiciar incentivos aos demais agentes para promover investimentos em atividades 

inovativas para que estes também passem a deter uma vantagem perante seus competidores
7
, 

incentivo sem o qual a inovação muitas vezes sequer tomaria forma, estimulando a concorrência 

por superação (GRAU-KUNTZ, 2011). Em contrapartida, a propriedade intelectual tem por 

objetivo social a disseminação do conhecimento, tornando-o parte do domínio comum, além da 

redução dos esforços de inovação dos agentes de mercado para se atingir uma mesma solução.  

 

Em resumo, a propriedade intelectual é a construção legal de uma política pública que 

fomenta a competição para estimular o engajamento das firmas em atividades de inovação, 

recompensando os inovadores por contribuírem com a formação e divulgação do conhecimento 

tecnológico em favor da coletividade. O ordenamento brasileiro vai além ao prever no artigo 5º, 

                                                           
6
 Como se sabe, o sistema da propriedade industrial é intervenção jurídica do Estado que permite a existência de um 

monopólio fictício e temporário sobre algo que não seria apropriável ou teria valor econômico (MOTTA E 

ALBUQUERQUE, 1998, p. 66), i.e. informação ou conhecimento que pode representar uma vantagem competitiva. 

Ao atribuir direito de propriedade sobre a informação, se reconhece a sua importância, institucionalizá-la como uma 

mercadoria,de valor econômico, e logo, inibindo a sua livre circulação, não obstante o seu caráter intangível. 
7
 Impedindo a decadência do inovador, que teria arcado com os custos iniciais da inovação e acabaria sucumbindo 

face a rivais que se aproveitariam dos seus esforços sem incorrer em quaisquer custos (free riders).  
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inciso XXIX da Constituição Federal
8
 a garantia da proteção da propriedade industrial

9
 tendo em 

vista não apenas os interesses sociais acima abordados, como, ainda, o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País. 

 

Partindo da premissa de que os direitos de propriedade intelectual incentivam condutas 

pró-competitivas e pró-inovadoras exatamente porque restringem o acesso à inovação por 

terceiros, sob o prisma da política de propriedade intelectual, é que se deve garantir, por óbvio, o 

enforcement de tais direitos pelos seus titulares; contudo, caso deixe de existir o incentivo à 

inovação desejado pela ordem jurídica em razão das restrições pretendidas pelo titular do direito 

– o que se verifica pelo impedimento ou desinteresse dos concorrentes de explorar um segmento 

de mercado – ou, ainda, se há uma restrição ao acesso à ativos pertencentes ao domínio público, 

a política pública que justifica a propriedade intelectual perde seu sentido (PITOFSKY, 2001) e é 

quando a figura do abuso pode estar tomando forma
10

.  

 

Tal fenômeno deve ser atentado pelos operadores do direito e, sobretudo, pelo Poder 

Judiciário quando é provocado, muito embora tal ponderação esteja longe de ser trivial, pois, 

averiguar se as finalidades pretendidas pelo sistema e os valores que este consagra estão sendo 

atendidos pelo exercício de um direito de propriedade intelectual representa um esforço 

complexo e que deve considerar cada caso concreto, por meio do princípio da razoabilidade ou 

rule of reason
11

 (BOHANANN, 2011), preconizado pela doutrina norte-americana na área do 

                                                           
8
 Artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988. “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” 
9
 A Constituição Federal tem um dispositivo especifico para tratar das obras protegidas por direitos de autor no 

mesmo artigo 5º, no inciso XXVII. “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” mas que, pela sua própria 

natureza, estão fora dos objetivos de atendimento do desenvolvimento tecnologico e econômico, mas aos quais se 

aplicam o interesse social anteriormente comentado. 
10

 Sobre este ponto é interessante cita o posicionamento de PITOFSKY ao discorrer que “As a matter of policy, we 

are comfortable rewarding innovation through patents and copyrights so long the compensation is not significantly 

in excess of the necessary to encourage investment in innovation (…)”  
11

 Tal princípio é emprestado do direito antitruste, do qual se originou, e utilizado para as análises que pretendem 

averiguar a ocorrência do disvirtuamento ou não da ordem concorrencial. Tal princípio, em resumo, parte da 

premissa básica de que não existem condutas que sejam proibidas a priori, devendo se considerar a análise das 

circunstâncias de fato de cada caso. 
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direito antitruste, assunto que será novamente abordado quando tratarmos da questão do abuso de 

poder econômico, no decorrer deste artigo. 

 

Em observância a estes princípios é que se deve ter em mente o real escopo da proteção e 

exclusividade que é garantida ao seu titular pelo Estado ao outorgar o direito ao seu titular, 

compreensão esta que parece óbvia e para a qual, em princípio, bastaria, por exemplo, o exame 

pormenorizado do conteúdo das reivindicações de um privilégio concedido, lidas de acordo com 

o seu relatório descritivo, no caso das patentes. Contudo, tal dificuldade prática na identificação 

substantiva do direito não pode ser subestimada, sobretudo diante das zonas cinzentas que podem 

existir quanto ao teor da patente ou mesmo pela existência de divergências de cunho 

interpretativo a respeito deste teor. Tal extensão indevida também poderia ocorrer por meio da 

tentativa do prolongamento temporal do privilégio além do período previsto em lei, através de 

previsões contratuais que, por exemplo, prevejam o pagamento de royalties de forma parcelada e 

que extravasem o tempo de validade do privilégio, permitindo que o titular lucre de forma 

prolongada no tempo. 

 

No entanto, até nestas hipóteses, a existência de abuso pode ser questionável. No que se 

refere ao direito substantivo (teor da patente), mesmo que se conclua que houve o exercício 

exacerbado deste direito e se tome como parâmetro que o abuso decorre da mera extensão do 

âmbito do direito, para muitos, o enforcement de um direito de propriedade intelectual não deve 

ser considerado abuso, pois, na inexistência dos direitos por ele reivindicados, este simplesmente 

teria sua pretensão rejeitada em sede judicial, discussão que também será mais aprofundada 

adiante. Na questão da extensão da patente no tempo, outros entendem que tal prática não 

configuraria abuso, mas, ao contrário, possibilitaria melhores condições de contratação para o 

licenciado (pagamento) ter acesso ao objeto do contrato e deveria ser permitida. 

 

A situação também é complexa quando o abuso ocorre no cerne de relações contratuais, 

pois, como se sabe, contratos envolvendo o licenciamento de direitos de propriedade intelectual 

não se resumem ao conteúdo do direito transacionado e evidentemente agregam um conjunto de 

cláusulas que vão muito além do “âmbito do direito de propriedade intelectual”, tornando 
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dificultada tal aferição com base neste aspecto isolado. Um exemplo seria a hipótese de 

licenciamento de um direito de propriedade intelectual com cláusula que impeça a realização de 

engenharia reversa pelo licenciado (BOHANNAN, 2011), prática lícita no caso de patentes de 

processo e que concretiza justamente a ideia de inovar a partir do conhecido. Também não é 

incomum a existência dos chamados tying arrangements, em que o titular condiciona a transação 

de um produto objeto de patente a outros que não o são, o que também não deixa de ser uma 

forma de tentativa de ampliação do escopo da proteção patentária, muito embora a abusividade 

ou não desta conduta também deva ser apurada de acordo com as circunstâncias de cada caso.  

 

É diante de algumas destas incertezas que determinada conduta eventualmente pode ser 

tida como oriunda de um mero exercício regular de direito, mas que, de fato, caracteriza abuso 

na conjuntura em que se apresenta e pelos efeitos que impõem a terceiros. Acrescentando-se às 

hipóteses de abuso brevemente cogitadas acima, cite-se as lições de Denis Borges Barbosa ao 

tratar sobre o abuso de patentes, quando elenca algumas outros possíveis exemplos de condutas 

potencialmente abusivas: “Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou 

vendas casadas; a imposição de royalties além ou depois da expiração da patente; royalties 

discriminatórios, royalties excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos 

fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; pooling de 

patentes e abuso de poder de compra”(BARBOSA, 2005). 

 

Portanto, não obstante a dificuldade de definir o limiar entre uma conduta legítima ou 

abusiva, entende-se que a caracterização do abuso de direito de propriedade intelectual poderá 

ser reconhecido a partir do momento em que se depreende a ocorrência da ruptura dos valores 

que se pretende proteger com a definição do direito prescrito em lei (incentivo à inovação pela 

competição por superação, bem como a construção e disseminação do conhecimento para o 

domínio público) e o seu desvio da finalidade, i.e. quando o uso do direito se dá fora do seu 

escopo, dependendo das situações em que isso ocorre.  
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Tal constatação, por sua vez, independe dos efeitos que a conduta gerou no segmento 

relevante, sob uma perspectiva econômica e em prol do regular funcionamento dos mercados. 

Nesta hipótese, logo, não é o caso de se averiguar se há ou não poder de mercado da empresa 

detentora do direito de propriedade intelectual e, ainda que o comportamento do mercado não 

tenha sido afetado pelo conduta do titular do direito, isto não torna isenta a conduta com base no 

fundamentos axiológicos e legais que respaldam a propriedade intelectual.  

 

Nos casos em que há a configuração do abuso do direito de propriedade intelectual, a 

consequência imediata é o reconhecimento da inoponibilidade daquele direito subjetivo em face 

do terceiro contra o qual o titular se insurgiu inicialmente, impedindo-o de exigir direitos de 

exclusividade sobre o uso ou proceder com a cobrança de royalties por uma licença, haja vista 

que, em última instância, o ato não merece a guarida do ordenamento como forma de regular a 

relação jurídica que se estabeleceu entre as partes e na qual se verificou a ocorrência do abuso. 

Outro ponto é que a inoponilidade do direito nos hipóteses deste abuso repercute apenas na 

esfera dos indivíduos envolvidos em um litígio; ou seja, embora tenha por objetivo consagrar a 

política pública que respalda o sistema da propriedade intelectual, ela acaba por atender apenas 

os interesses dos particulares (POSSAS E MELLO, 2009). 

 

Outra fonte de direito que reforça a noção de que o ato abusivo em propriedade 

intelectual pode ser constatado a partir da incompatibilidade do ato analisado com os princípios e 

valores que regem o sistema de propriedade intelectual se dá com a leitura do Acordo TRIPs
12

, 

que, no seu artigo 8º, na seção “Princípios”, prevê no seu item 2 que “desde que compatíveis 

com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso 

dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que 

limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência 

internacional de tecnologia”, sendo que tal abuso poderá ensejar a correspondente indenização à 

parte prejudicada, nos termos do artigo 48 (1) do Tratado
13

. Muito embora a norma legal não 

                                                           
12

 Acordo TRIPs ou “Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Comércio”, 

incorporado ao direito interno pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 
13

 Artigo 48 (1) do TRIPs. “As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte, a pedido da qual 

tenham sido tomadas medidas e que tenham abusado dos procedimentos de aplicação de normas de proteção de 
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discorra precisamente sobre quais seriam os valores protegidos pela propriedade intelectual e se 

limite a apontar abusos relacionados ao comércio e à transferência internacional de tecnologia – 

o que é natural se dá pela própria natureza do Acordo, regulado na âmbito da Organização 

Mundial do Comércio – OMC – é evidente que a preocupação inerente a estas hipóteses com a 

eficiência da dinâmica da inovação e preservação dos interesses da coletividade com relação ao 

acesso e uso daquilo que se encontra em domínio público. 

 

Além do mencionado artigo 8º (2), veja-se que o TRIPs, de forma mais específica, aborda 

a questão do abuso de direito também no seu artigo 31, que trata das condições e requisitos 

prévios que deverão ser preenchidos para que ocorra o uso de patentes por um terceiro sem 

autorização do seu titular, por outro lado, na sua letra k)
14

, reconhece o instrumento da licença 

compulsória como um remédio válido para combater uma prática abusiva do seu titular com viés 

anticompetitivo, independente do atendimento das condições previstas nas letras b) e f) 

anteriores, bem como no seu artigo 40 (1) e (2)
15

, que, por sua vez, prevê a possibilidade dos 

membros preverem formas de controle visando coibir o abuso de direitos de propriedade 

intelectual, particularmente no bojo de acordos de licença e contratos, que tenham o condão de 

restringir a concorrência, tratando aqui somente das hipóteses em que o abuso tenha reflexos 

negativos na ordem concorrencial, com base em parâmetros antitruste. 

                                                                                                                                                                                           
direitos de propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido equivocadamente objeto de ordem judicial ou 

de medida cautelar compensação adequada pelo prejuízo em que incorreu por conta desse abuso. As autoridades 

judiciais terão também o poder de determinar ao demandante que pague as despesas do réu, que podem incluir 

honorários adequados de advogado.”(grifou-se) 
14

 Artigo 31, k) do Acordo TRIPs. “Os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos 

subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo 

anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas 

anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As 

autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a 

propiciam forem tendentes a ocorrer novamente”(grifou-se) 
15

 Artigo 40, (1) do Acordo TRIPs. “Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento 

relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o 

comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. (2). Nenhuma disposição deste Acordo impedirá 

que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em 

determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a 

concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível 

com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem 

incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de 

licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro”. (grifou-se) 
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Acerca destas disposições, contudo, não se pode deixar de esclarecer aqui que embora o 

TRIPs dê plena legitimidade a coibição de práticas abusivas no que tange ao uso da propriedade 

intelectual, não se deve assumir que os artigos supramencionados tenham aplicação imediata 

para as partes privadas
16

 nas jurisdições dos países membros, que deverão regular internamente 

procedimentos para fazê-lo, atribuindo-se as devidas competências aos órgãos pertinentes, como 

já ocorre nos EUA, por exemplo, com o “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 

Property”, emanado do Departamento de Justiça norte-americano com o Federal Trade 

Comission – FTC, voltado para a análise de cláusulas restritivas em contratos. Este é um tópico 

importante e que merece uma análise mais aprofundada, de modo a se definir a quem poderia ser 

atribuida a competência para a averiguação destes abusos dos direitos de propriedade intelectual; 

se, no Brasil, esta ficaria a cargo das autoridades administrativas, como o INPI, CADE, ou 

ambos, em cooperação, ou do próprio Poder Judiciário, o que, contudo, transcende os fins 

pretendidos neste artigo. 

 

De todo modo, dentro do objeto do presente estudo, um ponto que chama a atenção nos 

citados artigos 31, k) e 41 (1) e (2), é que neles o TRIPs limita a possibilidade de coibição dos 

abusos quando há repercussões na esfera concorrencial, enquanto que, por sua vez, o artigo 8º (2) 

trata da questão do abuso do direito de forma mais genérica, como já apontado mais acima. 

 

A par destas reflexões, convém destacar aqui que existem diferenças conceituais entre o 

abuso de direito da propriedade intelectual e o abuso de poder econômico, que é pertinente à 

matéria do direito antitruste, que promove a defesa da concorrência e dos mercados. Isso porque 

muito embora estas sejam duas modalidades distintas de abuso, como se verá, existem discussões 

                                                           
16

 Este entendimento foi consolidado pela 2ª Seção do STJ (composta pela 3ª e 4ª Turmas do Tribunal) no  

julgamento do Recurso Especial nº 642.213, julgado em 28.04.2010 onde se abordou que “O TRIPS não é uma Lei 

Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas 

relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma 

plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. (...)” e citando 

Denis Borges Barbosa “A questão não se reduz, absolutamente, à óbvia aplicação de regra segundo a qual o 

Acordo TRIPs tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs não se aplica automaticamente, 

aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões: (...) Porque o Acordo TRIPs não é 

uma lei uniforme. Ele cria direitos e obrigações para os Estados-Membros. Ele não cria direitos e obrigações 

para as partes privadas” (grifou-se) 
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doutrinárias a respeito da aplicação prática de cada uma delas e da sua convergência para os 

mesmos propósitos em razão da conhecida relação de complementaridade entre os dois sistemas 

jurídicos, que “compartilham os mesmos propósitos de promover a inovação e aumentar o bem 

estar do consumidor”
17

, que, sob a perspectiva da concorrência dinâmica, reside no seu acesso à 

novos produtos ou àqueles de melhor qualidade e, logo, em grande parte das vezes, têm a ganhar 

com a articulação entre empresas no mercado para facilitar as atividades de inovação, em 

detrimento da mera concorrência baseada em preços (estática). 

 

A partir desta análise é possível, definir o abuso de poder econômico como sendo um 

abuso que produz efeitos anticoncorrenciais e, para os fins pretendidos neste artigo
18

, quando os 

direitos de propriedade intelectual são exercidos pelas firmas como forma de adquirir ou manter 

poder de mercado de forma ilegal e aquém dos ditames legais da lei antitruste. Nesta 

modalidade, se exige o exame das situações fáticas que envolvem a prática do ato ou conjunto de 

atos, sob o prisma tradicional do direito antitruste e da análise econômica do mercado, que se 

compreende a verificação da existência de poder de mercado da empresa, das condições do 

mercado em que ela atua e, por fim, se os ganhos de eficiência advindos da conduta objeto da 

análise superam ou não os efeitos negativos que ela representa ao restringir a concorrência
19

 

                                                           
17

 Este é o entendimento definido no “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property” ao definir que 

“The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and 

enhancing consumer welfare. The intellectual property laws provide incentives for innovation and its dissemination 

and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more 

efficient processes, and original works of expression. (…). The antitrust laws promote innovation and consumer 

welfare by prohibiting certain actions that may harm competition with respect to either existing or new ways of 

serving consumers”, a qual, por sua vez, cita  trecho da decisão proferida no precedente Atari Games Corp. v. 

Nintendo of America, Inc., 897 F.2d 1572, 1576. "The aims and objectives of patent and antitrust laws may seem, at 

first glance, wholly at odds. However, the two bodies of law are actually complementary, as both are aimed at 

encouraging innovation, industry and competition." http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm  
18

 Isso porque o abuso de poder econômico pode se originar de uma série de práticas previstas na lei antitruste não 

relacionadas ao abuso de direito, conforme previstas no artigo 36 da Lei nº 12.529/2011. 
19

 A análise dos ganhos de eficiência decorrentes de práticas restritivas à concorrência é tida como fundamental para 

a análise de eventual violação antitruste e se o ato deve ou não se tolerado em prol da eficiência dinâmica para o 

melhor funcionamento dos mercados.  Ou seja, deve-se fazer uma comparação entre as eficiencias pro-competitivas 

e os efeitos anticompetitivos para determinar o chamado efeitos líquidos anticompetitivos, conforme a nomenclatura 

adotada no já mencionado “Antitrust Guidelines (...)”, conforme se segue: “If the restraint is reasonably necessary, 

the Agencies will balance the procompetitive efficiencies and the anticompetitive effects to determine the probable 

net effect on competition in each relevant market.” Um exemplo desta ponderação pode ser observado na situação 

empresas optem por combinar fatores de produção complementares por meio de contratos de licenciamento ou 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm
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(POSSAS E MELLO, 2009). A configuração da violação antitruste, logo, busca essencialmente 

coibir os atos que representem um uso abusivo
20

 da posição dominante de um agente 

mercadológico para impor ou manipular as condutas de seus concorrentes, de forma a 

desestabilizar o comportamento regular do mercado.  

 

Vale salientar que embora a teoria econômica da defesa da concorrência e o direito 

antitruste tenham evoluído significativamente no último século para considerar a dinâmica da 

inovação como uma variável importante na análise econômica dos mercados, esta é uma 

preocupação intermediária do sistema, em prol do fim maior, que é a proteção do mercado, por 

meio da produção e aumento de eficiências e da livre atuação dos agentes (inclusive na decisão 

de investir ou não em inovação e em tantas outras), enquanto que, para a propriedade intelectual, 

o resguardo das atividades de inovação, como visto, é um fim em si mesmo. Esta distinção é 

importante para estabelecer a premissa essencial que será discutida ao longo deste artigo. 

 

Também diferentemente do que ocorre no abuso dos direitos de propriedade intelectual 

per se, em que a intervenção estatal para neutralizar os efeitos do abuso busca a preservação dos 

direitos do concorrente (i.e. ente privado), a preocupação da ordem jurídica ao coibir o abuso de 

poder econômico é resguardar o interesse da concorrência, coletivo e difuso
21

, assegurando um 

ambiente de mercado competitivo, para promover o controle de práticas opressivas e o exercício 

abusivo do poder de mercado, garantindo a diversidade de oferta para o consumidor. Portanto, 

sob esta perspectiva, também não há como se definir a priori quais seriam as consequências 

imediadas para o titular do direito que abusa de poder econômico, pois, neste caso, a titularidade 

                                                                                                                                                                                           
mesmo com a criação de joint ventures entre concorrentes para reduzir os esforços de inovação, o que pode ser pró-

competitivo.  
20

 Como se sabe, o poder de mercado, por si só, não é considerado ilícito pelas leis antitruste e pode decorrer de uma 

mera relação de superioridade da firma em relação às demais, recompensando-a, até certo ponto e em algumas 

circunstâncias, com poder de mercado (RAMELLO, 2005, p. 10). 
21

 Conforme artigo 1º da Lei nº 12.529/2011.“Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - 

SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames 

constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos 

consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.  Parágrafo único.  A coletividade é a titular dos bens 

jurídicos protegidos por esta Lei.” 
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do direito é apenas um meio pelo qual a empresa abusa da sua posição dominante
22

 – não 

bastando, portanto, declará-lo inoponível. Tal abuso deverá ser remediado de modo a dissipar os 

efeitos nefastos provocados no mercado, o que deverá ser avaliado por órgão regulador ou pelo 

Poder Judiciário, caso a caso. 

Com base nestas considerações é que surge a necessidade de perceber em que medida 

estas duas modalidades de abuso se encontram ou se confundem, se é que isso ocorre, uma vez 

que, como visto, não é todo abuso de direito de propriedade intelectual que reverbera efeitos para 

esfera concorrencial, assim como se sabe que a propriedade intelectual, como qualquer direito de 

propriedade, não é imune à análise antitruste quando o seu titular detém poder de mercado e 

exerce o abusivamente, perturbando o mercado. Igualmente não se tem dúvida de que não é todo 

abuso de poder econômico que é relevante para a propriedade intelectual. 

 

A lei pátria reconhece explicitamente a diferenciação entre ambas as formas de abuso, 

pelo que se infere do artigo 68, da Lei nº 9.279/96 ao tratar do licenciamento compulsório e 

determinar que “o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer 

os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder 

econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial” (grifou-se). 

No entanto, para fins didáticos, serão feitas ao longo desta análise uma série de referências a 

entendimentos oriundos do direito norte-americano, por meio de construções doutrinárias e 

jurisprudenciais que contribuem em muito com a maturidade da discussão sobre o abuso sob o 

ponto de vista do direito da propriedade intelectual e antitruste. 

 

Retomando a questão a respeito da interpenetração dos dois tipos de abuso, alguns 

entendem que “o uso de uma patente para violar as leis antitruste irá configurar abuso [de 

direito]. Contudo, condutas que em determinada medida não atendem aos requisitos antitruste 

poderão ainda sim configurar abuso [de direito]”
23

, ou seja, que o abuso de poder econômico, 

para ser reconhecido, demandaria um conteúdo probatório mais robusto do que o abuso de 

                                                           
22

 Não se pode presumir que os direitos de propriedade intelectual dotam as firmas com poder de mercado, na 

medida em que podem existir uma série de substitutos ao objeto protegido pela direito. A única hipótese em que tal 

presunção pode refletir a realidade ocorre no caso das “essential facilities”. 
23

 LASER, 2012, citando Donald S. Chisum (2008) em seu tradicional tratado “Chisum on Patents”  
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direito, mas, quando ocorrido, o abuso de direito estaria nele contido. Por outro lado, o abuso de 

direito poderia ser reconhecido quando algum requisito formal antitruste não tenha sido 

preenchido. Nesta mesma direção, cite-se o precedente exarado pela Corte norte-americana no 

caso Lasercomb America Vs. Reynolds, caso em que o tema foi tratado sob a perspectiva dos 

direitos de copyright, mas que pode ser aplicada aos demais ramos da propriedade intelectual
24

. 

Outro precedente oriundo do Estados Unidos, no caso Monsanto Co. Vs. Scruggs, explicitou que 

“o uso abusivo de patentes (...) é mais abrangente que a violação antitruste” e que “a política 

da doutrina do patent misuse serve para previnir o titular de usar a patente para obter 

benefícios no seu mercado além que podem advir do direito estatutário de patente”
25

 (grifou-se).  

 

Entretanto, tais distinções para prever que uma forma de abuso pode ser mais ampla do 

que a outra parecem servir apenas para desprestigiá-las, quando, na realidade, elas podem ocorrer 

tanto de forma concomitante como separadamente, sem que de uma possa se deduzir de forma 

necessária a ocorrência da outra modalidade. É o que se visa explorar neste artigo. 

 

Porém, muito se discute sobre a utilidade prática da separação entre estas duas vertentes 

de comportamento abusivo, sobretudo pela doutrina e jurisprudência norte-americanas, que 

tendem a analisar a configuração do uso abusivo dos direitos de propriedade intelectual com base 

em parâmetros da doutrina antitruste, com a demonstração de algum efeito anticompetitivo para 

reconhecê-lo
26

. Esta visão, em uma primeira análise, tornaria inútil a arguição do uso abusivo 

dos direitos de propriedade intelectual per se, pois, o debate sempre recairia na análise 
                                                           
24

 Lasercomb America Vs. Reynolds “While it is true that the attempted use of a copyright to violate antitrust law 

probably would give rise to a misuse of a copyright defense, the converse is not necessarily true – a misuse need not 

be a violation of antitrust law in order to comprise an equitable defense to an infringement action. The question is 

not whether the copyright is being used in a manner violative of antitrust law (such as whether the licensing 

agreement is ‘reasonable’) but whether the copyright is being used in a manner violative of the public policy 

embodied in the grant of a copyright” 911 F. 2d 970 (4
th

 Circuit 1990)  
25

 “Patent misuse may be found even where there is no antitrust violation, because “[p]atent misuse is . . . a broader 

wrong than [an] antitrust violation.” C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998). The 

“policy of the patent misuse doctrine is ‘to prevent a patentee from using the patent to obtain market benefit beyond 

that which inures in the statutory patent right.’”(http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/04-

1532.pdf)  
26

 Em crítica a esta linha de raciocínio, cite-se o entendimento de BOHANNAN (2011): “The merger of antitrust 

and misuse has provoked a great deal of confusion and criticism. The relationship between misuse and antitrust is 

not well understood, and it is unclear why IP misuse should be defined as a breach of antitrust policy rather than a 

breach of IP policy. After all, misuse is a creature of IP law. In addition, antitrust law does not reach all the conduct 

that has been deemed to constitute misuse  (p. 477) 

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/04-1532.pdf
http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/04-1532.pdf
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concorrencial. Esse debate é travado no cerne dos estudos sobre a doutrina do patent misuse e de 

como ela seria aplicada em sua vertente original nos Estados Unidos, mas que, contudo, não se 

revelará suficiente para mitigar a importância de cada uma das espécies de abuso separadamente, 

que visam coibir condutas a partir da sua apreciação com base em focos valorativos distintos.  

 

Para tanto, cabe antes uma breve explanação sobre a origem da doutrina do patent 

misuse, que, inclusive, acabou se expandindo e dando origem à doutrina do uso abusivo de 

outros direitos de propriedade intelectual, como direitos de copyright
27

ou direitos de marcas
28

, 

muito embora estes seja abordados neste artigo somente de forma tangencial. 

 

IV) DO PATENT MISUSE OU USO DABUSIVO DOS DIREITOS DE PATENTE 

 

IV.1) Origem e fundamentos principais da doutrina do patent misuse 

 

A doutrina do patent misuse advém da noção de equidade trazida pela common law e que 

permite que a parte acusada de infração de direitos de patente possa se opor à imputação com 

base no argumento de que o titular da patente está promovendo o uso abusivo do privilégio, de 

modo que, com base em tal conceito de equidade, não poderia o titular perseguir a consagração 

do seu direito e remediação de um ato supostamente ilícito se ele mesmo age de má-fé em 

relação ao objeto do direito arguido (também da doutrina norte-americana da “unclean hands”). 

A doutrina do patent misuse visa não apenas resguardar a noção valorativa da equidade como 

também objetiva desencorajar o uso da patente por seus titulares fora dos propósitos para o qual 

o instituto foi criado, i.e. para estimular as atividades de inovação pelos agentes de mercado e 

seus concorrentes e disseminar o conhecimento tecnológico. 

                                                           
27

 Além do supramencionado caso Lasercomb, cite-se o precedente Assessment Technologies Vs. WIREdata, Inc., no 

qual o Réu foi acusado de contributory infringement por requerer informações públicas de órgão governamental que 

as mantinha no banco de dados do software licenciado pela AT, impedindo acesso à informações pertencentes ao 

domínio comum e que somente poderiam ser obtidas pela empresa por meio do acesso direto àquela fonte  

(https://www.courtlistener.com/ca7/5295/assessment-technologies-of-wi-llc-v-wiredata-inc/)  
28

 O tema do uso abusivo de direitos marcários é debatido no artigo de RIDGWAY, William, “Revitalizing the 

doctrine of trademark misuse”, de 2006, que explora a questão do direito de liberdade de expressão nos casos de uso 

de marcas em paródias, bem como o uso de expressões que possam ser consideradas descritivas ou pertencentes ao 

domínio comum. 

https://www.courtlistener.com/ca7/5295/assessment-technologies-of-wi-llc-v-wiredata-inc/
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O propósito da arguição do uso abusivo da patente pelo seu titular, neste contexto, tem o 

propósito de afastar a ilegalidade do comportamento do Réu, trazendo em desfavor do Autor um 

fato impeditivo do seu direito. Em outras palavras, com base neste princípio, mesmo que o 

comportamento do Réu seja ilegal e infrinja os direitos de patente do Autor da ação, estes 

passam a ser inoponíveis com relação ao infrator, até que os efeitos do abuso sejam dissipados. 

 

Como é peculiar ao sistema da common law, a doutrina do patent misuse foi sedimentada 

por meio de precedentes judiciais que abordaram a questão e a primeira jurisprudência norte-

americana a firmar a doutrina na sua aplicação atual foi exarada no caso seminal Morton Salt Co. 

Vs. G.S Suppinger, em 1942 (embora casos ainda mais antigos tenham tangenciado o tema
29

) e 

ainda é muito citado por estudiosos pela sua contribuição para a consolidação do instituto.  

 

No caso em análise, a Morton Salt ajuizou ação contra a G.S. Suppinger alegando que 

esta infringia seus direitos oriundos de patente para uma máquina que adiciona sal em comidas 

por meio da venda de máquina com configuração semelhante, o que levou a Ré a arguir em 

defesa que a Autora não poderia exercer seus direitos em face daquela, uma vez que estava 

incorrendo em ato abusivo ao condicionar as licenças para o uso do equipamento para seus 

licenciados à compra do próprio sal da empresa, insumo fora do escopo do privilégio patentário. 

A defesa foi acolhida pela Corte Julgadora do caso e se entendeu que os direitos de patente não 

poderiam ser oponíveis ao Réu da ação enquanto que não fosse cessado o uso abusivo da patente 

que fundamentou a ação de infração, esclarecendo, ainda, que nesta hipótese não há necessidade 

da prova de que o ato gerou efeitos anticompetitivos
30

, seguindo a mesma linha de raciocínio 

proposta no item III acima quanto à configuração do abuso de direitos de propriedade intelectual. 

                                                           
29

 Como o The Motion Picture Patent Co. Vs. Universal Film Manufacturing Company, um conhecido caso do ano 

de 1917 que envolvia a hipótese de tying, em que o titular MPPC condicionava a venda dos seus projetores à compra 

dos filmes por ela produzidos pela aposição de avisos nas máquinas, o que levaria ao desincentivo aos concorrentes 

a produzir filmes e ao monopólio do cinema (http://supreme.justia.com/cases/federal/us/243/502/) ou Carbice Corp 

of America vs. American Patents Development Corp. (“Dry Ice”), por meio da qual a licença ou venda de containers 

para o transporte de gelo seco era também atrelada a venda do próprio insumo; por sua vez, a Carbice vendeu seu 

próprio gelo seco à licenciados da titular, que ajuizou uma ação contra a primeira por contributory infringement. 
30

 Citando outros casos, a Suprema Corte decidiu que “(…) The patentee, like these other holders of an exclusive 

privilege granted in the furtherance of a public policy, may not claim protection of his grant by the courts where it is 

being used to subvert that policy. It is unnecessary to decide whether respondent has violated the Clayton Act, for 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/243/502/
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IV.2) Escopo da aplicação da doutrina do patent misuse 

 

Na linha destas explanações, não pairam dúvidas de que a doutrina do patent misuse é 

fundamentalmente um argumento que somente pode ser explorado em sede de defesa, ou seja, na 

prática, tem abrangência limitada – embora não menos importante – às situações em que uma 

empresa se vê demandada em Juízo em razão da alegada prática de infração e, somente então, 

haverá a oportunidade de se analisar a prática do comportamento abusivo, se arguida pelo Réu. 

Em outras palavras, não se pode cogitar a propositura de uma ação com base na doutrina do 

patent misuse por parte de um prejudicado ou grupo de prejudicados por práticas abusivas de um 

titular de patente.  

 

Não obstante tal limitação no que se refere particularmente ao uso da doutrina do patent 

misuse, não se pode desconsiderar que, em tese, uma empresa lesada ou que venha sofrendo 

intimidações abusivas por parte de titulares de direito de patente poderiam propor a competente 

ação declaratória de não-infração, como medida preventiva a um possível ajuizamento de ação 

de infração, mas que não poderia ser tida, a rigor, como uma forma de aplicação da doutrina ora 

comentada. 

 

IV.3) Críticas à aplicação da doutrina do patent misuse e a conveniência da sua revitalização 

 

Ao longo de décadas a doutrina do patent misuse veio sendo aplicada e discutida pela 

jurisprudência norte-americana e muitas críticas surgiram pelo fato de que a ela foi dado um 

escopo muito maior do que aquele pretendido, em detrimento dos direitos de patente de seus 

titulares, fato este que acabou se agravando pela concomitante falta de parâmetros claros na 

justiça norte-americana nos casos concretos e na regularidade da sua aplicação (WHITE, 2001). 

 

                                                                                                                                                                                           
we conclude that, in any event, the maintenance of the present suit to restrain petitioner's manufacture or sale of the 

alleged infringing machines is contrary to public policy, and that the district court rightly dismissed the complaint 

for want of equity” http://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/488/case.html  

 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/488/case.html
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Muitos juristas norte-americanos especializados em direitos da propriedade intelectual e 

antitruste são firmes ao criticar a utilidade e aplicação prática da doutrina do patent misuse na 

sua concepção tradicional, na medida em que ela teria as seguintes características: (i) o uso 

abusivo do qual o titular da patente pode ser acusado pode estar dissociado da relação jurídica 

entre as partes da ação; (ii) o Réu que argui o uso abusivo de patente pelo Autor não tem a 

necessidade de comprovar que tal uso lhe provocou algum dano.  

 

Sob este prima, a doutrina acabaria beneficiando somente os infratores de direitos de 

propriedade intelectual, que sempre poderão se esquivar se sua responsabilização ou, mais, ser 

recompensados com a desqualificação do seu ilícito/infração, na eventualidade de vir a ser 

reconhecida que a existência de algum abuso pelo titular do direito (LAMLEY, 1990). Por seu 

turno, não apenas aos titulares de direito estariam impedidos de exercer legitimamente seus 

direitos contra tais infratores, em clara erosão aos seus direitos, como também lhes seria imposto 

o enorme ônus de controlar sobremaneira suas atividades ou práticas comerciais que, em 

princípio, poderiam ser tidas como usuais, e.g. a inserção de cláusulas em contrato que impeçam 

o licenciado de produzir produto possa competir com o do licenciante
31

 (WEBB e LOCKE, 

1991), mas passam a estar sujeitas a questionamento sempre que propor ação contra possíveis 

infratores e, eventualmente, serem tidas como abusivas. 

 

Um bom exemplo prático da aplicação da doutrina do patent misuse e que revelaria a sua 

fragilidade sob o ponto de vista de recompensar o infrator seria a hipótese em que o titular da 

patente ajuiza uma ação contra uma empresa que vem infringindo seus direitos (sem com ela ter 

estabelecido qualquer relação contratual), enquanto que o primeiro, paralelamente, vem usando 

                                                           
31

 Citando o caso Lasercomb America Vs. Reynolds. Porém, cumpre notar que o uso de cláusulas restritivas por si só 

não devem ser tidas como abusivas em uma análise isolada e devem ser interpretadas à luz de todo o contrato, até 

mesmo porque é imprescindível a inserção de limitações a atuação do licenciado, sob pena de sujeitar o 

inovador/licenciante a decair diante de concorrentes que possam rapidamente superá-lo Se tais limitações não 

fossem possíveis, certamente os inovadores teriam menos incentivos para entabular contratos de licença com receio 

da criação de potenciais concorrentes, em prejuízo da disseminação do conhecimento tecnológico, o que não atende 

às finalidade do direito da propriedade intelectual. Limitações quanto à atuação do licenciado, por exemplo, podem 

ser consideradas razoáveis com a estipulação de um período razoável para a sua vigência. Portanto, na análise de 

cláusulas contratuais, recomenda-se a adoção do princípio da razoabilidade, não sendo conveniente qualificar 

aprioristicamente uma cláusula ou conduta como sendo abusiva, tal como já é feito na análise antitruste, ou seja, 

considerando possíveis efeitos pró-competitivos. Vide nota de rodapé 7. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
NOÇÕES SOBRE O ABUSO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA DOUTRINA DO PATENT 
MISUSE 

256 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.236-272 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 
 

sua patente para realizar tying arrangements com terceiros licenciados. Como se pode notar, tal 

suposta prática abusiva de forma alguma se relaciona com o objeto da contenda envolvendo as 

partes na referida ação e, menos ainda, gerou algum prejuízo para o Réu, que simplesmente 

infringe de forma deliberada a patente do titular, além de trazer fatos totalmente exógenos à ação 

somente acabariam por perturbar e confundir o julgador na análise da demanda principal. 

 

Ademais, e agora já fazendo um paralelo com a ocorrência de abuso de poder econômico 

e com a aplicação das regras de direito antitruste, muitos consideram que, na grande maioria das 

vezes, os abusos deflagrados pelos titulares dos direitos resvalam em questões concorrenciais, 

hipóteses em que haveria uma dupla punição aos primeiros e, logo, menos punição aos 

infratores. Indo além, na visão de muitos especialistas sobre o tema, muito embora se reconheça 

que ambas as doutrinas tem base em diferentes fundamentos, questiona-se a real conveniência da 

sua utilização e mesmo que se considere a existência de “limitados casos onde não há uma 

interseção com o direito antitruste”, seria mais apropriado estender o escopo da regulação e 

análise antitruste para abarcá-las
32

 (LAMLEY, 1990), na medida em que tal análise considera os 

efeitos pró-competitivos dos arranjos realizados pelas firmas. Tal concepção se deve sobretudo 

pelo pelo fato de que desde a criação da doutrina do patent misuse até os dias de hoje, o direito 

antitruste norte-americano evoluiu consideravelmente, com a rejeição de proibições per se e a 

prevalência da aplicação do rule of reason. Outra alternativa para a aplicação da doutrina do 

patent misuse seria atacar este tipo de conduta por meio da arguição do abuso do processo (sham 

litigation) ou mesmo com base no direito substantivo de patentes.  

 

A título exemplificativo, podemos cogitar esta situação quando o titular de direitos se 

utiliza de manobras para estender o escopo dos seus direitos de patente para cobrir áreas além da 

sua abrangência e ajuíza uma ação contra um terceiro que supostamente estaria violando os 

direitos na sua parte estendida, ou seja, a qual sequer originalmente estaria coberta pelo escopo 

da patente concedida. Estas manobras acabam sendo possíveis em decorrência de patentes mal 

                                                           
32

 “If it is assumed that the patent misuse view of these practices is correct, a more appropriate solution would be to 

extend the scope of the antitrust laws to cover such practices” (LAMLEY, 1990), bem como“If the antitrust laws 

are too lax, the appropriate remedy is to fix the antitrust laws” (KIEFF e PAREDES, 2004)  
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concedidas pelos Escritórios de Patentes e que acabam outorgando direitos aos seus titulares 

sobre tecnologias que já se encontram em domínio público, muitas vezes até com próprio 

conhecimento do titular. Em tais hipóteses, o remédio cabível e adequado seria a arguição da 

própria nulidade da patente tal como concedida, e não a busca do reconhecimento quanto à 

ocorrência de um uso abusivo do direito de patente.  

 

Em vista das razões ora apontadas, há significativa inclinação por parte dos estudiosos 

sobre o tema de que a doutrina do patent misuse deveria ser abandonada
33

 (POSNER, 1982
34

, 

LAMLEY, 1990, KIEFF e PAREDES, 2004, CHIAPPETTA, 2011), dando espaço a análise 

antitruste para examinar a configuração das hipóteses de abuso, pois, elas sempre teriam efeitos 

anticoncorrenciais e seriam mais bem analisadas com as ferramentas e critérios já utilizados no 

direito antitruste. 

 

Para contextualizar a existência deste debate, cumpre chamar a atenção para o cenário 

que vigorou nos Estados Unidos no final da década de 80, onde foi implementada reforma no 

chamando “Patent Misuse Reform Act – PMRA” pelo Congresso norte-americano, ainda em 

vigor, pela qual se determinou a necessidade da prova de efeitos anticompetitivos por meio do 

poder de mercado e da aplicação da regra da razão para permitir a aplicação da teoria do patent 

misuse, o que gerou a impressão de que tal doutrina teria se tornado redundante e que a análise 

destas circunstâncias deveria ser feita com base em critérios antitruste, como ideologicamente já 

defendia a corrente que desejava a sua abolição.  

 

Entretanto, o texto é claro ao limitar a necessidade desta prova em apenas duas situações, 

i.e. nos casos de recusa em licenciar e tying arrangements e que não compreendem todas as 

práticas que podem caracterizar o uso abusivo de patente
35

 (WHITE, 2001), tais como licenças 

                                                           
33 “Patent law should apply to determine the rightful scope of the patent right to exclude, whereas antitrust should 

apply to determine whether exceeding that scope is anticompetitive”(LASER, 2012) 
34

 No caso USM Corp vs. SPS Technologies, Inc, embora mais recentemente, no caso supramencionado na nota 23, 

envolvendo Assessment Technologies Vs. WIREdata, Inc., o julgador tenha reconhecido situações em que a doutrina 

do misuse está dissociada da análise antitruste. 
35

 PMRA, Section 271 (d) No patent owner otherwise entitled to relief for direct or contributory infringement of a 

patent shall be denied relief or deemed guilty of patent misuse or illegal extension of the patent right by reason of 

his having done one or more of the following: (…) (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale 
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grant-back ou package licencing (licença de uma patente condicionada à de outra patente ou 

grupo de patentes). Ademais, mesmo nas hipóteses acima em que o poder de mercado deva ser 

comprovado, a prova produzida, ainda que não satisfaça os critérios antitruste, pode ser 

suficiente para caracterizar o abuso. Portanto, não há como negar o espaço que o direito 

consuetudinário ainda reserva para a doutrina do patent misuse como uma arguição do Réu em 

sede de defesa e como fato impeditivo do direito do titular, muito embora, na prática jurídica 

norte-americana, esta tenha perdido a sua força ao longo dos últimos anos, justamente em razão 

da sua tendência em se agarrar à tradição antitruste, tida como mais rigorosa e precisa.  

 

De fato, salta aos olhos a riqueza do tema, especialmente quando se tem o objetivo de 

transportá-lo para a realidade brasileira, onde a questão ainda é muito pouco trabalhada. Porém, 

sem a pretensão de esgotá-lo, nos parece lógico que não convém admitir a acepção tradicional da 

doutrina para admitir o seu uso por qualquer infrator com base no eventual uso abusivo de 

patente pelo titular em circunstâncias alheias à relação das partes.  

 

Portanto, é absolutamente razoável a ponderação feita pelos críticos neste sentido para 

que seja necessária existência de um nexo causal entre a infração objeto da ação e a conduta 

abusiva alegadamente levada a efeito pelo titular para que se possa arguir o abuso de direitos de 

patente em uma ação de infração, sob pena de se tolerar condutas reprováveis de uma pluralidade 

de infratores, o que conflita com princípios basilares da propriedade intelectual e o interesse 

social na sua preservação. Na realidade, alguns julgados norte-americanos já decidiram desta 

forma (Kolene Corp vs. Motor City Metal Treating, Inc.
36

) e que nos parece ser a mais 

apropriada. O mesmo se diga com relação à existência de um dano para o suposto infrator de 

                                                                                                                                                                                           
of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, 

unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or 

patented product on which the license or sale is conditioned. (grifou-se) 
36

 Segue trecho relevante da referida decisão que sustenta tal premissa: “As a limit on the misuse doctrine, it can be 

stated generally that the misconduct must be connected with the matter in litigation, and the defense is not available 

to a party with whom the misconduct is of no concern, McCullough Tool Co. v. Well Surveys, Inc., 395 F.2d 230, 

238 (10th Cir.), cert. denied, 393 U.S. 925, 89 S.Ct. 257, 21 L.Ed.2d 261. Applying these principles to the instant 

case, we find that Motor City has no cause to complain of the alleged misconduct of Kolene. Motor City is not a 

party to the allegedly illegal contracts, and a realistic analysis does not show that the patent in suit "itself 

significantly contributes to the practice under attack.”  

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/440/440.F2d.77.20107.html  

https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/440/440.F2d.77.20107.html
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uma patente, o que, na realidade brasileira, é respaldado pelo entendimento de doutrinadores 

clássicos ao tratarem da modalidade de abuso de direito
37

, o que, no entanto, parece de fácil 

assimilação, na medida em que a sujeição a um processo que tem como pano de fundo a prática 

de um abuso terá o condão de influenciar na condução normal das atividades empresariais do 

Réu, especialmente em casos de tutela antecipada.  

 

Por outro lado, diverge-se do posicionamento adotado por aqueles que preconizam a 

abolição da doutrina do patent misuse, uma vez que não se pode cogitar que todas as hipóteses de 

abuso possam ser corretamente enfrentadas sob a pespectiva antitruste, que visam essencialmente 

apurar a questão da existência ou não de poder de mercado e abuso de posição dominante, ou 

somente com base na letra da lei patentária e a legalidade do ato, ignorando como se dá o 

exercício dos direitos de patente pelo seu titular e as suas reais intenções de auferir lucros 

extraordinários por meio do privilégio, mas em detrimento da competitividade que fomenta a 

inovação e daquilo que pertence ao domínio público e cujo acesso deve ser livre. Tais princípios 

somente poderão ser corretamente abordados quando se tem em mente a política pública que 

fundamenta os direitos de propriedade intelectual. Não se deve perder de vista tal orientação, 

razão pela qual não é possível interpretar de forma simplista o propósito da doutrina do patent 

misuse como sendo um mero “meio de punição do uso da propriedade industrial quando este 

ocorre de uma forma anticompetitiva, o que seria diretamente atendido  pela lei antitruste”
38

.  

 

Um exemplo a ser citado em que o mero uso da lei de patentes não atende situações em 

que a doutrina do patent misuse ganha relevância são os casos envolvendo essential facilities, em 

que não se pode afirmar a existência de um abuso decorrente de uma “extensão de direito” 

propriamente dita pelo seu titular – i.e. a patente concedida pode ser considerada válida – o que, 

                                                           
37

 Neste sentido, podemos citar o entendimento de PEREIRA DA SILVA, Caio Mario ao argumentar que “todas as 

teorias que tentam explicar e fundamentar a doutrina do abuso de direito têm a necessidade de desenhar um outro 

fator, que com qualquer nome que se apresente estará no propósito de causar dano, sem qualquer outra vantagem. 

Abusa, pois, de seu direito o titular que dele se utiliza levando um malefício a outrem, inspirado na intenção de 

fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento ético da teoria pode, pois, assentar em que a lei não deve 

permitir que alguém se sirva de seu direito exclusivamente para causar dano à outrem.” (grifou-se, in Instituições 

de Direito Civil, v.1. Rio de Janeiro: Forense, 21ªed., 2005; p. 673). 
38

 Tradução livre do trecho do texto de LASER (2012) a respeito do entendimento sustentado por KIEFF e 

PAREDES (2004), litteris:“The misuse doctrine’s goal, they say, is to punish for the use of intellectual property in 

an anticompetitive way, an activity that the antitrust law directly addresses”. 
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no entanto, não legitima o titular a condicionar a sua licença (essencial) a imposição de outras 

restrições à atuação regular do licenciado, que, contudo, não tem outra opção senão aceitá-las. 

Outro tópico de interesse se refere à ponderação sobre a aceitação ou não (e se sim, até que 

ponto) quanto ao uso pelos titulares da doutrina dos equivalentes
39

 ou do chamado contributory 

infringement
40

 em ações de infração e que, em determinados casos, tais pretensões poderiam 

configurar abuso do direito de patente. Os Tribunais devem estar abertos a este tipo de discussão 

e que, novamente, não deve ser focada com base em direitos antitruste. 

 

Podemos cogitar esta situação quando o titular de direitos se utiliza de manobras para 

estender o escopo dos seus direitos de patente para cobrir áreas além da sua abrangência e ajuíza 

uma ação contra terceiro que supostamente estaria violando os direitos na sua parte estendida, a 

qual sequer estaria coberta pelo escopo da patente concedida. Estas manobras acabam sendo 

possíveis em decorrência de privilégios mal concedidos pelos Escritórios de Patentes e que 

acabam outorgando direitos aos seus titulares sobre tecnologias que já se encontram em domínio 

público (o que levaria até mesmo à declaração de sua nulidade incidental, possível no caso de 

patentes) ou, ainda que possam ser consideradas válidas, dão margem à interpretação extensiva 

pelo titular. A situação é ainda mais gritante quando o titular coíbe contratualmente usos justos 

por terceiros, por exemplo, prática da engenharia reversa ou a concepção de potencial produto 

competidor mediante a outorga da licença da patente. Nestas hipóteses, quando os titulares 

enxergam a oportunidade de explorar a legalidade do seu direito para distorcer o seu exercício 

legítimo, a arguição do abuso é de extrema valia no cerne das ações de infração, sem prejuízo da 

correspondente ação de nulidade, quando de fato existir um defeito nos requisitos da patente. 

                                                           
39

 Que admite aproveitamento do conceito inventivo protegido pela patente, i.e. a sua função, ainda que sem 

absoluta correspondência com a descrição e interpretação substancial do conteúdo reivindicatório, permitindo que o 

titular se insurja contra terceiros. No Brasil, ela é recepcionada pelo ordenamento pelo artigo 186 da Lei nº 9.279/96 

(“Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou 

se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente”) 
40

 Que admite a ação do titular contra terceiro que auxilia ou contribui para que outrem infrinja seus direitos de 

propriedade intelectual. No Brasil, pode-se inferir a sua recepção indireta pela lei, precisamente nos artigos 42 § 1º e 

185 da Lei nº 9.279/96 (“Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam 

para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” e  “Fornecer componente de um produto patenteado, ou 

material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, 

material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 

3 (três) meses, ou multa”) 
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Acrescente-se ainda que não há que se cogitar aqui a eventual compreensão de que a 

recepção da doutrina do patent misuse representaria uma erosão dos direitos de patente (ou 

mesmo, em maior escala, de propriedade intelectual) e da sua prorrogativa basilar de poder 

exercê-lo, pois, assim como qualquer direito de propriedade, este deve ser desempenhado de 

modo a atender os interesses privados do titular, nos ditames legais, mas também de forma em 

consonância com a sua função social, qual seja, fomentar a competitividade em prol da inovação 

e da construção de um domínio público que irá acrescentar ao desenvolvimento tecnológico e 

econômico. Ao contrário, a imposição de limites ao uso abusivo do direito de patentes por um 

determinado agente tem por finalidade justamente consagrar e reforçar o exercício justo e 

legítimo destes direitos pelos demais concorrentes no mercado.  

 

É evidente que a adoção da doutrina do abuso do direito de patentes é limitada a 

pouquíssimas circunstâncias em que o abuso é evidenciado a partir das situações concretas que 

demonstrem que o ato é não é harmônico com a política pública por trás do sistema da 

propriedade intelectual, prevalecendo, na ausência de indícios neste sentido, as regulares 

prerrogativas dos titulares de direito. Além disso, não se prega aqui a possibilidade de recriminar 

determinadas práticas como sendo abusivas, de forma apriorística, e, neste ponto, é de grande 

utilidade a prática antitruste e a compreensão de que determinados arranjos engendrados pelos 

titulares de direito podem sim ser pró-competitivos e pró-inovação e devem ser aceitos pela 

ordem jurídica, ainda que deflagre em alguma restrição à atuação de possíveis concorrentes, 

como é o pressuposto básico dos direitos de propriedade intelectual, razão pela qual a análise 

deve ser feita com base na regra da razão ou, na versão anglo-saxônica, no rule of reason. 

 

Conforme já adiantado no capítulo III acima, a tendência de se rejeitar a prática de tying 

arrangements deve ser analisada com cautela, sobretudo quando se considera que o titular de um 

direito de propriedade intelectual tem a prorrogativa de cobrar o valor que desejar pelo 

licenciamento do uso do seu bem, o que tornaria impróprio afirmar que estaria superfaturando-o 

ao vinculá-lo à venda do segundo produto. Além disso, para os consumidores, talvez seja mais 

eficiente ou mesmo mais atraente obtê-los em conjunto do que comprá-los separadamente, pois 
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não compraria o primeiro sem o segundo. Além disso, o fato de um titular condicionar a venda 

do seu produto objeto de patente não significa que este passará a ter um monopólio sobre o 

segundo, especialmente se se tratar de um bem com aplicações diversas, não atreladas ao bem 

patenteado
41

(BOHANNAN, 2011), por exemplo, commodities. O caso Morton Salt, por 

exemplo, poderia ter tido outro desfecho se a Corte tivesse entendido que o sal utilizado nas 

máquinas da empresa também tem uma diversidade de aplicações e que terceiros poderiam 

continuar vendendo o produto para os consumidores, que o usam para diferentes propósitos
42

. 

 

Este é um caso em que o mindset da teoria antitruste não comporta de forma adequada o 

tratamento que deve ser dado à questão, que tenderia a se voltar para a mera verificação do poder 

de mercado e posição dominante do titular do direito no mercado do bem patenteado para 

verificar a ocorrência de restrições no segundo mercado, o que, como visto, pode ocorrer ou não. 

Não necessariamente este poder de mercado do titular (quanto ao primeiro produto) pode 

repercutir de forma negativa no interesse de acesso aos bens produzidos por competidores no 

segundo mercado (interesse da propriedade industrial), sendo, portanto, inadequado o uso da 

abordagem puramente antitruste, que já poderia condenar a conduta em razão da constatação do 

“poder de mercado”.  

 

Por outro lado, nos casos em que outros usos não são viáveis para este segundo produto 

(ou seja, sem o objeto da patente), pode-se cogitar o detrimento da competitividade e desestímulo 

de que outros concorrentes conquistem os mercados secundários do produto patenteado. Ou 

mesmo quando o detentor da patente não tenha uma posição monopolista, ele pode restringir 

contratualmente possíveis iniciativas do licenciado para a formulação de uma potencial 

                                                           
41

 A explanação deste raciocínio equivale às críticas econômicas que são feitas à teoria do alavancamento (leverage 

theory), um dos pontos pelo qual a prática de tying arrangements era proibida. O “alavancamento” neste caso nada 

mais seria do que a premissa de que, com base em um produto patenteado, o titular teria meios de obter  

(“alavancar”) um segundo monopólio sobre um produto não patenteado. Neste sentido, BOHANNAN, cita o 

exemplo do caso Carbice, em que o atrelamento da licença de containers à compra do gelo seco vendido pela mesma 

empresa titular do container não impactaria no comportamento dos seus concorrentes que podem vender gelo seco 

para outras aplicações. 
42

 Como citado por BOHANNAN às p. 504-505, “market power in the salt-depositing machine market was unlikely 

to foreclose competition in the salt-tablet  market, because salt was a widely used commodity independent of its use 

with Suppiger’s salt-injecting machines” 
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tecnologia que possa competir com a patente contratada. A prática do package licensing – que 

pode parecer inofensiva, pois, todos os produtos negociados são objeto de patente – tem muitas 

vezes o condão de afastar possíveis alternativas em distintos mercados, quando exige a obtenção 

de uma patente não essencial para que se tenha uma delas, a qual motivou a busca pela licença, 

ou mesmo futuras alternativas, que acabam não sendo criadas pela inexistência de um nicho 

viável sob o ponto de vista empresarial, o que vai contra os objetivos da inovação. 

 

Um ponto que merece ser resgatado é que, como demonstrado no capítulo II, os atos 

abusivos não são previstos em lei e, portanto, não se pode limitar o julgador a análise das normas 

expressas que versam sobre direitos de propriedade intelectual, como sugerido pela doutrina que 

o entende ser suficiente para defender o abandono da doutrina do uso abusivo de patentes, ao 

passo que este deve ir além de analisar todas as circunstâncias que elucidam para a verdade dos 

fatos
43

. Assim, não pairam dúvidas quanto à conveniência do uso da doutrina do patent misuse 

para evitar abusos quanto ao enforcement dos direitos pretendidos, com o propósito de tornar os 

direitos de exclusividade oriundos daquele privilégio inoponíveis ao Réu naquele caso concreto.  

 

Por tais razões é que deve ser dada a devida importância teórica e prática da aplicação da 

doutrina do patent misuse ou do uso abusivo de patentes. A prática jurídica brasileira ainda está 

muito distante do nível de maturidade que seria desejável quanto à compreensão e aplicação dos 

direitos de propriedade intelectual, que dirá quanto às suas hipóteses de abuso, o que, contudo, 

não diminui a necessidade de se promover a discussão destes múltiplos cenários, ao contrário, a 

torna indispensável. Porém, já podemos perceber em nossos Tribunais a recepção da doutrina, 

ainda que de forma módica ou mesmo estendida para outros ramos do direito da propriedade 

intelectual, o que mostra o seu pleno vigor para atender os objetivos do ordenamento jurídico ao 

consagrar o sistema da propriedade intelectual. 

 

V) A RECEPÇÃO DA DOUTRINA DO PATENT MISUSE NOS TRIBUNAIS 

BRASILEIROS 

                                                           
43

 Neste tocante, cite-se o artigo 335 do CPC ao prever que “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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Conforme explicitado acima, a aplicação da doutrina do patent misuse pelos Tribunais 

Brasileiros ainda pode ser considerada bastante residual e, quando ela ocorre, o seu uso acaba 

sendo aproveitado e adaptado para atender demandas que envolvam outras áreas do direito da 

propriedade intelectual, sobretudo em questões envolvendo direitos de marcas, em que a 

discussão sobre o uso de palavras pertencentes ao domínio público como formadores de marcas é 

extremamente comum ou mesmo quanto a utilização da palavra se dá na sua real acepção, 

dicionarizada, e não pode ser confundidos com o uso marcário, i.e. para distinguir a origem 

empresarial de produtos ou serviços. 

 

Um dos precedentes judiciais que adotam explicitamente a noção do que seria abuso de 

direito de propriedade intelectual foi aquele exarado no julgamento do Recurso Especial nº 

1.166.498, pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15 de março de 2011. A discussão 

travada naquele caso se referia ao registro da marca “ÉBANO & MARFIM” para assinalar uma 

linha de maquiagem voltada ao público de pele negra, o qual foi guerreado pelas Autoras da 

ação, com base no seu registro para a marca “EBONY”, para assinalar uma linha de 

desodorantes, de titularidade das autoras. No entendimento do STJ, que manteve na íntegra o 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o uso concomitante das marcas 

em análise não seria passível de induzir a confusão do consumidor quanto à origem dos produtos, 

pois, além de terem sido considerados produtos diferentes, o uso da marca EBONY pelas 

Autoras era atrelado à marca mais conhecida da empresa, enquanto que a palavra “ebony” 

apenas se prestaria a fazer uma alusão ao tipo de público para o qual o produto se destina. Cita-se 

abaixo o trecho relevante do acórdão que aborda a questão: 

 
Nos termos do acórdão recorrido, a convivência entre a marca registrada pela 

recorrente e aquela de titularidade da recorrida não é somente possível, mas também 

inevitável, pois “não é possível ao Judiciário reconhecer a uma sociedade empresarial 

a indicação mercadológica de todo um segmento econômico – aliás, até então marcado 

pela desconsideração e desprestígio – ao permitir que surja o objeto de um monopólio, 

agora que emerge uma classe média negra no Brasil. Afigura-se abuso do direito de 

propriedade intelectual e atitude de puro oportunismo a iniciativa de obter monopólio 

de uma marca que identifica metade do público consumidor do Brasil. (...) Não é para 
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isso a que se destina o tão desenvolvido e evoluído direito marcário em nosso país” (fl. 

672 e-STJ). 

Portanto, também por esse fundamento deve ser afastada a pretensão da recorrente. 

Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios 

exclusivos de um restrito grupo empresarial. 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). (grifou-se) 

 
Outro julgado, também do Superior Tribunal de Justiça, aborda os limites que devem ser 

dados ao exercício dos direitos de propriedade intelectual, muito embora não coloque de maneira 

expressa a palavra “abuso”. Foi no julgamento do Recurso Especial nº 315.621, julgado em 04 

de junho de 2013, em que a Recorrente é detentora da marca registrada “PALETEIRA” e se 

insurgido contra a utilização, pela recorrida, da referida marca como domínio na Internet 

(www.paleteiras.com.br). Neste caso, a Corte foi enfática ao reconhecer o “fato incontroverso” 

relativo ao caráter comum do vocábulo registrado e que a sua proteção deve ser mitigada em 

determinadas hipóteses. Transcreve-se trecho da ementa proferida, bem como do teor do voto 

condutor, acompanhado na íntegra pela Turma Julgadora: 

 

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO 

INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca 

originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, 

admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante 

implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do 

comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – 

impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos 

semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de 

nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, 

que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. (…). 

Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força 

do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando 

sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.  

 

Outrossim, independentemente do motivo que tenha levado o INPI a aceitar marca 

composta por expressão de baixo grau de distintividade, fato é que não se põe em 

discussão, nesse processo, a validade ou legitimidade do registro – o que, consoante 

http://www.paleteiras.com.br/
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jurisprudência consolidada desta Corte, demandaria ação própria, para a qual seria 

competente a Justiça Federal – mas sim os limites conferidos à exclusividade 

assegurada pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96. (...) 

 

No particular, além de reconhecer que a marca em questão se utiliza de vocábulo de uso 

comum, o TJ/SP ressalvou que “nem a má-fé, nem a concorrência desleal restaram 

demonstradas nos autos”, frisando que “embora a empresa autora seja titular da 

marca 'paleteira' perante o INPI, identifica-se perante seus clientes pelo nome 

Zeloso”, para concluir que “não se pode penalizar o réu por utilizar nome comumente 

empregado para designar maquinário vendido pela ré e por diversas outras empresas 

do ramo” (fl. 220, e-STJ). Como se vê, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à 

situação excepcional vislumbrada pelo STJ para mitigar a exclusividade conferida pelo 

registro da marca no INPI. 
 

(…) Seja como for, o REsp 325.158/SP não caracteriza dissídio; ao contrário, ratifica o 

entendimento ora exposto de que, em circunstâncias excepcionais, verificado que a 

marca contém expressão de uso comum, deve-se mitigar a regra de exclusividade 

decorrente do registro, admitindo-se a utilização dessa expressão por terceiros de boa-

fé. (grifou-se) 

 

Um caso interessante analisa a cogitada hipótese de extravasamento do exercício dos 

direitos para concluir em favor do seu titular. A 10ª Câmara de Direito Privado Tribunal de 

Justiça de São Paulo, por maioria, foi enfática ao afirmar que “não se pode exigir que seu uso 

esteja completamente condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do 

proprietário” e que deveria ser tolerado “certo abuso dos seus titulares”, muito embora não se 

concorde com este raciocínio; deve-se ponderar se há ou não abuso. No caso em tela, se discutiu 

se a limitação ao direito de patente previsto no artigo 43, inciso III, da Lei nº 9.279/96
44

 poderia 

ser estendida ao importador dos insumos fornecidos às farmácias de manipulação, destinatárias 

da norma, o que prejudicaria os interesses econômicos do titular da patente. Segue abaixo o 

trecho elucidativo da questão que foi objeto de análise pelo Tribunal no Agravo de Instrumento 

nº 610.119-4/0 (0047914-85.2008.8.26.0000), julgado em 04 de agosto de 2009: 

 
Propriedade industrial - Patente - Exceção às farmácias magistrais não pode ser 

estendida a quem importa o produto patenteado para vender a elas - Impossibilidade de 

se exigir que o uso de propriedade intelectual esteja completamente condicionado ao 

interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário -Recurso não 

provido. (...) I- pela lógica, a exceção às farmácias magistrais não pode ser estendida a 

quem importa o produto patenteado para vender a elas. Se houvesse a extensão, a 

                                                           
44

 Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição 

médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado 
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terceira poderia produzir o produto patenteado para venda a farmácias magistrais; 

(...)  IV - a propriedade intelectual tem o caráter de exclusividade, permitindo certo 

abuso dos seus titulares. Não se pode exigir que seu uso esteja completamente 

condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário, 

pois ela é resultado de muito trabalho ou investimento que exige recompensa. Pelo 

exposto, nega-se provimento ao recurso. 

 

O voto vencido, por outro lado, coadunou com entendimento que havia sido proferido em 

sede de medida cautelar perante a Justiça Federal envolvendo as mesmas partes no sentido de 

que “O interesse geral no bom funcionamento do sistema econômico não autoriza que o 

segmento das farmácias de manipulação possa existir privado de importar, por proibição 

judicial, sob o fundamento de que o pressuposto é subjetivo (é uma importadora e não a própria 

farmácia de manipulação), quando, na verdade, o pressuposto agasalhado na lei é o objetivo, ou 

seja, atividade econômica especial, resguardada no artigo 43, inciso III, da Lei n" 9.279-96. O 

que deve ser objeto de tutela jurisdicional é portanto, a empresa em sentido objetivo e não, 

subjetivo. E, é bom lembrar, a atividade empresarial é complexa e inclui, também, importações e 

vendas, ainda que titularizadas por pessoas jurídicas distintas. Não se pode olvidar, ademais, 

que a importação é meio e modo da execução da atividade empresarial objetiva das farmácias 

de manipulação; limitá-la ou coibi-la representa limitar a sua própria atividade assegurada por 

lei"  

 

Veja-se que existem outros casos que não tratam exatamente do abuso de direito por parte 

do titular do direito, mas que são bastante elucidativos quanto à questão do exame de conflito 

entre marcas com base nos princípios que fundamentam os direitos de propriedade intelectual. 

Este é o caso do acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, na Apelação Cível nº 0001112-78.2008.8.19.0079, ao tratar de infração que decorreria 

do uso de marcas de terceiros
45

, porém, a sua menção se faz interessante a partir da ponderação 

                                                           
45

 “Bem deferido o provimento antecipado, confirmado pela sentença, porque o contrato de prestação de serviços 

celebrado entre as partes dispunha, na cláusula 14.3, que “a contratada não poderá utilizar o nome da ABRIL, 

suas marcas, logotipos e demais distintivos, ainda que a título de mera referência, em qualquer meio e a qualquer 

título, sem autorização prévia, expressa e por escrito da ABRIL, sob pena de ser compelida a compor perdas e 

danos, apurados na forma da lei”. A recorrente quer valer-se de correspondência eletrônica entre as partes, cujo 

caráter informal acentua a ilicitude de sua conduta. Veja-se que o e-mail de fls. 193 é claro o bastante para dele 

deduzir-se que a autora jamais autorizou o uso de marca ou nome de domínio pela ré. (...) Tal procedimento se 

encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual 

(...) Ao registrar, indevidamente, perante o Comitê Gestor de Internet no Brasil, os nomes dos domínios 

abrildigital.com.br, caprichodigital.com.br, conticodigital.com.br, minhaabril.com.br, minha capricho.com.br, 
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feita pelo julgador no acórdão ao explicitar, sobre a questão do abuso, que “à míngua de 

legislação infraconstitucional que venha a reger, específica e suficientemente, a matéria, 

estabeleça-se o diálogo entre as fontes que regulamentam a propriedade intelectual, de sorte a 

coibir práticas prejudiciais ao mercado de consumo, bem como a concorrência desleal”. 

Reconhece-se aqui, portanto, a necessidade de valoração das condutas, de acordo com os 

princípios resguardados pelo sistema da propriedade intelectual.  

 

O mesmo ocorreu no precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

exarado pela 17ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 1.0024.06.056388-9/001 julgado 

em 13 de julho de 2006. O caso propriamente dito trata da corriqueira questão referente ao uso 

indevido de marca por terceiro, mas é pertinente ressaltar que nele restaram consignadas 

importantes ponderações a respeito do exposto acima: “O STJ vem decidindo casos similares, 

interpretando-os à luz das funções básicas do direito de marca, analisando-se os casos 

concretos, observando os princípios da proporcionalidade, da especificidade e do abuso do 

direito (princípio do funcionalismo dos direitos), obstando que terceiros, que não tenham o 

consentimento do titular para usar no comércio, utilizem sinais idênticos ou similares àqueles 

cuja marca de comércio esteja registrada, quando tal uso possa resultar probabilidade de 

confusão do consumidor.”, mas que, contudo, “um poder de marca não pode ser utilizado 

contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os 

consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode 

ele sofrer limitações. ‘De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma 

espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de 

consciência judicial.’ Há abuso quando ‘um direito específico - abstratamente válido- é exercido 

de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade’”. 

 

Com a análise de tais casos concretos, é mais fácil perceber que a real utilidade prática da 

aplicação da doutrina do abuso dos direitos de patente ou de outros direitos de propriedade 

                                                                                                                                                                                           
minhacontigo.com.br, minhaexame.com.br, minhaveja.com.br, abril digital.com., sendo a autora a legítima titular 

das marcas “Abril”, “Capricho”, “Contigo!” “Exame” e “Veja”, a ré apelante transgrediu a exclusividade de uso 

e gerou risco de confusão entre os produtos e serviços capaz de induzir a erro o consumidor. 
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intelectual como norte para regular as relações jurídicas, o que não seria corretamente ponderado 

pela análise antitruste sugerida por alguns estudiosos norte-americanos ao tratar do tema. 

 

A pouca expressão no uso do instituto pode ser atribuída a alguns fatores, como (i) a 

própria excepcionalidade da sua aplicação, se tratando evidentemente de uma hipótese de 

exceção ou limitação da regra, i.e. exercício pleno dos direito de propriedade intelectual; (ii) 

quando comparado aos países desenvolvidos, os ainda poucos casos de relevo envolvendo 

disputas de propriedade intelectual no Brasil entre grandes corporações e interesses de 

multinacionais e detentoras de direitos que enxergam a propriedade intelectual além da mera 

exploração da inovação, ou (iii) o nível de amadurecimento dos Tribunais Brasileiros, que, pela 

prática e experiência dos operadores do direito, ainda têm dificuldade na correta interpretação 

dos direitos de propriedade intelectual. Não obstante a importância destes pontos, estes não serão 

aprofundados neste artigo e merecem estudo separado. 

 

VI) CONCLUSÃO 

 

Sabemos que o substrato teórico da doutrina do uso abusivo de patentes tem bases em 

princípios e políticas públicas específicas que fundamentam os direitos de propriedade 

intelectual, os quais não seriam adequadamente enfrentados simplesmente com base em teorias 

antitruste e os critérios de avaliação que são levados em conta na análise econômica de mercado, 

que, por sua vez, são baseados em suas próprias políticas que visam fundamentalmente abordar 

as questões com base na existência de poder de mercado e posição dominante.  

 

Também seria simplista afirmar que eventuais abusos poderiam ser combatidos por meio 

da própria lei patentária, pois, como visto no decorrer deste artigo, a hipótese de abuso não visa 

atacar a legalidade do ato, mas sim se o exercício dos direitos de patente pelo seu titular podem 

ser considerados legítimos de acordo com os interesses social de estimular a competitividade 

que, por sua vez, fomenta a inovação, bem como de construir um corpo de conhecimento comum 

e preservar aquilo que pertence ao domínio público e cujo acesso deve ser livre. 
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Igualmente não se pode desprestigiar a real importância prática da doutrina, na medida 

em que o uso abusivo de patentes por vezes apenas pode ser verificado no bojo de uma ação 

judicial proposta em face de um terceiro, que se vê acusado de infringir direitos patentários ou 

decorrentes de contratos que negociam tais direitos, quando, de fato, o uso é promovido de forma 

justa, e.g. dentro do domínio público, e não reprimível perante a lei.  

 

O combate aos usos abusivos de patente e de direitos de propriedade intelectual em geral 

visam justamente, a contrario sensu, consagrar as hipóteses em tal uso se dá em conformidade 

com as politicas públicas que respaldaram o sistema e fazem a sua razão de ser, ou seja, reforçam 

a inequívoca importância dos direitos de propriedade intelectual e a necessidade de defendê-los 

pelos seus titulares. 
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RESUMO 

Corrigir as disfunções, como o título se propõe, presume que haja uma função. 
Na proporção em que tal função seja servida, e eficientemente, a norma 
jurídica estará sendo servida; de outro lado, se os poderes jurídicos destinados 
a implementar essa função estão sendo usados para outros propósitos, pode 
ser necessário a atuação de mecanismos jurídicos já existentes para assegurar a 
entropia do sistema, ou a  modificação do sistema para fazê-lo mais eficiente.  

Palavras-chaves: Disfunções. Desenho Industrial. Entropia do Sistema 

ABSTRACT 

Correcting dysfunctions, as the title proposes, assumes that there is a function. 
In proportion as this function is served, and efficiently, the rule of law is being 
served; on the other hand, the performance of existing ones to ensure the 
entropy of the system, or modifying the system to make it more efficient legal 
mechanisms if the legal powers designed to implement this function are being 
used for other purposes, it may be necessary. 

Key Words: Dysfunctions. Industrial Design. Entropy of Sistem 

Corrigir as disfunções, como o título se propõe, presume que haja uma função. 
Na proporção em que tal função seja servida, e eficientemente, a norma 
jurídica estará sendo servida; de outro lado, se os poderes jurídicos destinados 
a implementar essa função estão sendo usados para outros propósitos, pode 
ser necessário a atuação de mecanismos jurídicos já existentes para assegurar a 
entropia do sistema, ou a  modificação do sistema para fazê-lo mais eficiente. 

Não basta que o instituto esteja servindo uma função jurídica. Para não haver 
disfunção, é preciso que se esteja implementando a função jurídica própria do 
direito pertinente. Dissemos, em nosso Tratado, vol. I, cap. I, [4]§3:  

Assim, ao conferir uma exclusiva àquele que detém 

legitimamente o bem incorpóreo, segundo os 

requisitos do sistema de proteção específico, o direito 
funcionaliza aquele bem incorpóreo. Lembre-se que 

não nos referimos, aqui, à funcionalização genérica 
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das propriedades sob a Constituição, mas à 

especificação funcional de cada modelo, no seu 

desenho constitucional. (…)  

O bem incorpóreo em que consiste em uma certa 

imagem de uma concha funciona como marca da 

Shell; mas o bem incorpóreo subsiste fora desta 
funcionalidade, e livre da exclusividade, por exemplo, 

como referencial para o direito constitucional de 

expressão.  

De outro lado, um mesmo bem incorpóreo pode ser 

funcionalizado por diferentes exclusivas. Um bem 

incorpóreo (por exemplo, uma pintura) pode ser 
funcionalizada em face das condicionantes do direito 

autoral, e receber outra funcionalidade pela exclusiva 

de desenho industrial. Enquanto funcionando como 

desenho industrial, estará sujeito aos requisitos 

legais e constitucionais desse modelo; enquanto 

funcionando no campo e para os efeitos da exclusiva 
autoral, estará sujeito a outros requisitos e limites.  

Quando tal se dá, tem-se que levar em conta as 

peculiaridades e sistemas, e construir-se um 

complexo sistema de compatibilidades, para evitar 

colisão entre os modelos funcionais. Não se pode usar 
um bem incorpóreo na função de marca, se o 

desenho constitucional reservado a esse bem 

incorpóreo é o de patentes. Quando há mais de uma 

exclusividade possível para um certo bem incorpóreo, 

é necessário verificar-se a minuciosa satisfação de 

seus requisitos de aplicação, para evitar-se que uma 
propriedade frustre a função da outra.  

A função dos desenhos ornamentais, como visto, é primaria, ainda que não 
exclusivamente, a de permitir a diferenciação de produtos no mercado através 
da incorporação de um elemento acessório ornamental intrínseco ao corpus 
mechanicum. 

Para o exercício eficaz dessa função, o direito concede uma panóplia de 
poderes ao seu titular, e especialmente a exclusividade, que se traduz num 
monopólio de fabricação e comercialização do produto ornamentado. Aí está 
o par: a função, e os poderes.  

Na comparação entre os vários direitos de propriedade intelectual, o desenho 
industrial talvez seja aquele em que o equilíbrio entre as funções e os poderes 
jurídicos seja mais frágil. As patentes justificam um monopólio em troca de 
um investimento em novos conhecimentos tecnológicos, e da divulgação 
desse conhecimento muito antes do fim do direito exclusivo. As marcas tem, 
classicamente, uma função de minorar a assimetria de informações, a par de 
assegurar ao titular a identificação da origem dos produtos e serviços. A 
fruição das obras expressivas, continuamente renovadas, justifica 
abstratamente a exclusiva autoral. 
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O desenho industrial, não há dúvida, torna mais prazerosos os objetos de 
consumo, e em alguma forma introduzem no cotidiano a harmonia e a 
presença da criação humana. Comparativamente, no entanto, parece justificar 
menos os poderes jurídicos correlativos; a consequência mais clara da reserva 
legal, que é evitar a confusão do público quanto à origem dos produtos, 
poderia ser desincumbida pela concorrência desleal. E a permanência e 
relativo sucesso do modelo britânico de desenho industrial  não registrado (e 
sem exclusiva) reforça essa noção. 

Assim é que o número de contrapesos e moderações dos poderes jurídicos 
relativos aos desenhos industriais introduzidos homologicamente no próprio 
subsistema das normas de desenho industrial tem parecido crescer nos 
últimos anos. 

Nesta seção, examinaremos dois temas de relevância para o problema em 
análise: 

1. A questão da interconexão de sistemas  

2. A questão das peças must match. 

Na seção seguinte nos dedicaremos à análise da proteção de produtos 
complexos.  

- O Problema da interconexão de sistemas  

 Lê-se na Lei 9.609/98:  

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular 

de programa de computador: 

 (...) IV - a integração de um programa, mantendo-se 

suas características essenciais, a um sistema 

aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável 
às necessidades do usuário, desde que para o uso 

exclusivo de quem a promoveu. 

Notei, a respeito disso (Tratado, vol. III): 

  [ 2 ] § 6. 6. - A integração de programa 

A fórmula desta limitação visa assegurar a integração 

de um programa, mantendo-se suas características 

essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, 

tecnicamente indispensável às necessidades do 
usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a 
promoveu. Assim, utilizam-se as informações e a 

tradução do programa de forma que se possibilite a 

interoperabilidade dele com outro, 

independentemente de autorização do titular 1.  

A lei faculta tais atos quando a interoperabilidade 
atende as necessidades pessoais do beneficiário: 

“tecnicamente indispensável às necessidades do 

                                           
1 Claramente se recusa aqui o preceito da lei geral autoral: “Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao 
domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor”. 
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usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a 

promoveu”. Não cabe a limitação quando a 

interoporabilidade se dá para uso no comércio, já 

pela regra convencional de que não se pode interferir 
no uso normal do programa, vale dizer, competir com 

o titular. O direito comparado aponta para os 
parâmetros de razoabilidade dessa limitação 2.  

Não nos é possível dar interpretação restritiva a esta 

limitação, como a nenhuma outra. Com José Oliveira 
Ascensão, entendo que “a descompilação é livre no 
direito brasileiro”, se e quando indispensável para os 

propósitos da integração 3.  

A origem remota dessa disposição seria o projeto elaborado em 1985 para 
nossa primeira lei de software 4, em que o tema da integração do programa foi 
discutido à luz do pleito concorrencial discutido no sistema europeu na 
década anterior, tendo como objeto o uso de direitos e de configurações 
técnicas utilizadas pela IBM para impedir a interconexão com periféricos de 
fabricação ou programação de terceiros 5. 

                                           

2 Art. 122-6-1, V. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à 
l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1°. ou du 2°. de l'article L.122-6 est 
indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec 
d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes: 1° Ces actes sont accomplis par la personne 
ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin; 2° Les 
informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes 
mentionnées au 1° ci-dessus; 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette 
interopérabilité.Les informations ainsi obtenues ne peuvent être: 1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de 
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante; 2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à 
l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante;3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la 
commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au 
droit d'auteur. 

3 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 671 “Não 
encontramos referência expressa a esta matéria na lei brasileira. Mas o art. 7 IV permite ‘a integração de um programa, 
mantendo-se as suas características operacionais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às 
necessidades do usuário, desde que para uso exclusivo de quem a promoveu’. Diretamente, autoriza-se uma adaptação, 
portanto uma transformação do programa. Mas esta pressupõe a descompilação. Na falta de preceito especial, devemos 
concluir que a descompilação é livre no direito brasileiro”. 

4 Por este subscritor, representando o INPI, Manoel J. Pereira dos Santos, pelo Conselho Nacional de Direitos Autorais e 
Raymundo de Noronha, pela Secretaria Especial de Informática. Vide tal proposta, Projeto de Lei Do Senado 260 De 
1984, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/software1984.pdf. O dispositivo em questão 
foi resultado das discussões de classe sobre o caso europeu da IBM no curso Computer Law do mestrado da Columbia 
Law School em 1983. A redação do projeto inicial era: “Art.32. Não será negada autorização para produção de programa 
derivado que se destine à implantação em máquinas automáticas de tratamento de informação, de fabricação nacional, 
industrializadas por fabricantes diversos, com o objetivo de compatibilizá-las entre si ou com máquinas produzidas no 
exterior, em uso corrente no País”. 
5 "The European Commission's investigation of IBM during the early 1980s also emphasized bundling and non-
disclosure of interface information. Beginning in the late 1960s, IBM experienced increasing competition from "plug-
compatible" manufacturers (PCMs). Some like Telex, Memorex, and StorageTek built peripheral equipment such as tape 
storage drives, disc drives, and add-on memory units that plugged into the standard interfaces used on IBM System 360 
and then System 370 mainframes. Others such as Amdahl (founded by the principal designer of IBM's System 360), 
Fujitsu, and IPL Systems, produced main frames (i.e., central processing units) that could be used interchangeably with 
IBM computers, but offered higher performance and/or lower cost. To combat these threats, IBM among other things 
began bundling peripheral equipment control functions into mainframe hardware. It also departed from what had 
previously been a full disclosure policy, keeping operating system software source code secret, reducing the amount of 
information disclosed on interface specifications, and delaying interface disclosures until they came too late to be of use 
by PCMs trying to design compatible equipment. In response to complaints by several American computer 
manufacturers, the European Commission's competition policy directorate commenced an investigation of IBM's 
bundling and disclosure policies.(...) The Europeans persisted, however, and were on the verge of issuing a formal 
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Assim, há pelo menos neste diploma legislativo brasileiro a previsão de que o 
direito exclusivo não pode impedir a interconexão de sistemas, quando se 
mostrar razoável do ponto de vista jurídico e eficiente na perspectiva 
econômica  6. Mas no capítulo próprio da norma de desenhos industriais não 
há uma previsão específica 7 

Uma série de sistemas jurídicos incorporaram às normas de 
proteção dos desenhos industriais regras que excepcionam a 
exclusividade resultante da proteção, de jeito que não obstante a 
tutela do ornamento persista válida e eficaz, ela não possa ser 
usada como impedimento  para interconectar sistemas 8. Ou seja, os 
poderes da exclusiva são inoponíveis a esse tipo de uso 
específico. 

Assim, os eventuais elementos ornamentais apostos numa tomada podem ser 
reproduzidos livremente na proporção em que isso seja necessário para que 
qualquer um possa fabricar e vender os plugs pertinentes, que estejam em 
domínio público ou sob outro direito de propriedade intelectual 9.  

 Alguns autores enfatizam que essa limitação aos direitos de desenho 
industrial representa uma aplicação singular do princípio que exclui da 
proteção dos desenhos industriais a manifestação técnica; na verdade, o 
problema é mais de uma função técnica (a interconexão) do que da tecnicidade 
intrínseca ao produto ornamentado  10.  

                                                                                                                            
complaint when IBM agreed in August 1984 to an "undertaking" accepted tentatively by the EC in lieu of an official 
mandate." Encontrado em http://www.antitrustinstitute.org/~antitrust/node/10374, visitado em 1/2/2013. 
6 O exemplo desse dispositivo, aliás, à luz da interpretação dada pelo 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 à 
categoria das limitações ("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") 
poderia ser considerado para moderar alguns dos poderes de outros direitos da Propriedade Intelectual nos quais a 
integração entre sistemas e interfaces é relevante, sempre sob o filtro da eficiência e razoabilidade. A aplicação de uma 
limitação existente no sistema de marcas para aplicar ao mesmo conflito de interesses existente em outros direitos foi, 
aliás, a proposta contida para o direito relativo aos desenhos industriais em nosso artigo precitado, publicado na Revista 
Eletrônica do IBPI, número especial.  
7 Em texto mais recente, BARBOSA, Denis Borges, Da indisponibilidade privada das limitações (2012), em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_indisponibilidade_privada_limitacoes.pdf,  
8 "The 'must fit' exception - The other important exception for non-aesthetical features from the scope of registered 
designs is the 'must fit' exception, which deals with a type of functional design features. Section lC(2) [o autor refere-se à 
Diretriz Européia] defines the scope of the exception in the following way: "A right in a registered design shall not subsist 
in features of appearance of a product which must necessarily be reproduced in their exact form and dimensions so as to 
permit the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically connected to, or 
placed in, around or against, another product so that either product may perform its function"... Clear examples in 
practice are electrical plugs and sockets, connectors for lamps to fit into sockets, and batteries to fit into watches. In all of 
these cases, there is a need for the features of appearance to be reproduced in their exact form and dimensions, and this 
necessity for exact reproduction is therefore the key element in the exception." TORREMANS, Paul. Intellectual 
Property Law. 6Th Edition. Ed. Oxford New York: University Press. 2010. P. 343-349 e 355-456.   
9 “Clear examples in practice are electrical plugs and sockets, connectors for lamps to fit into sockets, and batteries to fit 
into watches. In all of these cases, there is a need for the features of appearance to be reproduced in their exact form and 
dimensions, and this necessity for exact reproduction is therefore the key element in the exception." Id.  
10 “This exception is clearly very similar to the technical function exception and there could arguably be an overlap. In 
fairness to the drafters of the legislation, it can be said that the technical function exception primarily deals with a product 
that works on its own and in relation to which the design features are dictated by the technical function of that product, 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_indisponibilidade_privada_limitacoes.pdf
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- Da questão das partes de reposição 

O problema singular das peças de reposição em produtos complexos dotados 
de proteção ornamental é distinto dos mencionados anteriormente e singular. 
Diz Miguel Moura e Silva 11 

Sinteticamente, o problema reside nos efeitos que 

resultam de cumular a protecção do desenho de um 

veículo automóvel com a protecção do desenho de 
cada um dos seus componentes, pelo menos no que 

respeita àqueles que preenchem individualmente os 

requisitos de protecção. 

Assim analisamos a questão recentemente 12: 

O resguardo da competição nos mercados de peças e 

serviços de reposição. 

O Código da Propriedade Intelectual da França assim 

dispõe: 

Art. L. 713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait 

pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un 

signe similaire comme :(...) 

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination 

d'un produit ou d'un service, notamment en tant 

qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y 
ait pas de confusion dans leur origine. 

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses 

droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander 

qu'elle soit limitée ou interdite. 

Assim, o registro da marca não impede, naquele 
direito, que terceiros façam uso dela para indicar a 

destinação de um produto ou de um serviço, quando 

tal uso seja necessário para a comercialização do 

item, especialmente se é um acessório ou peça 

destacada do bem ao qual se destina.  

A jurisprudência 13 e a doutrina 14 apontam para a 

importância dessa disposição, no que faculta a 

concorrência de produtores independentes das peças 

e serviços.  

                                                                                                                            
whereas the 'must fit' exception deals with two products that need to be connected, etc., in order for them to work. 
Rather than a technical, this is more a functional exception.” Id.  
11 SILVA, Miguel Moura e. Desenhos e Modelos Industriais- Um Paradigma Perdido? in  Associação Portuguesa de 
Direito Intelectual. Direito Industrial vol. I. Almedina: Coimbra, 2001. pp. 438-440, 443-446. Ainda sobre o regime 
europeu, vide DURIE, Robyn. European Community Design Law, p. 78-103. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie 
(ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001 
12 BARBOSA, Denis Borges, A proteção dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no 
Brasil, Revista Eletrônica do IBPI: Sobre a questão das peças de reposição must-match, Edição Especial 
Janeiro de 2010,  Encontrada em http://www.wogf4yv1u.homepage.t-
online.de/media/b1f03417495d4142ffff831aac144220.pdf, visitada em 13/10/2010.  
13 Vide, caudalosamente, os julgados recolhidos em  Code de La Propriété Intellectuelle, Dalloz, 8ª. Ed.,\ 
2009, p. 619 e seguintes.  
14 Por exemplo, POLLAUD-DULLIAN. Frédéric, Droit La Propriété Industriele, Montchrestien, 1999, p. 
612 e seguintes.  

http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/b1f03417495d4142ffff831aac144220.pdf
http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/b1f03417495d4142ffff831aac144220.pdf
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A Corte de Justiça Europeia analisou caso desta 

natureza, à luz da legislação europeia, no qual o 

titular da marca BMW desejava impedir que uma 

oficina de revenda e conserto utilizasse tal signo 

distintivo para promover seus produtos e serviços. Tal 

pedido foi julgado improcedente e a Corte garantiu à 
oficina o direito de usar marca alheia, mesmo sem o 

consentimento do seu titular 15.  

Nesta perspectiva, diz Karin Grau-Kuntz 16: 

A questão que envolve, por um lado, o direito 

exclusivo das montadoras de veículos que registram 

como desenhos industriais peças externas que 
compõem seus automóveis e, por outro lado, o 

controle do mercado de peças de reposição, trata 

exatamente da "equação da legitimação". 

Não se trata aqui de proteção garantida às peças de 

automóveis consideradas como parte integrante do 
automóvel, e no momento da montagem do veículo, 

mas sim de peças protegidas por uma exclusividade 

em um momento posterior, quando elas são vendidas 

em avulso, pressupondo-se que o consumidor já 

tenha adquirido o veículo, a fim de que venham a ser 

utilizadas para repor uma peça defeituosa ou 
danificada. 

Os automóveis se distinguem, em suas aparências, 

pelos detalhes de suas partes visíveis. Presume-se 

que o consumidor, quando prefere um modelo em 

detrimento de outro, tome sua decisão também 
levando em consideração a aparência do automóvel. A 

preferência do consumidor por um modelo em relação 

a outro supõe possibilidade de escolha, do que 

resulta estimulada a concorrência, que é concebida 

como fator gerador de bem-estar social. Daí justificar-

se a proteção de peças que compõem modelos de 
veículos, desde que preencham determinados 

requisitos, pelo desenho industrial. 

No sistema regional europeu, tem-se duas soluções normativas para esse 
problema 17: no  Regulamento do registro regional, exclui-se a proteção para 

                                           
15 Acórdão do Tribunal de 23 de Fevereiro de 1999. - Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV 

contra Ronald Karel Deenik. - Pedido de decisão prejudicial: Hoge Raad - Países Baixos. - Directiva sobre as marcas 

- Uso não autorizado da marca BMW nos anúncios de um garagista. - Processo C-63/97, “64. Face ao que precede, há 

que responder às quarta e quinta questões que os artigos 5._ e 7._ da directiva não permitem ao titular de uma marca 

proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção de 

produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é 

especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja 

utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o 

titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou 

que existe uma relação especial entre as duas empresas”. Encontrado em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:PT:HTML, visitado em 3/1/2010 

16 GRAU-KUNTZ, Karin, Sobre o desenho industrial e a proteção das peças de reposição de automóveis, 
encontrado em http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=89666 
17 Há a norma que institui um registro de desenhos ao nível regional (Regulamento do Conselho (EC) nº 6/2002 de 12 
de dezembro de 2001, encontrado em 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/62002_en_cv.pdf), e outra norma visando a 
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essa hipótese 18.  Mas, como nota Miguel Moura e Silva, a solução da Diretiva 
Europeia de harmonização das leis nacionais foi outra: 

O compromisso que vingou na Directiva consiste num 

misto de justiça salomónica e de non liquet. Por um 

lado é permitida a protecção dos componentes, 
sujeita embora a duas condições:  

 se, depois de incorporado, o componente 
continuar visível durante a utilização normal 

do produto complexo e,  

 na medida em que as próprias características 
visíveis do componente preencham os 

requisitos de protecção.  

O conceito de utilização normal, contido no artigo 3°, 
n° 4, exclui os componentes cujo desenho ou modelo 

normalmente não desempenha qualquer papel para o 

consumidor, uma vez que só são visíveis durante a 

reparação ou manutenção.
19

  

O problema, que é objetivo e geral e terá soluções normativas, regulatórias ou 
judiciais, conforme o sistema jurídico, passa pelo uso dos poderes de exclusão 
inerentes aos privilégios de desenho industrial para prevenir que terceiros 
fabriquem e vendam peças de reposição em geral (não só de automóveis, 
como faz entender a citação acima), quando tais peças sejam ornamentadas e 
protegidas pela lei pertinente.  

Note-se que o problema de política público é diverso, e não pode ser 
assimilado à questão da tecnicidade ou da interconexão de sistemas. Embora 
as partes de reposição necessariamente interconectem, não é quanto à essa 
função que o problema ocorre, mas quanto à integralidade visual do bem 
complexo ao qual a reposição conecta.  

É sim um elemento ornamental e não técnico que cria o problema de política 
pública. Ainda que uma peça de reposição 
interconecte-se perfeitamente, se não seguir o mesmo 
padrão ornamental do produto complexo haverá 
provavelmente perda da galanteria, diminuição do 
efeito vebleniano e redução de um valor de revenda. 
Essas consequências não serão logicamente necessárias, 

pois soluções ornamentais não infringentes do desenho registrado podem ser 

                                                                                                                            
harmonização das leis nacionais de desenho industrial (Diretiva 98/71/EC), encontrada aqui http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:EN:HTML.  
18 Para o estado das propostas legislativas em curso em outros sistemas jurídicos, e maior detalhamento da 
questão econômica em questão, vide o nosso Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas 
aos desenhos industriais, em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.p
df.   
19 O considerando 12 do preâmbulo da Directiva esclarece que ass características do desenho ou modelo excluídas da 
protecção por serem invisíveis quando o componente se encontra montado ou por não satisfazerem os requisitos de 
novidade e carácter singular não devem ser tomadas em consideração para apreciar se outras características preenchem 
aqueles requisitos. 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf
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teoricamente encontradas, obtendo efeitos de todo que não comprometam 
necessariamente a estética ou vendabilidade do produto complexo (como os 
acessórios consistindo em pestanas para os faróis, em moda, modificam o 
efeito total do design) 20.  

Assim, não é uma questão estrutural do sistema de propriedade intelectual, 
mas relativa ao uso adequado ou impróprio dos poderes legais resultantes dos 
privilégios no tocante ao exercício dos direitos 21. Qualquer impacto negativo 
potencial desse efeito das exclusivas ornamentais poderia ser evitado, por 
exemplo, por estruturas de preços que não fizessem uso desrazoável dos 
poderes legais, ou políticas de licenciamento RAND adequadas22. 

A opção de introjectar na normativa de propriedade intelectual europeia  
mecanismos que tratam dessa questão abstratamente, e não casuisticamente, 
foi decisão de  política legislativa no sistema regional 23. A decisão dos órgãos 

                                           
20 Sobre este aspecto, vide abaixo a distinção entre dependência e subsidiariedade, a que se referem BENTLY, Lionel. 
SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University Press: New York, 2004 no tocante à norma britânica de 
desenhos registrados. As pestanas são subsidiárias, e não integrariam o estatuto especial da exceção must match.  
21 A decisão do CADE  de 15 de dezembro 2010 na Averiguação Preliminar Nº 08012.002673/2007-51 evidencia que 
não existe nenhum problema estrutural do sistema de propriedade intelectual no tocante às peças de reposição. Ao 
contrário, a decisão fez retornar ao órgão de investigação o feito para ver se na materialidade do caso, havia alguma 
infração real dos dispositivos indicados.  "260. Diante disso, voto pelo provimento do recurso de ofício, com o 
consequente retorno dos autos à SDE para a instauração de Processo Administrativo, nos termos aqui colocados, a fim 
de apurar possível violação, pelas Representadas, aos arts.20, incisos I, II e IV, e 21 incisos IV e V, da Lei nº 8.884/94, no 
setor de autopeças de reposição. 261. Conforme a análise aqui empreendida, sugere-se que a SDE pondere e, se possível, 
levante dados que embasem ou, eventualmente, rechacem os argumentos aqui levantados, sem prejuízo de exames 
adicionais que tenha por bem aprofundar, tudo dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade". 
22 "Esta aparente contradicción obliga a compatibilizar el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad industrial con 
las normas que rigen la libre competencia. En el ámbito que nos ocupa, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha señalado que la negativa por parte de los fabricantes de automóviles a conceder licencias sobre los repuestos 
a los fabricantes independientes no constituye un abuso de posición dominante. No obstante, en la Sentencia de 5 de 
octubre de 1988 (caso Consorzio italiano y Maxicar v. Renault)  el TJCE estimó que sí podrían constituir abuso otras 
conductas del titular entre las que se mencionan la negativa arbitraria a suministrar piezas de recambio a talleres de 
reparación independientes, la fijación de precios no equitativos o la decisión de no seguir produciendo piezas para un 
determinado modelo cuando sigan aún circulando muchos vehículos de dicho modelo. EL TJCE mantuvo esta misma 
doctrina en el caso Volvo AB v. Erik Veng Ltd." REIJA, Carmen Lence. La Protección Del Diseño En El Derecho 
Español. Madrid.: Marcial Pons. 2004. P.48-49 e 94-97 
23 "A controversial issue is the protection afforded to 'must-match' parts, being parts that must be a particular shape to 
match the rest of a complex product of which it is a part. An example is a replacement wing for a motor vehicle or a 
replacement headlamp for a vehicle. Such spare parts are not protected by the Community design [Article 110(1) of the 
Community Design Regulation.] but the Directive harmonising design protection throughout the Community allowed 
Member States to retain their previous position on the protection of such parts provided that, if they made any changes, 
they could only liberalise the market [Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 981 7I/EC on the legal protection of designs COM (2004) 582 final, SEe (2004) 1097, 14.09.2004, P 5]. The 
main market affected was the aftermarket in spare parts for motor vehicles, estimated at €7.5bn annually.  Nine Member 
States, including the UK, denied protection for 'must-match' spare parts but the remaining 16 Member States have 
protection for such parts". BAINBRIDGE, David I. Intellectual Property. Reino Unido : Pearson Longman , 2006 6th 
ed. pp. 486-492, 545-553. A resposta da consulta referida pode ler-se em http://www.europa-
nu.nl/id/vi7jgsymsdz3/proposal_for_a_directive_of_the_european.  Diz MORALES, María Baylos (cord.). Tratado De 
Derecho Industrial. Thomson Reuters: Espanha, 3ª ed. 2009. pp.1303-1307" Como resultado de ello, la Comisión 
Europea presentó en septiembre de 2004 la Propuesta de Directiva  de modificación de la Directiva 98/71/CE, 
proponiendo reformar el artículo 14 de la primera Directiva en el sentido de no permitir la protección como diseño de las 
piezas de recambio en la Unión Europea. Tras una opinión favorable de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento 
Europeo, en noviembre de 2007 el propio Parlamento aprobó en primera lectura dicha propuesta, tras introducir algunos 
cambios: prolongar el régimen transitorio durante otros cinco años y garantizar que el consumidor estuviera adecua-
damente informado sobre el origen de las piezas de recambio. Todo parece indicar que finalmente se aprobará esta 
modificación de la Directiva, que impondrá a los Estados miembros la liberalización del mercado de dichos componentes 
tras un nuevo período transitorio de cinco años." Até o momento em que se escreve este estudo, não houve aprovação 
pelo Parlamento da proposta de emenda. 
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da União Europeia resultou de acerba discussão política 24, que inclusive 
superou decisões judiciais contrastantes 25.  

Nenhuma discussão política ocorreu no Brasil, que legitimasse uma mudança 
normativa em qualquer dos dois sentidos das normas europeias, por decisão 
do Poder Legislativo, muito embora seja o entendimento deste subscritor que 
uma mudança seja necessária, e nem de longe só pela questão analisada nesta 
seção 26. Temos, assim,  que analisar e resolver esse problema nos termos de 
nossa lex data. 

Da política pública em relação aos produtos complexos  

Ambas as questões acimas discutidas passam, de alguma forma, pela noção de 
produtos complexos. O elemento ornamental é aplicado a um sintagma de 
produtos que venham a formar um todo funcional (must-fit) ou, de outro lado, 
o produto complexo é suscetível, em abstrato, de repartição em elementos 
componentes.  

Quando não pode haver, segundo os princípios pertinentes, o tratamento de 
um produto complexo, sendo-lhe somente aplicável o regime de produto 
unitário 27? A questão pode ser colocada de, pelo menos, três formas diversas:  

                                           
24 "Pero intensas desavenencias imposibilitaron el acuerdo. Las diferencias estaban motivadas por dos factores: de una 
parte, las disparidades de las legislaciones de los miembros de la Unión Europea que dieron lugar a un debate polarizado 
en el que Alemania y Francia se mostraban contrarios a la liberalización, y el Reino Unido  favorable. El segundo factor 
que propició la ruptura fueron las presiones de dos grupos: de un lado, el de los fabricantes de automóviles que, como es 
lógico, pretendían una protección plena de las piezas de recambio y, de otro, una alianza formada por los fabricantes 
independientes de recambios y las compañías aseguradoras, que son las principales perjudicadas por la protección." 
REIJA, Carmen Lence. La Protección Del Diseño En El Derecho Español. Madrid.: Marcial Pons. 2004. P.48-49 e 94-97   
25 "Questa scelta di politica legislativa, ancorché non necessitata, è stata certamente favorita dalla scelta logicamente 
precedente di non più attribuire rilevanza alia "funzione ornamentale" degli oggetti suscettibili di registrazione come 
disegni o modelli. La scelta comunitaria ha ribaltato la tesi accolta dalla Suprema Corte italiana, che risolveva in favore 
delle imprese dei ricambisti independenti il conflitto che le opponeva alle case automobilistiche. Ed invero la Suprema 
Corte era pervenuta alla conclusione che le parti staccate delia carrozzeria di un'automobile (un parafango, un paraurto, 
ecc.) non erano idonei a colpire il senso estetico dell'osservatore, e perciò non erano suscettibili di valida brevettazione. Le 
case automobilistiche hanno fatto prevalere, nel corso dei lavori preparatori della direttiva, una solzione che - in linea di 
principio - è diametralmente opposta a quella fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione italiana". AUTERI, P., 
FLORIDIA, G., MANGINI, V. et al. Diritto Industriale- Proprietà E Concorrenza. Torino : G. Giappichelli Editore, 
2008 4ª ed. pp. 305-306. Vide também sobre o direito italiano PAVANELLO, Luigi. Protection of Industrial Design 
Under Italian Law, p. 156. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International 
Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. 
26 Vide BARBOSA, Denis Borges, Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas aos desenhos 
industriais (2010), parte do estudo encomendado pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República em 2010, em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf. Para 
esse objeto específico, propusemos a seguinte mudança legislativa: "Art. 109-A - O disposto no caput do artigo anterior 
não se aplica: III - aos fabricantes de acessórios, implementos e peças de reposição de bens de consumo durável, que 
utilizem o objeto do desenho protegido exclusivamente para suprir a reposição, no interesse do consumidor, de parte 
integrante de produto já vendido, desde que obedecidas às práticas leais de concorrência e mantidas as especificações de 
qualidade do elemento original;" E se motiva tal inovação da seguinte forma: "Introduz-se um rol específico de limitações, 
adaptando-se a referência (imperfeita) que se faz ao sistema de patentes, e acrescentando a limitação às peças must-match. 
Esta exige que para manter a limitação, em benefício do consumidor e para garantir as condições de concorrência leal, o 
elemento reposto deverá ser equivalente qualitativo da peça original." 
27 Distingue-se aqui o regime da unidade de invento, segundo o qual para cada privilégio deva haver uma só 
criação, da questão da unitariedade do objeto, ou seja, que o produto ao qual se apõe o ornamento seja num só 
corpo. Quanto à unidade, parece interessante a noção da Summa: "Unitas autem motus secundum quam dicitur 
simpliciter unus, consistit in unitate omnium horum. Oportet enim id in quo est motus, esse unum et 



283 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.273-300 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

1. Do ponto de vista da criação ornamental, haverá uma unitariedade 
de desenho 28 que não poderá ser cindida se em prejuízo do efeito 
tutelado, por exemplo, se faltarem novidade e originalidade nas 
partes singulares, ainda que subsistam no todo.  

2. Do ponto de vista da industrialidade, haverá unitariedade de  
produto, se for ele fabricado de uma só vez ou num só processo, de 
forma que a separação em partes singulares importará em 
fragmentação do objeto. 

3. Do ponto de vista da usabilidade do produto, se o objeto chega 
ao consumo sempre e necessariamente unitário, a proteção 
ornamental de partes desse objeto, que não atendam ao requisito do 
efeito ornamental unitário de que se falava imediatamente acima.   

A legislação de uma sem número de sistemas nacionais indica explicitamente 
que a proteção ornamental se aplica tanto a um todo  como também – sob 
certas condições – às partes deste complexo 29, ainda que os requisitos de 
proteção devam ser aplicáveis, singularmente, a tais elementos parciais. 

O que será um produto complexo? Na definição da lei sueca, será aquele que, 
muito embora seja composto de múltiplos componentes substituíveis, possa 
ser desmontado e remontado 30. Para a norma australiana o parâmetro de 

                                                                                                                            
indivisibile, eo modo quo species specialissima indivisibilis dicitur." Thomas de Aquino, Commentaria, In 
libros Physicorum, 5, Lectio 6. Quanto à unitariedade, vide a definição do dicionário Houaiss: unitário - 
adjetivo ( 1858) 1 que diz respeito à unidade (...)  3 que forma um todo organizado; que apresenta unidade ‹ o 
homem deve almejar a um conhecimento u. ›. Ou, numa outra perspectiva, Isaías, 48:12: Audi me, Iacob, et 
Israel, quem ego vocavi; ego, ego primus et ego novissimus. É unitário, mas não uno, o elemento suscetível 
de ser dividido, ainda que, juntas as partes, se tenha um todo, e cada uma dessas partes subsista, ainda que de 
uma outra forma, em si mesmo, preservando o potencial de voltarem a ser o todo complexo.  
28 A questão da unitariedade do desenho encontra nota em doutrina já antiga. SYMONS, William Leonard. The Law Of 
Patents For Designs. Bibliolife: Washington, D.C.,1914. pp. 27-28, 32-33, "In the case of Graff, Washbourne & Dunn v. 
Webster  in holding a design patent for a border section of a dish valid some apparent force is given to the view that a 
fragment is patentable. In that case the court said it would seem that an inventor could patent some component detail of 
his design. The court may, however, have regarded the border section as an independent article of manufacture". Mais 
adiante:  “Unity of design constitutes another very important question in design cases, and it may be laid down as a 
general rule that where there is no necessary connection between two designs or parts of a design, there is an absence of 
unity to render them a single patentable design."  Embora pareça que o autora se refira ao requisite de unidade do 
desenho, logo em seguida fica claro que a questão é da unitariedade: "A cradle supporting frame and a cradle body were 
held not to be a unitary structure although used together . They were two separate designs". A mesma consideração se 
nota na lei de Taiwan: YUN, Patrick & LIU, Frank. Protection of Industrial Designs in Taiwan in a Nutshell, p. 264-265. 
In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer 
Law International, 2001." In light of the Patent Office's stringent attitude towards the doctrine of "unity of design", it is 
worthy of consideration to disclose an embodiment of a single article in a design patent application, especially when the 
industrial design at issue has salient features in any aspect of shape, pattern and colour. This is also true for articles which 
show an absence of absolute or concrete association between them, for example, speakers and tuners, cups and teapots, 
sofas and tea tables, as well as cushions and chairs".   
29 Assim é, no sistema jurídico Americano: "In Zahn [In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 U.S.P.Q. 988 (CCPA 1980)],  the 
court held that a part of an article, such as a drill bit shank, could be the subject of a design patent". CHISUM, Donald S. 
JACOBS, Michael A. Understanding intellectual property law. Matthew Bender & Co., Inc. Editorial Offices. United 
States. 1995. P. 68[2] 
30 "Design" is defined in the Swedish Design Protection Act as "the appearance of the whole or a part of a product 
resulting from the features of the details of the product or of the details of the ornamentation of the product, in particular 
as regards the lines, contours, colors, shapes, textures or materials." The term "product" is defined in the act as "any 
industrial or handicraft item, including parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic 
symbols and typographic type-faces, but excluding computer programs." The term "complex product" is defined in the 
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produto complexo é o formado de partes que são fabricadas separadamente 31; 
a legislação de Bahamas acrescenta ....e vendidas separadamente 32. A norma 
alemã exige que o elemento a ser incorporado no produto complexo seja a 
todo tempo visível 33. 

Encontramos, nessa compilação das normas regionais e nacionais, assim, os 
pressupostos da proteção segregada dos elementos de um produto complexo; 
a observação da lei alemã (exemplo nem de longe isolado) traz ainda a 
compulsoriedade de que o elemento, que se pode agregar e desagregar do 
complexo, mantenha-se sempre em função ornamental, pois visível.  

 Há, se não uniformidade, uma convergência nas normas nacionais pertinentes 
neste sentido 34. 

Para a aplicação das regras relativas ao must-match, as normas tendem a 
acrescentar uma importantíssima qualificação: a relação entre o complexo e o 
componente deve regrar-se por uma relação de dependência no eixo da 

                                                                                                                            
act as "a product which, through being composed of multiple replaceable components, can be disassembled and then 
reassembled." Thompson West. Designs and utility models throughout the world, v. 2. Thomson West. 2009. Na 
verdade, como notam, BENTLY, Lionel. SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University Press: New 
York, 2004. Pp.613-617, 635-636, 671-675tal redação reflete a Diretiva (Designs Dir., Art. I(e); RDA s. 1(3); CDR, Art. 
3(e). Os autores dizem:  “The British implementation of Art. I(e) of the Directive, contained in s. 1(3) of the amended 
Act, redefined 'complex product' to mean 'a product which is composed of at least two replaceable component parts 
permitting disassembly and reassembly of the product'.” 
31 Australia,  "Article" is any article of manufacture and includes part of an article if made separately. Thompson west. 
Designs and utility models throughout the world. Thomson West. 2009 - Vol. 1. Também GILCHRIST, Sue; ZIEGLER, 
Deborah, ROWE, Catherine. Industrial Design Law in Austrália, p. 15-16. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). 
Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. 
32 Bahamas, “"Article" means any article of manufacture and includes any part of an article that is made and sold 
separately”, “As used in that definition, "product" means any article manufactured by industry or handicraft, including 
parts intended to be assembled into a complex item, sets or compositions of items, packaging, fashion designs, graphic 
symbols and typographic typefaces.”. idem. A mesma exigência se lê na lei indiana, segundo AHUJA, Sudhir. Protection 
of Industrial Design in India, p. 135-136. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An 
International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. Ainda o mesmo na lei japonesa: ASAMURA, Kioshi 
& OKANO, Mitsuo. Japanese Design Law: A summary for pratictioners of the protection system under the design law in 
Japan, p. 177. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. 
Londres: Kluwer Law International, 2001... 
33 "With respect to designs applied to or incorporated into a product which constitutes a component part of a complex 
product, such designs will only be considered to be new and to have individual character if the component part, once it 
has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the product and only to the extent 
that those visible features of the component part fulfill in themselves the requirements of novelty and individual 
character." KLETT, Alexander R. SONNTAG, Matthias. WILSKE, Stephan. Intellectual Property Law In Germany. 
Verlag C.H. Beck: Munique, 2008. p.80. Também MICHAELI, Klaus Jurgen. Protection of Industrial Designs: An 
Overview of German Law. p. 123. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An 
International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. 
34 Sobre o tratamento da questão em outros sistemas nacionais, vide SARTI, Davide. La Tutela Sull'estetica Del Prodotto 

Industriale - 118 Quaderni di Giurisprudenza Commerciale - Casa Editrice Giuffré. 1990. Milano. P. 141-145 
BERTRAND, André. La Propriété Intellectuelle- Livre II Marques Et Brevets Dessins Et Modèle. Dilmas : Paris, 1995. 
pp. 35-38. MORALES, María Baylos (cord.). Tratado De Derecho Industrial. Thomson Reuters: Espanha, 3ª ed. 2009. 
pp.1303-1307. BIGARD, Stig, MADSEN, Klaus. Protection of Industrial Design in the Nordic Countries, p. 215-216. In 
GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law 
International, 2001. MIRANDAH, Gladys. Industrial Design Law in Singapore, p. 234-236. In GRAY, Brian W., 
BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 
2001. MIRANDAH, Gladys. Industrial Design Law in Singapore, p. 234-236. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie 
(ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. 
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ornamentalidade, introduzindo, em certas normas nacionais, a noção de 
intenção  de dependência 35. 

Desta maneira, a tendência dominante das legislações estudadas é permitir a 
proteção das partes isoladas de produtos complexos; e somente aplicar a 
exceção must match  nos casos em que as configurações do produto complexo 
crie, faticamente, uma relação de dependência das partes segregáveis, de forma 
que nas condições do mercado, a reposição ou reparo da parte segregada 
tenha de conformar-se inexorável à ornamentalidade do complexo.  

Como já notamos, a falta de harmonização dos sistemas nacionais impede que 
se tome tais testemunhos como uma contribuição de direito comparado. O 
levantamento, porém, contribui eficazmente para determinar a recorrência dos 
problemas quanto ao ponto em análise, e o rol de soluções. É neste sentido 
que se trouxe estas considerações.  

Da questão dos produtos complexos no direito brasileiro 
vigente 

Nesta seção examinaremos especificamente o quesito: 

1. se os objetos componentes de um todo maior são suscetíveis de 
proteção como desenhos industriais no direito brasileiro.   

Do ponto em análise  

O tema em discussão passa essencialmente por um entendimento do designer 
Frederico Cunha 36, quanto à interpretação jurídica do seguinte dispositivo:  

Art. 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. 

Leia-se a exegese:  

                                           
35 "Section 213(3)(b )(ii) of the 1988 Act excludes from unregistered design right features of  shape or configuration of an 
article which are dependent upon the appearance of another article of which the article is intended by the designer to 
form an integral part." BENTLY, Lionel. SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University Press: New 
York, 2004. Pp.613-617, 635-636, 671-675. Os autores se empenham em detalhar os aspectos da “aparência”, da 
“dependência”, do elemento dominante e do dependente, assim como o requisito intencional. Para os doutrinadores, por 
exemplo, há uma distinção entre “dependente” e subsidiário, dando o exemplo: “For example, a steering wheel may be 
replaced with an alternative wheel of a sportier design while leaving the general appearance of the vehicle unchanged. 
Likewise, an owner might choose to substitute seats with more comfortable seats. Although the owner of a car might 
wish the component to blend in with the general style of the vehicle, such items would not be dependent on the 
appearance of another article. This reflects the goal of the section which was to 'protect spare parts to the extent that they 
have features of shape and configuration which do not have to be copied in order to fit or to match aesthetically'”. Sobre 
o mesmo sistema jurídico, vide GARRET, John Linneker.  The Law of Industrial Design in United Kindom.p. 298-300 
In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International Perspective. Londres: Kluwer 
Law International, 2001.  
36 CUNHA, Frederico Carlos da. A proteção legal do design. Editora Lucerna. 2ª edição. Rio de Janeiro, 2003. 
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“A condição de privilegiabilidade dessas partes de 

objetos como Registro de Desenho Industrial foi 

imediatamente questionada porque, na verdade, não 

se tratam de objetos em si, em sua forma integral e 

acabada, mas tão somente uma parte dos mesmos...” 

(p.129) (...) 

“... a Lei, no seu Capítulo II, Seção I, que trata dos 

desenhos industriais registráveis em seu Art. 95, 

define como desenho industrial a forma plástica 

ornamental de um objeto e, portanto, não prevê 

proteção para partes de objetos, tal como é previsto 

para o caso do Modelo de Utilidade... 37” (p.129)(...) 

“Portanto, pelo fato de não se tratar de um objeto em 

sua concepção integral, conforme sugerem os 

princípios da engenharia do produto industrial, como 

o conceito da “forma completamente definida”, nesses 

casos, logo após a publicação da concessão, devem 
ser instaurados os processos de nulidades de ofício 

para que os privilégios sejam anulados. 

Assim, no caso de se desejar a proteção 

exclusivamente para uma determinada parte de um 

objeto que não pode ser destacada do conjunto que 

compõe a sua estrutura formal, esta deverá ser 
caracterizada no corpo do objeto, isto é, mesmo se 

tratando do interesse de proteção apenas para tal 

parte específica, o pedido terá que se referir a este 

objeto completo, em sua forma acabada, a qual será 

caracterizada através dos desenhos, e o título 
também deverá mencionar a configuração aplicada ao 

objeto como um todo.” (p.131) (...) 

Por estas razões, o procedimento de exame diante 

desses casos deve ser aquele acima mencionado: a 

princípio conceder, por imposição da própria lei, e em 

seguida anular. Cabe ao requerente entender e 
assimilar esse aspecto legal que, no caso de desenho 

industrial, não é prevista a proteção para partes de 

objetos, tal como é previsto para a patente de Modelo 

de Utilidade, em cujo conceito o legislador fez questão 

de destacar textualmente a possibilidade de proteção 
para as partes dos objetos, o que não foi feito no caso 

do desenho industrial, cujo conceito só contempla o 

objeto em sua forma completa como um todo.” (pp. 

132-133) 

Na verdade, a posição de Frederico Cunha, que encontrou eco no magistério 
de Newton Silveira 38, tem razões ponderáveis, como se viu na análise acima. 

                                           
37 [Nota do original] De acordo com o Art. 9º da Lei: É patenteado como modelo de utilidade o objeto de uso prático, 
ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que 
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.  
38 Note-se, porém, que SILVEIRA, Newton, O abuso das montadoras face às fabricantes independentes de autopeças, 
Revista Eletrônica do IBPI Sobre a questão das peças de reposição must-match, Edição Especial, Janeiro de 2010, 
disponível em: http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/b1f03417495d4142ffff831aac144220.pdf, visitada 
em 29/1/2013, transcreve a citação acima. A publicação, para a qual este subscritor colaborou com o artigo A proteção 
dos mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, discute aspectos relativos ao uso dos desenhos 
industriais em mercado de peças de reposição.  
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Apenas não se ajustam – no estender deste subscritor – ao sistema jurídico 
brasileiro vigente.  

- Um interpretação isolada na doutrina e nos precedentes 

Percorrendo a literatura pátria que interpreta o mesmo dispositivo 39, verifica-
se a o relativo isolamento da interpretação acima, em face de um quase total 
silêncio sobre tal requisito na literatura. Com efeito, o silêncio só não é total 
por se encontrarem posições em sentido diverso: 

Relacionado ao tópico das características funcionais, 

as partes de objetos são componentes individuais de 

um produto complexo que é composto de múltiplos 

componentes "susceptíveis de serem dele retirados 
para desmontar e nele recolocados para montar 

novamente"40 A Diretiva Europeia prevê proteção para 

partes de objetos desde que a parte componente seja 

visível durante o uso do artigo e possa ser substituída 

quando o produto complexo for reparado. Partes 
componentes não visíveis, bem como as partes que 

têm seus desenhos ditados por aspectos funcionais e 

são caracterizadas como "must-fit", não podem ser 

protegidas. Similarmente, no Japão, partes 

funcionais são excluídas da proteção. Quanto ao 

Brasil, como será tratado no item II a seguir, essas 
partes de objetos podem ser registradas e protegidas, 

desde que sejam fabricadas e vendidas 

separadamente e a parte do objeto possa ser 

identificada separada do corpo do objeto principal. A 

forma da parte deve ser completamente definida ou 
acabada.  

Nos EUA, as partes podem ser protegidas desde que 

sejam consideradas não funcionais.  

Portanto, apesar de haver restrições de algumas 

legislações nacionais, mas considerando que o 

desenho industrial está relacionado diretamente à 
aparência do produto ou objeto, que na maioria das 

vezes é obtida através das características funcionais 

do mesmo, esses aspectos visuais ditados pela função 

                                           
39 Vide ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Nova lei da propriedade industrial anotada. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira, 1996. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial-volume II- TOMO I- Parte II- Dos 
privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Editora, 2010. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial-volume I- parte I- Da propriedade e do 
objeto dos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2010 . DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA 
MOREIA(cord.). Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. DOMINGUES, 
Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. FURTADO, Lucas 
Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro. Brasília-DF: Brasília Jurídica, 1996. LOBO, Thomaz 
Thedim. Introdução à nova lei de propriedade industrial lei nº 9279/96. São Paulo: Editora Atlas, 1997. MIRANDA, 
Pontes de. Tratado de direito privado. Parte especial TOMO XVI. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983. 
MUJALLI, Walter Brasil. A propriedade industrial- Nova Lei de Patentes. São Paulo: Led Editora de Direito, 1997. 
PAES, P. R. Tavares. Nova lei da propriedade industrial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996. SANTOS, 
Ozéias J. Marcas e patentes, propriedade industrial. São Paulo: Lex Editoras, 2001. 2ª ed. SOARES, José Carlos Tinoco. 
Código da propriedade industrial. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1974. SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de 
patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. TAVARES, Marcio Ney. 
Propriedade industrial: manual prático e legislação. Rio de Janeiro: Editora Esplanada, 2001, além de toda demais 
literatura mencionada neste estudo.  
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técnica não deveriam ser considerados obstáculos 

para a proteção do referido desenho. O mesmo 

raciocínio deveria ser estendido para proteção das 

partes dos objetos 41.  

E, mais adiante no mesmo texto: 

Em princípio, a Lei Brasileira de Propriedade 

Industrial admite a proteção de partes destacáveis ou 

partes componentes de objetos, por não tratar 
expressamente da não registrabilidade de partes de 

objetos. Portanto, uma parte pode ser objeto de 

proteção uma vez atendidos os requisitos legais.  

Basicamente, a principal diferença entre partes 

destacáveis e partes componentes é que a maioria dos 

casos de partes componentes diz respeito a partes do 
corpo principal do objeto e que não podem ser 

substituídas por uma nova, embora possa ser 

produzida separadamente.  

A parte destacável do objeto é registrável se feita e 

vendida separadamente e quando pode ser 
identificada separada do corpo do objeto principal. A 

forma da parte deve ser completa e definida ou 

acabada. Entretanto, se um objeto é parte de um 

desenho e não pode ser separado do corpo do objeto, 

ou se o componente é integral na fabricação do objeto 

principal, a parte componente não pode ser protegida 
como um desenho brasileiro. Exemplos de partes 

destacáveis que são protegidas por desenho industrial 

incluem peças de reposição de veículos, tais como o 

para choque, faróis, espelhos e retrovisores de 

automóveis, ou a cabeça de lâminas de um aparelho 

de barbear. Para ser considerada parte destacável e 
ser protegida pelo registro, torna-se necessário avaliar 

se aquela parte pode ser produzida ou comercializada 

separadamente, ou se pode ser aplicada ou instalada 

ao objeto principal manualmente pelo usuário sem 

ser considerada uma parte integral do processo 
industrial 42".  

Finalmente: 

Portanto, o Brasil adota a posição de que partes de 

objetos que sejam uma parte integral do processo 

industrial não podem ser protegidas. Quanto às 

partes destacáveis, elas só são registráveis se 

fabricadas e vendidas separadamente e quando 

podem ser identificadas separadas do corpo do objeto 
principal. Para ambos os casos, a forma da parte deve 

ser completamente definida ou acabada. Em casos 

complexos, o INPI aplicará uma análise prática para 

                                           
41 DI BLASI, Gabriel. Questões atuais na proteção dos desenhos industriais. In Revista da ABPI 93. Març/Abr 2008. P. 
3-6 

42 [Nota do original] CUNHA, Frederico Carlos. A proteção legal do design: propriedade industrial. Rio de Janeiro, 
Lucerna. 2000, p. 129-130.  
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determinar se o registro de desenho se justifica nos 

parâmetros legais. 

 

Assim, no Brasil, o registro e proteção da parte 

destacável e componente de um objeto estão 

disponíveis para os casos em que a parte tem 
características próprias ou pode ser identificada 

separada do objeto principal. Geralmente, isso 

significa que a parte é feita e vendida separadamente 

ou pode ser identificada ou separada do corpo do 

objeto principal.  

Os precedentes judiciais ecoam a noção de que partes de um produto 
complexo são, efetivamente, protegidas: 

(Tampa) 

“As variações apostas pelo apelante em sua tampa 

[registro de desenho industrial nº DI 6402613-2, 
intitulado “configuração aplicada em conjunto de 

tampas de tomada para piso”] são efetivamente de 

pequeno alcance, considerando o design do modelo 

como um todo, não chegando a implicar suficiente 

distintividade a possibilitar o registro pretendido. É 

certo que a combinação de elementos conhecidos por 
vezes resulta em composição distinta e nova, capaz 

de ensejar um registro, porém, no caso em tela, o 

produto final é bastante assemelhado aos modelos 

impeditivos, confundindo-se, a toda evidência, com os 

mesmos, como bem observado pelo INPI”. Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma 

Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 

2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009. 

 

(Puxadores de móveis em geral) 

"Com efeito, a proteção a apelante restringe-se ao 
desenho industrial registrado não podendo impedir o 

uso de outros puxadores com desenhos e técnicas 

distintas. (...) Logo, a utilização de desenho distinto 

daquele registrado pela autora no INPI, com técnicas 

diferenciadas de aplicação, seguindo tendências do 
ramo, ainda que tendo o mesmo objetivo, puxador 

para móveis em geral, não importa em violação à 

propriedade industrial." TJPR, AC 689.552-1, Sétima 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, Des. Joatan 

Marcos De Carvalho, 14 de dezembro de 2010. 

 

(Copos de liquidificadores) 

“Ementa: Propriedade Industrial. Desenho industrial 

relativo a copos de liquidificadores, todos 

semelhantes, há várias décadas antes do registro do 
desenho pela agravada, em 2000, é suficiente para 

caracterizar o estado da técnica de que cogita o art. 

96, § I o, da Lei n° 9279/96, por meio do qual não 
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pode ser considerado novos o que já se tenha tornado 

acessível ao público antes do registro. Exame do 

mérito pelo INPI que não impede a prestação 

jurisdicional com o reconhecimento do estado da 

técnica, até porque o órgão estatal somente pesquisa 

outros registros e no caso concreto e mais abrangente 
está claro que outras empresas, inclusive a ré, 

fabricam e vendem copos de liquidificadores 

semelhantes ao da autora. Improcedência acertada. 

Precedentes do STJ. Recurso improvido. 

TJSP, AC 459.642-4/7, Quarta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Maia da Cunha, 21 de fevereiro de 2008. 

 

(Empunhadura de tampas de panela) 

“Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS Hipótese em que a ré fabrica e comercializa, 

sem autorização, empunhaduras de tampas de 

panela consistentes em cópia fiel do design protegido 

pelo desenho industrial de titularidade da 1ª autora 

Alegação de nulidade do registro, pela falta do 

requisito novidade Concessão de registro no INPI que 
não depende de exame de mérito (...) 

TJSP, AC 9186043-82.2006.8.26.0000, Primeira 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, Rui Cascaldi, 22 de novembro 

de 2011. 

 

(Mais tampas) 

"Em momento algum foi demonstrado nos autos que 

a ré-recorrida fabricasse tampas plásticas com as 

características ou mesmo reprodução integral 

daquelas cuja patente pretende ao autor-recorrente. 
Aliás, a inicial refere-se principalmente a 

comercialização desses produtos pela recorrida e tal 

fato por ela não é negado. Adquire-as de outros 

fabricantes e agrega detalhes que, basicamente, não 

alteram as características do produto, e comercializa-
as"  

TJSP. Ac 9253513-62.2008.8.26.0000, 4ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

Des. Fábio Quadros, 19 de janeiro de 2012. 

Perquirindo a atuação administrativa do INPI, entre aos 477 pedidos e 
registro relativos a “cabo” de alguma coisa (escovas de dentes, panelas, etc.), 
veja-se a exigência ao pedido de registro DI7002025-6, depositado em 
17/05/2010, com o título “configuração aplicada em cabo para aparelho de 
barbear”: 

- Cancelar as figuras. - Reapresentar as figuras 

ilustrando somente o objeto (cabo), sem revelar a 

cabeça do aparelho em linhas tracejadas. 



291 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.273-300 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

- Da interpretação que entendo adequada 

Considerados os subsídios da literatura e dos precedentes, passemos a 
oferecer qual nosso entendimento quanto ao quesito em análise. 

Do meios de interpretação aplicáveis 

Para nos manter na coerência do que vimos há muito entendendo, vale aqui 
repetir o que dissemos sobre a interpretação devida às normas da propriedade 
intelectual, em nosso Tratado, vol. II, cap. VI:  

[ 15 ] § 2. 2. - A questão constitucional 

(...) Vale aqui lembrar o que já dissemos 

anteriormente, quanto à natureza das normas de 

patentes 43:  

Dessas manifestações da regra de balanceamento de 

interesses se pode depreender que a lei de patentes 
ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção 

ao investimento - e nem dos criadores e inventores; 

não é um mecanismo de internacionalização do nosso 

direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida 

como um instrumento de medida e ponderação, uma 

proposta de um justo meio e assim interpretado. E no 
que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, 

está inconstitucional. 

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do 

princípio da razoabilidade: o primeiro é que, na 

formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio de 
interesses, essa deve - sob pena de 

inconstitucionalidade ou lesão de princípio 

fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio 

das tensões constitucionais; a segunda conseqüência 

é a de que a interpretação dos dispositivos que 

realizam os direitos de exclusiva deve balancear com 
igual perícia os interesses contrastantes. 

Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo 

legal dos direitos de patente do que o estritamente 

imposto para cumprir a função do privilégio de 

estímulo ao investimento na mínima proporção para 
dar curso à satisfação de tais interesses. Vide o que 

diz a Suprema Corte dos Estados Unidos quanto à 

interpretação restritiva das reivindicações. 

(…) O mesmo cunho de contenção e prudência se 

aplica à interpretação das leis de propriedade 

intelectual. Quando se interpreta a norma ordinária 
singular há que se presumir que - salvo 

inconstitucionalidade - o texto legal já realizou o 

favorecimento que se deve ao investimento privado. 

Lex data, é momento de se interpretar a norma 

segundo os critérios próprios ao caso, razoável e 
equilibradamente. 

                                           

43 Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual, Publicado na Revista da ABPI de Agosto de 2002. 
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Este equilíbrio surge à interpretação das normas 

segundo os critérios da proteção da liberdade de 

iniciativa em face da restrição imposta pela 

propriedade intelectual; e segundo o critério 

tradicional da interpretação contida da norma 

excepcional. 

Diogo de Figueiredo , 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 Maximiliano:  

"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". 

Assim, não se deve interpretar as normas da Lei 9.279/96 nem contra, nem a 
favor do titular ou depositante, mas da forma mais harmônica com as funções 
e princípios que as normas deve, expressar, e com respeito às escolhas 
políticas que o processo legislativo elegeu como relevantes.  

Das escolhas que a legislação em vigor fez 

Para entendermos o contexto da atual legislação brasileira, vale considerar 
como, na história legislativa, a questão dos produtos complexos foi tratada.  
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Regulamento 
a que se refere 
o Decreto N. 
24.507, de 29 
de Junho de 
1934 

CPI/45 CPI/67 CPI/69 CPI/71 e 
CPI/96 

Art. 12º. 
Sempre que o 
depositante 
quiser garantir 
isoladamente 
qualquer 
particularidade 
de um 
desenho ou 
modelo 
complexo, 
poderá fazê-lo 
mediante 
pedido em 
separado. 

Art. 38 - 
Sempre que o 
depositante 
quiser garantir, 
isoladamente, 
qualquer 
particularidade 
de um desenho 
ou modêlo 
complexo, 
poderá fazê-lo 
mediante 
pedido em 
separado 44. 

Art. 11 - 
Parágrafo 
único. 
Considerar-se-
ão como um 
só modêlo ou 
um só 
desenho os 
que, embora 
compostos de 
várias partes, 
constituam 
um todo ou 
um conjunto 
característico. 

Art. 11 - 
Parágrafo 
único. 
Considerar-
se-ão como 
um só 
modêlo ou 
um só 
desenho os 
que, embora 
compostos de 
várias partes, 
constituam 
um todo ou 
um conjunto 
característico. 

Nenhuma 
disposição 

Assim é que – por óbvia escolha do legislador -  não existe disposição 
específica na lei vigente, que cuide da hipótese de elementos singulares de um 
produto complexo. Há sim um dispositivo que fala da unidade da criação 45, 
mas não da unitariedade desta. Ou seja, exige-se que em cada registro haja uma 
só criação ornamental, em até vinte variações; mas não se exige, nem se 
repele, que o produto sobre o qual se apõe o ornamento e suas variações seja 
um só e indivisível, ou que seja complexo. 

A norma em vigor certamente não explicita a permissão de se proteger, 
separadamente, a “particularidade de um desenho ou modelo complexo”, 
“mediante pedido em separado”.  

De outro lado, a  vigente lei  não contém dispositivos – como as normas 
anteriores -, dispondo que “considerar-se-ão como um só modelo ou um só 

                                           
44 RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 255 nota 
sobre o art. 38 da CPI/45 que, no caso de “as flores formam um desenho estilizado, inédito, que se sai do 
conjunto...neste caso ao autor é facultado proteger, além do conjunto do desenho, também o desenho da flor 
isoladamente, aplicado a tecidos”.  
45 Segundo o art. 104 do CPI/96, o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único 
objeto, permitida uma pluralidade de variações (até um máximo de vinte) desde que se destinem ao mesmo 
propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao 
máximo de vinte variações. Tem-se aí o paralelo das noções de unidade de invenção e de conceito inventivo, 
dos quais já se tratou ao referirmo-nos às patentes. 
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desenho os que, embora compostos de várias partes, constituam um todo ou 
um conjunto característico”. Ou seja, ela não proíbe, como as anteriores, que 
havendo um todo, ou mesmo se não havendo um todo, havendo um conjunto, 
conjunto este dotado de uma característica individualizadora, se possa ter 
proteção das várias partes. 

Da leitura de que a lei proíbe proteção ornamental de parte de um 
produto 

Assim é que não parece adequada a leitura de que se possa ler, na lei em vigor, 
uma vedação da proteção ornamental de parte de objetos. Com efeito, ao 
afirmar que o artigo 95 da Lei  

...define como desenho industrial a forma plástica 

ornamental de um objeto e, portanto, não prevê 

proteção para partes de objetos… 

o autor citado faz uma distinção que a lei não fez. Não diz a lei que tal objeto 
deva ser um objeto unitário; quem repele, neste passo, a proteção dos 
ornamentos apostos a um objeto complexo é o autor. Como já indicamos, ao 
percorrer os precedentes judiciais, é uma distinção que faz isoladamente.  

Raciocina o autor que, por o dispositivo sobre modelos de utilidade referir-se 
ao “objeto de uso prático, ou parte deste”,   a inexistência deste dizer no 
dispositivo sobre desenhos impõem uma unitariedade inescapável.  

Examinemos o exercício lógico, e continuemos a mesma prática. Diz ainda a 
seção da Lei relativa aos modelos industriais: 

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade 

terá de se referir a um único modelo principal, que 

poderá incluir uma pluralidade de elementos 
distintos, adicionais ou variantes construtivas ou 

configurativas, desde que mantida a unidade técnico-

funcional e corporal do objeto. 

Assim, apliquemos o mesmo critério, qual seja, o que está expresso em uma 
normativa, mas silente na outra, se presume não aplicável nesta outra. Segundo tal 
critério, é de se concluir que para os desenhos não se exige que se mantenha a 
unidade técnico-funcional e corporal do objeto 46.  Esta conclusão é, 
obviamente, tão imprecisa e descabida quanto a que não se protegem, em 
nosso direito, partes de um produto.  

Abandonemos, assim, uma extrapolação, por negativa, do que diz a normativa 
de modelos de utilidade para perquirir o próprio subsistema das criações 

                                           
46 Para manter clara a distinção anteriormente feita, os art. 23 e 104 prescrevem unidade de invenção, e não 
unitariedade do objeto. No entanto, para fazê-lo, se utilizam do referencial do objeto físico, pois tanto o 
modelo de utilidade quanto o desenho industrial são criações que se referem necessariamente um corpo 
tangível. No tocante às patentes de invenção, que não só compreendem corpos físicos, mas processos e 
outras intangibilidades, a redação é notavelmente mais abstrata: “Art. 22. O pedido de patente de invenção 
terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a 
compreenderem um único conceito inventivo”. 
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ornamentais. Na verdade, comparemos o art. 23 da Lei com a norma  
correspondente, no capítulo dos desenhos industriais: 

 Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial 

terá que se referir a um único objeto, permitida uma 

pluralidade de variações, desde que se destinem ao 
mesmo propósito e guardem entre si a mesma 

característica distintiva preponderante, limitado cada 

pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. 

Há sim uma exigência de unidade, mas de propósito e da característica distintiva 
preponderante. Dupla exigência, mas de forma alguma imposição de unidade 
técnico-funcional e corporal do objeto. Na verdade, o art. 104 ilumina a 
natureza do tratamento dos objetos aos quais são apostos os desenhos 
industriais a lei brasileira.   

Compatível com os critérios indicados acima que as normas estrangeiras usam 
para definir quando não serão protegidas a partes de um produto, nossa lei diz 
que não se admite proteção separada para o que - do ponto de vista da criação 
ornamental - não poderá ser cindido quando haja prejuízo do efeito tutelado. 
Por exemplo, se faltarem novidade e originalidade nas partes singulares, ainda 
que subsistam no todo.  

Um retorno às funções do desenho industrial 

Como se viu, protegem-se com direitos exclusivos as criações ornamentais, e 
com isso se estimula a geração de produtos industriais agradáveis à vista e 
atraentes ao consumo, essencialmente como uma forma de diferenciação de 
produtos. Os poderes que o direito brasileiro vincula ao estímulo de tais 
propósitos – uma exclusividade, ou monopólio instrumental -, deve propiciar 
a esses objetivos, mas não serem usados de maneira disfuncional, ou seja, de 
maneira a exceder o limite externo de tais poderes, ou usá-los para fins 
distintos da função que os justifica.   

A interpretação que se deduz do art. 104, de que haja unidade sempre que haja 
o mesmo propósito 47 e uma unidade ornamental (característica distintiva 
predominante) parece-nos inteiramente compatível com tal função. O que se 
diz das variações é estruturalmente aplicável aos elementos destacáveis de um 
objeto ornamental.  

Mais ainda, tal dicção da lei não se opõe, antes se integra com outros critérios 
mais lógicos do que jurídicos, que presumem a possibilidade de proteção 
separada de partes de um produto. Com efeito, o sistema brasileiro não se 
rejeita os outros critérios que, nos outros sistema legais citados, também 

                                           
47 A noção de propósito, neste contexto, resulta da acessoriedade do ornamento e o fato de que a novidade e 
objeto de tutela não esteja no ornamento em si, mas nele enquanto aplicado num produto industrial. É o que já 
denominamos de novidade relacional. Assim, o art. 104 da Lei exige que, para haver unidade de desenho, cada 
variação deve aplicar-se ao mesmo produto industrial, e mais, para o mesmo ato ornamental.   
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impedem a proteção separada de partes de um produto, para evitar a 
disfuncionalidade da proteção:  

(a) não cabe proteger separadamente parcelas de um produto que 
resulte de uma industrialização unitária: uma garrafa cujo gargalo só 
dela se separe se dela for quebrada; 

(b) não cabe proteger separadamente elementos de um produto que, 
ainda que fisicamente destacáveis sem quebra, nunca são oferecidos ao 
público senão na forma íntegra 48. 

(c)Ao que se acrescem as exigências de que o elemento destacável não 
só seja por si só suscetível de proteção (novidade, originalidade, não 
tecnicidade, etc.) mas que, ao se reintegrado desempenhe uma função 
ornamental (visibilidade) 49.  

Com isso se faz aplicável, de forma consequente e logicamente integrada, a 
fórmula deduzida das formulações dos outros sistemas jurídicos.  

Como o direito brasileiro protege as criações ornamentais de produtos  

As partes de um produto são suscetíveis de proteção: 

1. sempre que tal produto seja composto de múltiplos componentes 
substituíveis, que possam ser desmontados e remontados; 
provavelmente tal fórmula compreenderá a exigência de que as partes 
sejam fabricadas separadamente, mas valeria acrescer –  

2. que as partes sejam disponíveis ao público separadamente. Cabe 
exigir ainda  

3. que cada parte desempenhe uma função visível (daí, ornamental ou 
potencialmente ornamental) quando remontada no produto complexo;  

4. E que, cada uma de tais partes satisfaça, por si só, todos os requisitos 
legais para proteção separada.   

Tal fórmula parece compatível com o direito brasileiro, atendendo os 
requisitos literais e sistemáticos do sistema legal, sem aumentar desrazoável, 
ou disfuncionalmente, os ônus dos depositantes. 

É, ademais, compatível com os precedentes e o estudo doutrinário que 
citamos acima.  

                                           
48 Lembrando Pouillet, de sua publicação de 1905: o que o desenho industrial, em sua modalidade 
ornamental, cria é uma inovação comercial. Assim, esta característica justifica que se coloque como requisito um 
fator extrínseco ao processo industrial como um requisito de direito. A parte que é ornamental e separada, 
mas que não exerce a função de diferenciação de produtos no âmbito estritamente da relação com o público 
não é funcional dentro da hipótese de proteção estudada. 
49 Aqui se justifica a invocação de Isaías 48:12. A ideia de múltiplos corpos com uma única essência, repartida 
mas não esgarçada pela separação, de maneira que cada elemento continue ornamental de per si ainda que 
continuando ornamental no todo, se talvez desusado em direito, encontra talvez o mais fácil exemplo na 
doutrina da trindade.  
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 O problema que tal fórmula não resolve 

Claramente tal entendimento não se propõe a resolver, criando uma vedação 
que não existe no texto legal, o sensível problema das peças de reposição must 
match.  

Sem dúvida tal questão exige uma solução de direito, seja regulatória, seja 
legislativa 50, seja por via da aplicação das limitações razoáveis já constantes do 
nossos sistema jurídico 51.  

Mas, pelos motivos que expus na parte inicial deste estudo, não existindo na 
lei brasileira uma proibição abstrata e genérica de registro de desenhos 
industriais de partes de produtos complexos, não cabe ao intérprete suprir a 
política pública necessária com uma proibição de  origem estritamente 
pessoal,  que não foi assim homologada pelo processo democrático da 
mutação legislativa.  

O fato de que outros sistemas jurídicos introduziram tal vedação, através do 
processo legislativo regular, resistido e complexo como ocorre nas 
democracias, nos aponta tanto para os objetivos quanto para os métodos 
legais para alcança-los. 

Um elemento ornamentado, destacado, se torna funcional?  

O segundo quesito, como já mencionamos, é se os objetos componentes 
de um todo maior ao serem comercializados separadamente, passam por isso 
a terem características exclusivamente técnicas.  

Uma primeira ponderação, antes de entrar na resposta, é que o pressuposto de 
uma peça de um todo ter proteção separada é que ela seja suscetível de ser vendida 
separadamente. Quem propôs essa conclusão confundiu um requisito de 
proteção com uma exclusão.  

- A simples resposta deste quesito 

Com o respeito devido a toda opinião, a resposta a esse quesito é de tal 
simplicidade que nem mereceria atenção.  

Como notamos acima, o pressuposto necessário para que se possa proteger, 
separadamente, partes de um produto complexo é que cada uma delas 
satisfaça, isoladamente, todos os requisitos legais da proteção.  

Note-se que  isso resulta, necessariamente, da lógica do sistema de proteção 
dos desenhos industriais, que apura a novidade não do ornamento em si 
mesmo, mas de sua aplicação. Em outro estudo, assim lembramos: 

                                           
50 Como, por exemplo, a constante da nossa proposta de alteração legislativa anteriormente citada.  
51 Como a por nós proposta em BARBOSA, Denis Borges, A proteção dos mercados secundários no direito 
da propriedade intelectual no Brasil, acima citado.  
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Enquanto os requisitos à definição do estado da 
técnica relevante sejam uniformes em face das 

patentes e dos desenhos industriais, há uma 
peculiaridade nestes últimos no tocante ao elemento 
para o qual se apura a novidade.  

Com efeito, o desenho é uma criação ornamental e 

acessória a um produto industrial; assim, é ao ato de 

aposição do desenho ao produto que se elege como 

relevante para determinar a novidade, ou não. Como 
também nota Newton Silveira: 

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, 
consistindo não na forma abstratamente considerada, 
mas na forma efetivamente utilizada como modelo 52. 

Ainda que nos preocupe essa utilização da fórmula 

“novidade relativa” (pois, como vimos, para efeitos de 
estado da técnica, a novidade é sempre absoluta), 

adotemos a observação, mas denominando o 
fenômeno novidade relacional.  

Lembra ainda o autor:  

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir 
na composição do conjunto, mesmo que suas partes 
sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações 
quando não despertam nenhum sentimento estético, 
satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente 
podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, 
caso contrário entram no domínio da propriedade 
artística”. 

Ou seja, pelo fato de haver proteção ao todo, não se presume a proteção da 
parte; as partes podem ser desprotegidas, sem que isso retire a protectibilidade 
do todo.   

O silogismo se completa: mas as partes podem ser protegidas, se por si só 
atendem os requisitos legais de proteção.  

Assim, não é simplesmente por serem partes de um objeto que elas deixam de 
ser dignas de proteção, e nem pelo fato de cada uma delas ser parte de um 
todo, que por sua vez é protegido, que faz delas protegidas individualmente 53.  

                                           
52 Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65. 
53 De outro lado, não se imagine que a cópia ou contrafação parcial de uma parte de um produto 
complexo seja necessariamente livre, pelo fato de que ela, por si só, seja do domínio comum. Ela será, 
sim, isenta do direito exclusivo, que só atinge o todo. Mas, ainda que estruturada numa forma 
similar ao do sistema de patentes, a proteção dos desenhos industriais, sendo relativa a uma criação 
comercial, é suscetível de induzir confusão do público quanto à origem dos produtos. Assim, se for 
demonstrada a efetiva confusão da parte, no que evocar pars pro toto a criação complexa, poderá, 
nestes termos restritos, e enquanto a confusão persistir, ser objeto de repressão à concorrência 
desleal. Veja-se a este propósito os precedentes judiciais colecionados em nosso A proteção dos 
mercados secundários no direito da propriedade intelectual no Brasil, cit., quanto aos limites do direito de os 
fabricantes de peça de reposição indicarem a marca do fabricante da peça reposta, que exigem sempre que tais 
elementos sejam claramente assinalados para evitar qualquer engano quanto à origem ou autorização dos 
produtos ou serviços.  
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Como quase tudo em direito, esse problema já encontrou revisão judicial 54, 
com a seguinte conclusão sancionada pela corte suprema francesa: 

"Cada parte da carrosseria exprime uma parte do  

pensamento do criador do conjunto da carroseria e a 

proteção legal, que cobre o todo, também incide sobre 
cada um de seus componentes, caso contrário a 

proteção seria ilusória; é errado assimilar um 

elemento da carrosseria a uma peça destacada tendo 

apenas uma função técnica, porque se uma asa ou 

um capot satisfazem um requisito técnico, eles 

também contribuem para a estética global do modelo, 
uma vez que para uma determinada função, há 

tantas formas quanto a imaginação dos designers 

conseguem conceber". 

 Da recente manifestação do TRF2 

Não exatamente seguindo nossa análise, mas no sentido geral de suas 
conclusões, nota-se o recente pronunciamento –por maioria – da 2ª. Turma 
do TRF2: 

                                           
54 O trecho de Pollaud-Dullian nos economiza maior discussão deste tema :  "Mais si le "design" de la 
carrosserie est nouveau et a un caractere propre et si la piece en question aussi, en dehors de ses éléments de 
raccordement, on voit mal pourquoi ce " design " pourrait être exploité sans licence par des tiers. La 
protection du tout devrait s'étendre aux parties [Dans le même sens : G. BONET, article cité, Prop. lntell. 
janvier 2003, p. 5]. Il y aurait, sinon, une réduction du droit exclusif sur les formes complexes au détriment de 
certaines entreprises et au profit d'autres, par hypothese moins innovantes ou moins créatives. Quant à 
soutenir que la portiere,  le rétroviseur ou le pare-choc aurait un caractere exclusivement fonetionnel, cela 
suppose la démonstration de l'absence de tout arbitraire dans l'ensemble et dans la partie et non pas de ce que 
la pièce fait partie d'un ensemble. Cela impliquerait que la forme soit liée à une fonction d'intégration de cet 
ensemble, du seul fait qu'elle lui est complémentaire [Paris, 9 mai 2003, PIBD 2003 n. 773-1Il-526, Prop. 
lntell. 2003, p. 400, obs. P. de CANDÉ (" il ne suffit pas de prétendre que cette forme trouve sa seule et 
unique raison d'être dans la forme de l"appareil distributeur [de savon liquide] dans lequelle flacon-recharge 
vient s'insérer, le distributeur étant lui-même protégé à titre de modele et aucun élément n'établissant que le 
flacon ne pourrait être utilisé en dehors du distributeur "}. Du reste, rien n'empêche d'installer sur une voiture 
d'un modele donné, un pare-choc qui s'y adapte techniquement mais n'a pas le même " design " que ceux de 
la marque, sinon des arguments d'ordre esthétique et commercial mais nullement des raisons fonctionnelles ... 
Et si ce pare-choc est moins cher et plus solide, le consommateur pourrait fort bien le préférer à ceux 
d'origine. Comparez: J. PASSA, Traité, n. 715.], ce qui inverse le raisonnement et donne à la forme un rôle 
réducteur, en vidant le droit exclusif de sa substance [De proche en proche, ce sont alors tous les éléments 
qui, assemblés, font l'apparence du véhicule, qui seraient privés de protection et, en fin de compte, la car-
rosserie elle-même, le droit exclusif ne valant plus que pour le premier assemblage et disparaissant ensuite].  
La Cour d'appel de Dijon avait statué sur ce point sous l'empire de la loi du 14 juillet 1909 [Dijon, 12 janvier 
1990 "Maxicar c. Renault ", PIBD 1990 n. 478-IlI-342.]  et le pourvoi dirigé contre son arrêt fut rejeté par la 
Chambre criminelle le 6 juin 1991[Casso crim., 6 juin 1991, " Maxicar c. Renault ", PIBD 1991 n. 51l-III-695. 
]. Celle-ei estima que la cour d'appel avait fait une exacte application de la loi du 14 juillet 1909 en énonçant 
que: "chaque élément de la carrosserie exprime une part de la pensée du créateur de l'ensemble de la 
carrosserie et que la protection légale, qui s'attache au tout, s'attache également à chacun de ses éléments 
constitutifs, faute de quoi cette protection serait illusoire ; [et] qu'il est inopérant d'assimiler un élément de 
carrosserie à une piêce détachée ayant seulement une fonction technique, car si une aile ou un capot 
répondent à un besoin technique, ils participent aussi à l'esthétique générale du modele, puisque, pour une 
fonction déterminée, il existe autant de formes que l'imagination des créateurs est susceptible d'en concevoir 
". Cette solution reste valable [En ce sens : G. BONET, article précité, Prop. lntell. juillet 2003, p. 10.]." 
DULIAN, Frédéric Pollaud. Propriété Intellectuelle - La Propriété Industrielle. Ed. Economica. Paris. 2011. 
P. 523-524 e 541-543 
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"Portanto, não são passíveis de registro as formas ornamentais 
desprovidas de novidade, originalidade e/ou aplicação industrial, 
ou àquelas que esbarrem nas hipóteses do artigo 100, incisos I e 
II da Lei da Propriedade Industrial. Ao apreciar o caso, o 
Magistrado a quo entendeu que "o design de faróis e para-
choques estão atrelados preponderantemente à função técnica, 
tendo em vista que não são admitidas formas que não satisfaçam 
sua finalidade precípua".  

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. Assim, embora as peças e acessórios 
automotivos sejam partes do produto "automóvel", constituem 
cada um deles um objeto em si. De fato, o consumidor, na 
hipótese de um sinistro, pode se dirigir a uma concessionária 
autorizada e comprar, separadamente, um farol, ou espelho 
retrovisor, ou uma calota, ou uma roda etc., ou seja, pode 
comprar todas as partes independentes do automóvel. (...) 

Portanto, verifica-se que os designs dos faróis e parachoques 
protegidos pelos registros de desenho industrial obtidos pelo 
FORD junto ao INPI, embora atendam a finalidade precípua de 
iluminar e reduzir o impacto de eventuais colisões, 
respectivamente, possuem características ornamentais 
diferenciadas, com visuais próprios, sendo passível seu registro 
como desenho industrial, não havendo que se falar em violação 
ao disposto no art. 100, inciso II da LPI. Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Voto Vencedor do Des. Marcelo 
Pereira, AC 2010.51.01.809326-0, DJ 10.12.2013. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS-FILOSÓFICOS SOBRE A ORIGEM E TITULARIDADE 

DAS PRIMEIRAS PATENTES DE INVENÇÕES 

 

LEGAL GROUNDS AND PHILOSOPHICAL ON THE ORIGIN AND TITLE OF FIRST PATENT 

INVENTIONS. 

 

QUERINO MALLMANN
1
 

 

 

RESUMO 

 
O presente artigo pretende tecer algumas considerações a cerca da origem e os fundamentos jurídico-

filosóficos das patentes de invenções, como privilégio exclusivo e temporário concedido pelo Estado ao 

inventor para que este revele o segredo da invenção; sem esta garantia dificilmente o inventor revelaria a 

invenção, mantendo-a em segredo. O princípio básico das patentes de invenções consiste na socialização 

do conhecimento através da descrição minuciosa da invenção, viabilizando o desenvolvimento 

tecnológico, e concomitantemente, recompensando o inventor pela novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial, oferecendo-lhe um privilégio exclusivo e temporário para poder explorá-la 

economicamente por um lapso temporal, no mínimo de 10 e máximo 20 anos pela atual Lei da 

Propriedade Industrial Brasileira, excluindo terceiros, mas caindo depois em domínio público. 

 

Palavras-Chave: Propriedade Industrial. Patentes de Invenções. Origem. Titularidade.  Privilégios 

Temporários 

 

ABSTRACT 
 

This article aims to present some considerations about the origin and legal-philosophical foundations on 

patents, as unique and temporary privilege granted by the State to the inventor that this reveals the secret 

of invention; without this guarantee hardly the inventor reveal the invention, keeping it secret. The basic 

principle on patents is the socialization of knowledge through the detailed description of the invention, 

enabling technology development, while also rewarding the inventor for novelty, inventive step and 

industrial application, offering you a unique and temporary privilege to be able to exploit it economically 

by a time gap, the minimum of 10 and maximum of 20 years by the current Brazilian Industrial Property 

Law of excluding others, but after falling into the public domain. 

 

Key-Words: Industrial Property. Patentes for Inventions.  Origin.  Title.  Temporary Privileges 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nunca as patentes de invenções foram tão questionadas como estão sendo na atualidade. 

Grande parte disto se deve a globalização provocada pela economia, pelos meios de 

comunicações, e principalmente pela Internet (rede mundial de computadores) que facilitou o 

acesso às culturas, às ideias, aos inventos, aos bancos de dados e a tudo o que acontece, quase 

que em tempo real, nos mais de duzentos países que hoje estão conectados à internet. 

 

                                                 
1
 Doutor em Direito da Propriedade Intelectual; Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Alagoas e do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Direito.  
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS-FILOSÓFICOS 

 

Conforme John Locke tudo que o homem tira da natureza e acrescenta trabalho seu, 

juntando algo que lhe pertence, deve se tornar propriedade dele; pois quando o homem tira algo 

do estado da natureza e a ela acrescenta algo, anexa trabalho seu, exclui o direito comum dos 

outros homens sobre a coisa inventada”
2
.  

 

Inventar, pressupõe criar algo novo, inédito, algo que antes não era conhecido. 

Normalmente quando se inventa algo, inventa-se para resolver um problema ou dar uma solução 

técnica a infinitos problemas que nós seres humanos enfrentamentos no dia-a-dia. Uma das mais 

importantes invenções, foi por exemplo a invenção da impressão gráfica, através dos tipos 

móveis por Gutenberg no século XV e que revolucionou a divulgação das ideias e suas diversas 

outras formas de expressões que puderam finalmente, e aceleradamente, atingir divulgação em 

escala industrial e a um custo relativamente baixo, se comparado com os manuscritos da idade 

antiga e medieval.
3
  

 

Tendo em vista que inventar, pressupõe criar algo novo, algo inédito, algo que antes não 

era conhecido, o direito brasileiro, bem como o direito internacional, consubstanciado pelas 

Convenções Internacionais, entre as quais a Convenção de Paris de 1883, garante o direito à 

exclusividade tão-somente às invenções e não às simples “des-cobertas”, desde que atendam aos 

requisitos da patenteabilidade, entre as quais, a) atividade inventiva, b) a novidade, c) e  a 

aplicação industrial. Atividade inventiva, portanto não é aquilo que foi “des-coberto”, que 

simplesmente foi tornado público, que estava encoberto, como que debaixo de alguns cobertores 

e que alguém por acaso, ou por alguma razão, “descobriu”. Atividade inventiva é muito mais 

que isto; é tudo aquilo que desconhecido, sofreu uma transformação do homem, tornando-o útil, 

dando uma solução técnica para um problema antigo. Novo, portanto, não é aquilo que é 

descoberto na natureza, no seu estado natural, como por exemplo, a descoberta de uma 

cachoeira, mas tudo aquilo que sofre uma “trans-form-ação” no seu estado natural, feita pelo 

homem para torná-la útil à alguém e desde que não esteja no “estado da técnica”
4
, sou seja, que 

ainda não foi tornado público. É a “novidade absoluta” e não somente a relativa. Aliás, o 

ordenamento jurídico brasileiro exige a “novidade absoluta” para a concessão de Carta-Patentes. 

Alguns, no entanto, tentam ensinar que também seria patenteável as pequenas invenções, de 

“novidade relativa”, ou seja, aquelas que não seriam uma novidade absoluta.  No entanto, para 

que o Estado possa conceder uma Carta-Patente é necessário que o inventor prove que sua 

invenção preenche os três requisitos básicos e fundamentais: a) atividade inventiva; b) novidade 

e c) aplicação industrial. Além do mais as patentes também devem prever, hoje, a existência de 

duas finalidades específicas: o “interesse social” e “desenvolvimento tecnológico e econômico 

do País
5
. 

 

Conforme ensina Patrícia Aurélia Del Nero, será considerada nova quando “até a data do 

depósito do pedido de patente, não tiver sido depositada, patenteada, divulgada ou explorada no 

                                                 
2
 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. SP, RT, 1998. 

3
 GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet. RJ, Editora Globo, 1997, p. 28 

4
 art. 11. da Lei 9.279/1996 

5
 CF/88, art. 218. “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas.” 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

CORRIGINDO AS POTENCIAIS DISFUNÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

DESENHO INDUSTRIAL  

303 

 

 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.301-307 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

 

país, divulgada ou explorada no estrangeiro
6
”. Vale a pena delimitar as tênues diferenças entre 

novidade e originalidade, sendo essa, uma qualidade adquirida no momento da concepção do 

objeto, o exato momento que ele passa de desconhecido para conhecido no íntimo de uma 

pessoa. Assim sendo, uma ideia pode até ser original e ao mesmo tempo pode não ser nova, 

pois, como dito, a novidade está relacionada a qualquer meio de divulgação conhecida, já a 

originalidade, relaciona-se unicamente ao foro íntimo do descobridor. Para ser patenteável, a 

invenção, além de não ser compreendida no estado da técnica (novidade), não pode derivar de 

forma simples dos conhecimentos nele reunidos. O inventor deverá demonstrar que chegou 

àquele resultado novo em decorrência específica de um ato de criação seu. Serve o requisito para 

distinguir a invenção de uma mera descoberta, de modo que o direito de propriedade protege o 

inventor, mas não o mero descobridor
7
. 

 

O requisito da atividade inventiva estará presente “sempre que, para um técnico no 

assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. Necessário que a 

invenção resulte de um verdadeiro engenho, de um ato de criação intelectual; ser ela uma 

invenção, portanto, dotada de atividade inventiva; não decorrente do estado da técnica de uma 

maneira óbvia para um especialista. À luz da nossa legislação, inviável a patente da 

“descoberta”, pois essa não é dotada da atividade inventiva, pelo contrário, consiste na simples 

revelação de uma coisa existente na natureza, não visa fins práticos preestabelecidos, apenas 

aumenta soma de conhecimentos do homem sobre o mundo físico. Descobrir é o simples ato de 

revelar ou anunciar um princípio científico desconhecido, mas preexistente na ordem natural, já a 

invenção consistiria em dar aplicação prática ou técnica ao princípio científico, no sentido de 

criar algo novo, aplicável no aperfeiçoamento ou na criação industrial
8
.  

 

O “estado da técnica” abrange, assim, os conhecimentos divulgados por qualquer meio, 

inclusive o oral e o eletrônico, na data em que o inventor submete sua invenção ao INPI 

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Se o objeto reivindicado pelo inventor já se 

encontra acessível, nestes termos, a qualquer outra pessoa, então lhe falta o requisito da 

novidade. Não caberá a proteção do direito industrial, porque, a correspondente descrição já se 

encontra divulgada, o requerente não pode ser tido como o primeiro a inventar o objeto. Também 

se considera integrante do estado da técnica alguns conhecimentos não divulgados. São os 

descritos em patente depositada ainda não publicados. 

 

Em relação ao requisito da “aplicação industrial”, “não está em questão a fabricação em 

escala industrial, que pressupõe a viabilidade do custo e a absorção pelo mercado consumidor. O 

transistor, por exemplo, à época de sua invenção, não pôde ser utilizada pela indústria em larga 

escala, por uma questão de ordem econômica  apenas. Não existia qualquer dificuldade técnica a 

impedir a sua imediata fabricação, mas os custos eram muito altos. (...) A inexistência de 

condições econômicas para fabricação em escala industrial não impede a patenteabilidade da 

invenção. O que impede é a inexistência dos conhecimentos técnicos indispensáveis a fabricação 

do invento. A patente não poderá ser concedida, pelo menos se esta circunstância persistir. (...) 

Em segundo lugar, também não atendem ao requisito da industriabilidade as invenções sem 

                                                 
6
 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. SP, RT, 1998, p. 26-27. 

7
 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 14°ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Vol.1. 

8
 PIMENTEL, Luis Otávio. Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos legais. Florianópolis, Fundação 

Boiteux, 2006, p. 42 
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qualquer utilidade para o homem. Uma criação simplesmente curiosa intelectualmente instigante 

não goza de proteção do direito industrial, ainda que represente uma novidade e resulte de 

inegável atividade inventiva. Para obter a patente, é indispensável  que o inventor demonstre 

alguns tipo de proveito, para as pessoas em geral
9
.  

 

 

3. AS PRIMEIRAS PATENTES DE INVENÇÕES 

 

É difícil afirmar com precisão quais foram as primeiras patentes de invenções, pois 

existem informações desconcertantes em relação às datas e às primeiras invenções. Rubens 

Requião, por exemplo afirma que a primeira patente de invenção, com privilégio real que se tem 

notícias data de 1311, por Eduardo III da Inglaterra, sendo encontrada outra em 1561, para o 

fabrico de salitre, e em 1602, na Câmara dos Comuns
10

.  

 

Segundo Eduardo J. Vieira Manso, o primeiro privilégio teria sido concedido pelo 

Senado de Veneza, em 1449, para a edição das Cartas de Cícero. Há quem aponte que os 

primeiros privilégios surgiram também na Itália, porém em 1495, quando o mesmo Senado de 

Veneza os concedeu ao Editor Aldo Manúcio, para publicar as Obras de Aristóteles
11

. 

 

Para Bruno Jorge Hammes, as primeiras patentes de que se tem notícia datam de 1421 

em Florença, na Itália, com Felippo Brunelleschi e seu dispositivo para transportar mármore, e 

em 1449 na Inglaterra com John de Utynam, ganhando o monopólio de 20 anos sobre um 

processo de produção de vitrais; sendo que a primeira lei de patentes do mundo teria sido 

promulgada em 1474 em Veneza, já com a visão de proteger com exclusividade o invento e o 

inventor, concedendo licença para a exploração, reconhecendo os direitos autorais e sugerindo 

regras para a aplicação no âmbito industrial
12

.  

 

No Brasil, as primeiras patentes de invenções teriam sido concedidas por volta de 1830, 

com o advento da primeira lei de patentes independente que fora sancionada no dia 28 de agosto 

de 1830 por D. Pedro I. Tratava-se da regulamentação do artigo 179, inciso 26, da Constituição 

de 1824. Os privilégios seriam concedidos por prazos variáveis, de cinco a vinte anos; o período 

de proteção dependia do entendimento quanto à utilidade do invento. A economia brasileira, que 

havia passado a girar em torno do pólo cafeeiro, fez surgir, por exemplo, 209 patentes 

concedidas no período 1830-91. Dessas, 41 referiam-se a máquinas descascadoras, deixando a 

impressão de que o problema principal estava no descascar dos grãos de café; a seguir 31 

patentes de aparelhos secadores; os maquinismos beneficiadores, de um modo geral, somavam 

21 patentes, enquanto os aparelhos ventiladores alcançavam a média de 19 patentes; Em relação 

às marcas, foi somente em 1875, por força da Lei 2.682, que surge o primeiro instituto de 

proteção às marcas comerciais. Diferentemente das patentes, em que o Estado sempre tomou 

iniciativas, visando estimular o ímpeto criativo, a proteção para as marcas só surgiu depois que 

interesses comerciais concretos foram prejudicados pela inexistência de legislação específica.  

 

                                                 
9
 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 14°ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Vol.1. 

10
 REQUISÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 27ª ed., 2007, vol. 1, p. 312 

11
 MANSO, Eduardo J. Vieira. O que é Direito Autoral. 2ª edição, São Paulo, Editora Brasiliense, 1992, p. 13 

12
 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3ª edição, São Leopoldo-RS, Editora Unisinos, 

2002, p. 25 
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O acima exposto também foi corroborado por Marcelo Dias Varella, ao afirmar que a 

primeira Lei de Patente Brasileira de 1830 dispunha que eram concedidas gratuitamente as 

cartas-patentes àqueles que, após, pagos apenas o selo e o feitio, “cabendo ao interessado provar 

por modelos, planos e desenhos, descrever todo o processo e depositar tudo no arquivo público. 

A duração do privilégio era de 5 (cinco) a 20 (vinte) anos. A violação dos direitos era reprimida 

com uma pena de multa equivalente a 1/10 do valor dos produtos fabricados, além da perda dos 

mesmos.
13

”  

 

Mas segundo Laerte Rímoli a primeira Carta Patente no Brasil teria sido concedida 

somente em 1889 pelo Imperador D. Pedro II, a José Roberto da Cunha Sales, médico e 

advogado, com o privilégio exclusivo e temporário pela descoberta de uma fórmula (espécie de 

fármaco) denominada “vinho vivificante
14

”. 

 

O ALVARÁ DE 1º DE ABRIL DE 1808, de D. João VI, também já previa alguma coisa 

sobre a Propriedade aos Direitos de Inventores ao dispor no § 6° – Sendo muito conveniente que 

os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção gozem do privilégio exclusivo 

além do benefício que possam ter ao favor pecuniário, ordeno que todos os que tiverem neste 

caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta de Comércio e que esta, 

reconhecendo a verdade e o fundamento dele, lhes conceda o privilégio por 14 anos, ficando 

obrigada a publicá-los depois, para que no fim desse prazo, toda a Não goze o fruto dessa 

inovação”. 

 

Patentes de invenções são, portanto, privilégios exclusivos e temporários concedidos pelo 

Estado aos inventores; é um Título de Propriedade que o Estado concede àqueles que oferecem a 

sociedade um produto ou um processo novo, para que a mesma possa usufruir do(s) benefício(s) 

da descoberta
15

.  Constituem-se de um Título de Propriedade conferido pelo Estado, ao inventor 

para que este revele o segredo da invenção, em contrapartida o Estado lhe assegura um privilégio 

exclusivo de poder explorá-la economicamente por um lapso temporal (mínio 10, máximo 20 

anos pela atual LPI), excluindo terceiros, caindo depois em domínio público. O princípio básico 

da patente consiste na socialização do conhecimento através da descrição minuciosa da invenção, 

viabilizando o desenvolvimento tecnológico, e concomitantemente, recompensando o inventor 

pela novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

 

A Constituição Brasileira confere aos Direitos da Propriedade Intelectual o status de 

Direito Fundamental, pois está inserido no art. 5º da CF/88, encontrando-se também vinculado a 

outras prescrições constitucionais de grande relevância, como é o caso do capítulo que trata 

sobre “Ciência e Tecnologia” (CF/88, art 218), da livre concorrência (art. 170, IV), da função 

social da propriedade art. 170, III) e outros. Portanto, para que o Estado possa conceder uma 

Carta-Patente é necessário que o inventor prove que sua invenção preenche os três requisitos 

básicos: a) atividade inventiva; b) novidade e c) aplicação industrial. Além do mais as patentes 

                                                 
13

 VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade Intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática 

– de acordo com a Lei n.º 9.279/96. SP, Atlas, 1996, p. 32 
14

 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. SP, RT, 1998, p. 52. 
15

 PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Lorio. Política de Patentes em Saúde Humana. Sâo 

Paulo, Atlas, 2001. 
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devem prever a existência de duas finalidades específicas: o “interesse social” e 

“desenvolvimento tecnológico e econômico do País” ( CF/88, art. 218). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao final deste trabalho podemos concluir que: 

Historicamente os direitos sobre bens intelectuais, de natureza imaterial ou incorpórea, começou 

pelas invenções, a princípio como privilégio real, para após se tornar privilégio legal concedido 

temporariamente pelo Estado, e depois se estendeu para as marcas de indústria e de comércio, ao 

nome comercial, firma ou razão social, abrangendo, por último, a proteção legal também dos 

títulos do estabelecimento e de sua insígnia, os modelos de utilidade, desenhos industriais, sinais 

e expressões de propaganda e as marcas de serviço. O Registro da Propriedade Industrial, do 

qual resulta, o privilégio, ora tem efeito constitutivo, ora meramente declarativo, como base da 

tutela legal oferecida pelo Estado aos titulares dos direitos sobre tais bens incorpóreos.   

Que com o advento da Revolução Francesa de 1789, a propriedade Intelectual foi elevada a um 

direito inviolável e sagrado, consubstanciado pelo art. 17 da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão. 

 

Que as patentes de invenções são privilégios exclusivos e temporários concedidos pelo Estado 

aos inventores; é um Título de Propriedade que o Estado concede àqueles que oferecem a 

sociedade um produto ou um processo novo, para que a mesma possa usufruir do(s) benefício(s) 

da descoberta. As Patentes de invenções, constituem-se assim num Título de Propriedade 

conferido pelo Estado, ao inventor para que este revele o segredo da invenção, em contrapartida 

o Estado lhe assegura um privilégio exclusivo de poder explorá-la economicamente por um lapso 

temporal (mínimo 10 e máximo 20 anos pela atual Lei da Propriedade Industrial), excluindo 

terceiros, caindo depois em domínio público. O princípio básico da patente consiste na 

socialização do conhecimento através da descrição minuciosa da invenção, viabilizando o 

desenvolvimento tecnológico, e concomitantemente, recompensando o inventor pela novidade, 

atividade inventiva e aplicação industrial. 

 

A Constituição Brasileira confere aos Direitos da Propriedade Intelectual o status de Direito 

Fundamental, pois a Carta Magna de 1988, no seu art. 5°, inciso XXIX, dispôs: “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”. Ou seja, além de estar inserido no art. 5º da CF/88, encontrando-se também 

vinculado a outras prescrições constitucionais de grande relevância, como é o caso do capítulo 

que trata sobre “Ciência e Tecnologia” (CF/88, art 218), da livre concorrência (art. 170, IV), da 

função social da propriedade. 

 

Que o regime de monopólio pode até ser prejudicial em alguns pontos, mas é importante em 

outros. Importante também lembrar que a ordem econômica brasileira está assentada nos valores 

da livre iniciativa e no princípio da livre concorrência (CF/88, art. 1º, IV e art. 170, caput). O 

regime monopolista da exploração de patentes excepciona os princípios da livre iniciativa e da 

livre concorrência. O custo da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos é altíssimo, ao 

passo que a fabricação de medicamentos, em regra, são baratos; caso não houvesse um 

monopólio temporário, assim que o remédio fosse lançado no mercado, os preços cairiam muito 
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e seria praticamente impossível a empresa (laboratório) recuperar o investimento feito, o que 

desestimularia novas pesquisas para novas descobertas científicas. 
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RESUMO 

Solicitados os direitos na exata medida e natureza prevista em lei, devem ser 
eles concedidos por operação de processo administrativo plenamente 
vinculado. Não há, no exame de um pedido de registro de desenho industrial 
(formal ou substantivo) qualquer consideração se o desenho será usado, ou 
tem o potencial de ser usado, para o bem ou para o mal, se para seduzir o 
público para os pecados do consumo, ou, pelo contrário, para concitar o povo 
à sobriedade e à contenção franciscana. 

Palavras-chaves: Ornamentalidade. Acessoriedade. Desenho Industrial 

ABSTRACT 

Rights requested the exact nature and extent provided by law, they must be 
granted by operation of administrative proceedings fully bound. There, in the 
examination of an application for registration of industrial designs (formal and 
substantive) any consideration whether the design will be used, or has the 
potential to be used for good or for evil, to entice the public to sins 
consumption, or, conversely, to muster the people to sobriety and restraint 
Franciscan. 

Keywords: Ornamentalidade. Ancillary. Industrial Design 

 

Uma observação prévia 

O direito da propriedade intelectual se propõe a instituir determinados 
estímulos ao investimento privado, concedendo a certas pessoas a 
exclusividade do uso de criações novas, dotadas de um mínimo de contributo 
à sociedade, e abstratamente necessárias a essa mesma sociedade:  

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um 

agente apto a desenvolver as atividades econômicas a 

ele correspondentes. Não se presta a explicitar 
características da propriedade, que é sempre 

exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de 
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significado as expressões "monopólio da propriedade" 

ou "monopólio do bem".  

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.  

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao 

investimento --- a propriedade industrial, monopólio 

privado; e  

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na 

economia.  

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros 

Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)  

 Solicitados os direitos na exata medida e natureza prevista em lei, devem ser 
eles concedidos por operação de processo administrativo plenamente 
vinculado. Não há, no exame de um pedido de registro de desenho industrial 
(formal ou substantivo) qualquer consideração se o desenho será usado, ou 
tem o potencial de ser usado, para o bem ou para o mal, se para seduzir o 
público para os pecados do consumo, ou, pelo contrário, para concitar o povo 
à sobriedade e à contenção franciscana.  

Certamente a política pública é um elemento medular do sistema de 
propriedade intelectual, e uma patente ou desenho industrial é, como 
lembrava Jefferson, absolutamente submetido às considerações de interesse da 
sociedade, sem quaisquer contemplações anteriores à decisão política 1. Assim, 
o Poder Legislativo escolhe o que quer dar proteção, e o que quer denegar 2, 
mas é seu apanágio, e não dos peritos e examinadores de patentes.  

Cumpre, desta forma, examinar o que a norma brasileira prevê para a 
concessão e defesa dos desenhos industriais, deixando para o proprio sistema 
jurídico, através dos meios adequados – o judiciário, ou os órgãos de defesa da 
concorrência – a correção dos eventuais abusos, e ao Congreso a correção 
estrutural da política pública, se disto se necessitar. Inclusive se valendo da 
experiência legislativa dos outros países.  

É da fé deste subscritor que seria antidemocrático e anti-republicano a 
transformação de um procedimento administrativo plenamente vinculado em 
instrumento de política discricionária dos seus intérpretes e executores. Com 
efeito, a norma que instituiu o procedimento vinculado resultou do pleno 
processo democrático, num Estado de Direito. Violar a natureza da 
vinculação é, pois, uma afronta à vontade societal expressa pelos meios 
constitucionais. 

                                           
1 “Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising 
from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, 
according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”. Carta de Thomas 
Jefferson a Isaac McPherson. Monticello, 13 de Agosto de 1813. Encontrada em 
http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl220.php, visitada em 30/1/2013. 
2 “Considering the exclusive right to invention as given not of natural right, but for the benefit of society, I know well the 
difficulty of drawing a line between the things which are worth to the public the embarrassment of an exclusive patent, 
and those which are not.” Jefferson, id.  



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DA ORNAMENTALIDADE E ACESSORIEDADE COMO CARACTERÍSTICAS DO 
DESENHO INDUSTRIAL 

310 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.308-327 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

Isso não impede que se postule pela correção de ineficiências do sistema 
jurídico, ou das repercussões que isso causa no sistema econômico, inclusive 
militantemente. É direito e mesmo dever de todos fazê-lo, e desta faculdade 
faço uso todo o tempo.  

Aqui, na função histórica da responsa doctorum, cabe-me declarar o direito 
vigente, tal como o entendo, e aplicá-lo ao caso. É o que faço abaixo.  

- Do que não se falará neste estudo 

Pela constrição de nosso tema, deixaremos de lado os aspectos gerais da 
aquisição e exercício dos direitos relativos aos desenhos industriais. Como 
todos demais objetos da Propriedade Intelectual, se protegem apenas 
desenhos novos, capazes de uma contribuição relativamente significativa ao 
estado da arte que vá além da estrita novidade (originalidade), e suscetíveis de 
reprodução. No caso do direito brasileiro reprodução industrial.  

 Embora sejam esses aspectos absolutamente cruciais para o direito 
pertinente, eles podem ser postos entre parênteses para o objeto deste estudo. 
Nosso tema exige o foco em um aspecto, e só um aspecto: o da ornamentalidade 
como um atributo acessório de um produto industrial.  

A função ornamental  

A demanda pela proteção exclusiva dos ornamentos apostos a um produto 
industrial é antiga e justificada 3. Mas – qual sua natureza?  

A observação sempre arguta de Pouillet é crucial neste ponto 4:  

                                           
3 A primeira norma protetiva dessa modalidade de criação parece, a este subscritor, ter sido a norma discutida em Lyon 
sobre o assunto, em 25 de janeiro de 1725: “Propriété des dessins industriels. - Tandis qu'avec le temps il multipliait les 
garanties présumées nécessaires, pour revêtir les produits industriels des signes annonçant une origine certaine et une 
fabrication satisfaisante, le législateur négligeait un point essentiel, pour entretenir l'émulation et conserver la renommée : 
c'est la propriété des dessins de fabrique. On s'en occupa, pour la première fois et d'une façon restreinte, à l'occasion d'un 
mémoire présenté, par les officiers municipaux de Lyon, au sujet d' « infidélités» que commettaient les dessinateurs et 
teinturiers, envers les fabricants d'étoffes de soie et de tissus riches; les prévôt des marchands et échevins demandaient 
une série de mesures rigoureuses et prohibitives, dont sept reçurent l'adhésion des députés du commerce; mais les 
Commissaires du Conseil repoussèrent le tout, attendu « que la plupart des défenses» qu'on proposait de faire, « par un 
titre public, tel qu'une Déclaration ou un arrêt du Conseil, seraient contraires à la liberté dont doivent jouir les arts et 
professions regardés comme libres, aussi bien qu'à celle du commerce ; qu'elles pourraient donner lieu à des 
contraventions auxquelles, peut-être» on ne pensait pas, «parce que, naturellement, nimitur in vetitum semper. et, 
d'ailleurs, » attireraient «des représailles désagréables, de la part des puissances étrangères... »; qu'ainsi il ne convenait, «en 
aucune manière de faire la loi » sollicitée, au nom de la ville de Lyon, ( mais de punir, par la prison ou autres peines, les 
peintres et dessinateurs... de l'infidélité desquels on aurait des preuves certaines... ». A primeira lei efetivamente 
promulgada, pelo Parlamento de Paris, data de 15 de julho de 1777. CILLEULS, Alfred Des, Histoire Et Regime De La 
Grande Industrie En France aux Xvii et Xviii Siecles, Giard & E. Brierk, 10, rue Soufflot, 1808, encontrado em 
http://archive.org/stream/histoireetrgimd00cillgoog/histoireetrgimd00cillgoog_djvu.txt, visitado em 31/1/2013. 
Curiosamente, tratadistas como GREFFE, François. GREFFE, Pierre-Baptiste.Traité Des Dessins Et Des Modèles. Ed. 
Lexis Nexis. Paris. 2008 não registram essa primeira discussão legal, talvez porque municipal, para se concentrar do 
diploma nacional de 1793 e especializado de 1806.  
4 « Le dessin de fabrique n'existe pas, à proprement parler, par lui-même; c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné, comme le 
dessin artistique,à exprimer un sentiment, à parler à l'intelligence en même temps qu'aux yeux. Il est destiné uniquement à 
orner l'objet auquel il s'applique, ou plutôt à varier son aspect, à lui donner un cachet d'individualité, qui eu fasse, comme 
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Um desenho de fábrica não existe, para ser preciso, 

por si mesmo, isto é, ele não serve como um desenho 

artístico, para expressar um sentimento, conversando 

com a inteligência ao mesmo tempo que com os 

olhos.  

Destina-se apenas a decorar o objeto ao qual se 
aplica, ou melhor, a mudar sua aparência para dar 

um selo de individualidade, que dá como resultado, 

como se diz, a uma novidade comercial. (...)  

O orador do Tribunal, o Sr. Pernon, definiu muito 

bem a natureza do desenho de fábrica, quando disse: 

"O desenho de um tecido frequentemente só tem 
como aspecto interessante a facilidade de oferecer ao 

consumidor uma escolha "que lhe agrade mais”.  

Assim, elemento de diferenciação de produtos postos no mercado, transcende 
a utilidade dos bens aos quais se apõem para fazer que duas xícaras - iguais na 
qualidade e quantidade do chá que acolhem em sua concha e no material de 
sua porcelana - sejam completamente distintas no ato de sua aquisição 5.  

Como nota Antonio Luis Figueira Barbosa 6: 

A inter-relação e a complementaridade entre marcas e 

o desenho industrial para o alcance de um mesmo 

objetivo são os fatores que permitem classificá-los 

como meios de comercialização. O caráter persuasivo 
das marcas é semelhante ao desenho estético do 

produto atuando na formação da subjetividade dentro 

da estrutura de preferências dos consumidores, 

                                                                                                                            
on dit , une nouveauté commerciale. (...) L'orateur du Tribunal, M. Pernon, définissait très bien le caractère du dessin de 
fabrique, lorsqu'il disait: " Le dessin d'une étoffe n'a le plus souvent d'intéressant que de fournir au consommateur la 
facilité de faire un choix " qui lui plaise davantage. " (...) POUILLET, Eugène. Traité Théorique Et Pratique Des Dessins 
Et Modèles De Fabrique. Paris: Marchal et Billard , 1903. 4ª ed. pp.31-34. Note-se que tal percepção, essencialmente de 
um advogado militante, corresponde a pelo menos uma tendência da análise econômica dos bens ornamentais: "People 
have an enormous capacity and tendency to invest objects with meanings that sometimes have nothing to do with their 
utility or with the meanings intended by their producers. They often value objects not for what they do, or what they are 
made of, but for what they signify. In Veblen's (2001) conceptualization of conspicuous consumption, for example, goods 
are valued because they serve as an index of social status. And Baudrillard (1968/2006, 1970/1998) treats consumption as 
a way in which people converse with each other. This conversation involves a code shared by the members of a society, 
and the products act as signs communicating certain messages and images which are independent of their use. Their value 
is therefore a sign value, which displaces use value and exchange value. For example, it is quite common for people in the 
so-called developing countries to acquire Western goods not only for their utility but because of their imposed association 
with modernity and the lifestyles of their originators (Ger & Belk, 1996)." Suzan Boztepe, User Value: Competing 
Theories and Models, IJDesign Vol 1, No 2 (2007), encontrado em, 
http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/61/29, visitado em 3/2/2013. 
5 Está claro que a proteção pelo sistema legal brasileiro específico para os desenhos industriais se resume à 
tutela do aspecto ornamental, só ele, e com exclusão de todos demais. Assim, não se aplica a esse direito o 
outro aspecto, funcional, das criações de design, que também servem – pelo menos parcialmente – à 
necessidade de diferenciação de produtos. É sobre esta segunda modalidade de design que se referia Thorston 
Veblen, distinguindo-a da diferenciação ostentatória: "So far as the economic interest enters into the 
constitution of beauty, it enters as a suggestion or expression of adequacy to a purpose, a manifest and readily 
inferable subservience to the life process. This expression of economic facility or economic serviceability in 
any object—what may be called the economic beauty of the object—is best served by neat and unambiguous 
suggestion of its office and its efficiency for the material ends of life". Veblen, The Theory of the Leisure 
Class (1994), London: Penguin.(p. 209).  

6 [Nota do Original] Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a 
Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999. 
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determinando a formação e controle da procura 

específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste 

marco de referência, o desenho industrial pode 
prescindir de sua funcionalidade, na medida em que 

predomina ou é exclusivamente empregada a 

"tecnologia da sensualidade" . Este é um aspecto nem 

sempre bem compreendido, em especial pêlos 

desenhistas industriais, quando há relutância em 

aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho 
servirem para criar novas (des)necessidades 

predominando sobre o atendimento às necessidades 

existentes para o consumidor: 

Assim, as mercadorias tomam emprestada sua 

linguagem estética da galanteria humana; mas, 
então, a relação é revertida, e as pessoas tomam 

emprestado a sua expressão estética do mundo das 

mercadorias 7. 

E os tribunais ecoam essa noção:  

"É, portanto, o design que torna o produto atraente 

esteticamente, acrescentando-lhe poder de sedução, o 

que resulta em maior valor comercial ao produto". 

TRF2, AC/RN 2009.51.01.813163-4, 2a. Turma 
Especializada, Des. Liliane Roriz, 27 de março de 

2012. 

Desta feita, um dos efeitos mais flagrantes, ainda que certamente não o único, 
é que os desenhos industriais possibilitam a diferenciação de produtos no mercado 8:  

A diferenciação de produto é um meio pelo qual as 
empresas buscam tornar seus consumidores fiéis ou 

atrair os consumidores de produtos concorrentes, a 

despeito do nível de seu próprio preço. Para tanto, 

deve-se convencer os consumidores de que o produto 

vendido por ela é melhor, seja num sentido altamente 

subjetivo (mais bonito, deixa o consumidor mais 
atraente, tem um gosto melhor etc.), seja num 

sentido menos subjetivo (mais qualidade, melhor 

desempenho, rende mais etc.).  

A publicidade, os atributos físicos acessórios, o 

desenho, o sabor, enfim, há uma variada gama de 

                                           

7 [Nota do original] Haug, Wolfgang Fritz, Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and advertising in 
capitalistic society, University of Minnesota Press, 1987, p. 19.  
8 Esta é a justificativa por assim dizer "oficial" da existência dos desenhos industriais. Lê-se no site da OMPI: 
"Industrial designs are what makes a product attractive and appealing; hence, they add to the commercial 
value of a product and increase its marketability. When an industrial design is protected, this helps to ensure a 
fair return on investment. An effective system of protection also benefits consumers and the public at large, 
by promoting fair competition and honest trade practices. Protecting industrial designs helps economic 
development, by encouraging creativity in the industrial and manufacturing sectors and contributes to the 
expansion of commercial activities and the export of national products." 
http://www.wipo.int/designs/en/about_id.html. Vide ainda Anderssen, Harvey e Wilkinson, Bret, The 
economics of intellectual property rights for designs. Australia. Bureau of Industry Economics, Canberra : 
Australian Govt. Pub. Service, 1995. Vide, especialmente, HESKETT, John, Creating Economic Value by 
Design, http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/477/243.  

http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/477/243
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elementos que podem ser explorados para estabelecer 

a diferenciação de produtos e a fidelidade dos 

consumidores à determinada marca. 

As empresas claramente esforçam-se para o 

estabelecimento de preferências dos consumidores 

por seus produtos, o que dá margem à existência de 
um sem-número de marcas com graus distintos de 

diferenciação, com diferenças das mais tênues às 

mais significativas. Cada marca, muitas vezes, busca 

atender aos anseios de determinado público-alvo, 

segmentando o mercado consumidor e, por 

conseguinte, capacitando as empresas a discriminar 
preços (mais provavelmente do terceiro grau) 9. 

Se a simples diferenciação de preços pode ter certas objeções do Direito 
Público da Concorrência 10, a diferenciação de produtos importa em direta fixação 
da clientela, ergo, do fundo de comércio: 

“A decisão do consumidor, conforme Schiffman e 

Kanuk [Schiffman, L.G. e Kanuk, L. L. (2000) 

Consumer Behavior. 7th Edition. New Jersey: 

Prentice-Hall.] depende, além de fatores como preço e 

disponibilidade, do conhecimento do produto, que é 
sinalizado pela marca e pode gerar lealdade a um 

produto ou serviço. Em geral, a fidelidade a um 

determinado produto ou serviço é o resultado de uma 

atitude potencial com relação a este produto ou 

serviço, combinado com um padrão de escolha 

repetido deste mesmo produto. 

Segundo Dick e Basu [Dick, A.S. e Basu, K. (1994) 

Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual 

Frame work. Journal of the Academy of Marketing 

Science, 22(2).], esta atitude potencial com relação ao 

produto seria, por sua vez, resultado de duas 
dimensões: a força da atitude (em relação à marca, 

serviço pós venda etc.) e o grau de diferenciação entre 

as marcas. Um consumidor que tem uma baixa 

atitude relativa (baixa avaliação de um produto), mas 

pouca diferenciação entre as marcas, pode repetir 

com frequência a compra do mesmo produto por 
fatores ocasionais, tendo uma fidelidade espúria. De 

outro lado, um consumidor cuja satisfação com um 

produto aumenta à medida que ele repete a compra, 

reduz a busca de informação sobre marcas 

alternativas, criando fidelidade. Uma pesquisa de 

mercado mostrou que 74% da amostra de 
consumidores estudada resistia à promoção de 

marcas rivais, uma vez que já tinham achado uma 

marca com a qual estivessem satisfeitos”.11 

                                           
9  LEAL, João Paulo G., Discriminação de preços e o Robinson-Patman Act, Revista do IBRAC – Direito da 
Concorrência, Consumo e Comércio Internacional | vol. 10 | p. 153 | Jan / 2003 | DTR\2011\1942 
10  LEAL, op. cit.. 
11  BARRIONUEVO FILHO, Arthur, Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio 
Internacional | vol. 8 | p. 3 | Jan / 2001 | DTR\2011\4952 
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"A recent work in economics explains that what 

differentiates products are the characteristics that 

they each possess and so product differentiation 

involves making a particular firm´s product either 

really or apparently different from that of its rival. (...) 

consumers benefits from the wide variety of product 
offerings in order to satisfy their differing 

preferences"12 

As marcas têm, neste passo, um papel correlato. O que singulariza os 
desenhos industriais é que essa diferenciação integra, e não simplesmente 
sinaliza, o próprio produto. É uma diferenciação que afeta o a elaboração 
industrial do produto. 

Quando se leu Pouillet falando de “Novidade comercial”, ou os precedentes 
mencionando o “valor comercial”, tem-se expressões que revelam o espaço de 
atuação econômica do desenho industrial. Como as marcas, sua atuação é no 
espaço do comércio, infletindo na escolha do público, e não no âmbito das 
necessidades utilitárias, na tecnologia, que é o campo das patentes de invenção, 
modelos de utilidade, etc.  

Mas – com as patentes – os desenhos industriais, tridimensionais ou 
bidimensionais atuam no campo dos produtos, bens sujeitos à reprodução em 
escala e forma industrial 13. E disto surge uma das duas ambiguidades centrais 
desse tipo de criação 14.  

Esta característica compõe e qualifica a função ornamental 15.  

- Da multiplicidade de regimes jurídicos para uma só função 

Inexiste até o momento 16 qualquer ato internacional que diga como se 
protegem os desenhos industriais (a CUP determina que se proteja, mas não 
diz como; e não o diz TRIPs) – há quem escolha regime germano ao de 
patentes, como os Estados Unidos ou o Brasil na Lei de 1971, e quem crie 
proteção a alheia a este regime.  

                                           
12  MORRIS, P. Sean, The Law and Economics of Trademarks: Product Differentiation, Market Power and New 
Directions in Antitrust, encontrado em papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1591767, visitado em 9/12/2012. 
13 Ou, em certos sistemas jurídicos distintos do brasileiro, também artesanal.  
14 A segunda e importantíssima ambiguidade é a do caráter estético em face da aposição ornamental. Embora crucial para 
a proteção dos desenhos industriais, deixamos a questão provisoriamente de lado, em face do interesse específico deste 
estudo. Note-se, porém, que vários sistemas nacionais, sendo o francês o mais conspícuo dentre os que protegem os 
desenhos industriais pelo sistema do direito autoral, inclusive cumulativamente com outros sistemas.  
15 Para as distinções entre a função marcária, a ornamental e a expressiva, essa própria do direito autoral, vide o nosso 
Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos téxteis como objeto de proteção pela lei autoral (setembro de 
2012), encontrado em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf. Quanto à questão 
das marcas tridimensionais, vide BARBOSA, D.B., A prévia aquisição de função marcária como requisito para as marcas 
tridimensionais no direito brasileiro, in Da Tecnologia à Cultura, op. Cit. 
16 Sobre o status do proposto Tratado da OMPI sobre Desenhos Industriais, vide 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_6.pdf, visitado em 31/1/2013.  

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_6.pdf
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Vale dizer: para o desenho industrial se têm muitos regimes distintos 
nacionais, sem padronização, com escasso interesse quanto ao direito 
comparado; mas todos eles refletem, com expressões diversas, certos 
problemas de política pública que são comuns à natureza e emprego dessas 
criações. Assim, do ponto de vista dos interesse público relevante, e das propostas 
para a mutante conformação das leis, vale ter muita atenção às respostas 
legislativas dos outros países.  

- Um exemplo da ambiguidade: a originalidade 

Assim, o desenho industrial atua no âmbito comercial, mas presume a 
industrialidade do produto.  

A ambiguidade se espelha, por exemplo, pelas diferentes formas de se 
entender o requisito de originalidade, previsto nas leis nacionais de alguma 
forma. Original para quem? Para uma pessoa entendida no assunto 
(parâmetro das patentes, voltado ao estado da técnica), ou levando em conta a 
capacidade de diferenciação do desenho (o parâmetro de confundibilidade do 
público)? 

Os precedentes ilustram esta incerteza. Enfatizando o aspecto patentário dos 
desenhos:  

(...)Muito embora os requisitos de originalidade e 

novidade por vezes se confundam, conforme ensina o 
Dr. DENIS BORGES BARBOSA, é importante se 

averiguar o grau de distinção do desenho: 

[...] 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. [BARBOSA, Denis Borges. “Uma 

introdução à Propriedade Intelectual”. 2ª ed., Rio de 

Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003, p.579] 

Em outro trabalho, o mesmo autor esclarece, sobre o 
requisito legal de originalidade : 

O sistema brasileiro [...] segue os mesmos imperativos 

de direito internacional. Segue, igualmente, já à luz 

da norma constitucional, um imperativo de 

contributo mínimo, ou seja, de que a proteção só seja 

atribuída nos casos em que a criação ornamental, 
além da novidade, ainda manifeste um elemento 

significativo de criação. 

Sob tal ótica, lendo a lei à luz da Constituição, não 

basta a simples autenticidade – originalidade 

subjetiva -,como expressão pessoal do criador, que 
(na margem) se reduz ao critério de vedação da cópia. 

É necessário que a criação ornamental, 

objetivamente, seja uma contribuição positiva ao que 

já se conhece, ou seja, deve ter determinado grau de 
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inventividade estética capaz de resultar na efetiva 

distinguibilidade da nova configuração se comparada 

a produtos similares. 

É nosso entendimento, assim, que a originalidade não 

só é requisito autônomo, destacado do da novidade, 

mas diz respeito à obra ornamental em si; e, mais, em 

face ao já conhecido (estado da técnica) deve 

destacar-se – quanto ao aspecto de aparência global - 

significativamente das anterioridades. [BARBOSA, 
Denis Borges. “O Contributo Mínimo na Propriedade 

Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, 

Distinguibilidade e margem mínima”. 1.ed., Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, PP.547/548] 

 Apesar de se reconhecer, com supedâneo no laudo 
pericial e na manifestação técnica do INPI, que o 

cabedal presente no registro do desenho objeto de 

nulidade é novo, porque não compreendido no estado 

da técnica, ou seja, não foi apresentada prova da 

existência de um outro exatamente igual ao ora em 

litígio, não há como se reconhecer a sua 
originalidade, eis que não se distingue de diversos 

outros reconhecidamente constantes do mercado à 

época do depósito do pedido de registro. É o que se 

extrai, inclusive, da afirmação da empresa apelada de 

que o seu produto obedece às "tendências da moda" - 
o que, embora não posas ser reconhecido como 

confissão, nos termos da legislação processual civil, 

constitui forte prova de que modelos de tênis muito 

parecidos já se encontravam no mercado de há muito. 

Assim, tendo sido o desenho industrial concedido em 

desacordo com os preceitos legais, deve ser decretada 
a sua nulidade. Impõe-se, portanto, a procedência do 

pedido autoral". 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma 

Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 

2007.51.01.800063-4, DJ 17.09.2012. 

Com efeito, na última das nossas obras citadas, assim dissemos quanto ao 
filtro da originalidade 17: 

c] este requisito complementar (denominado não-

obviedade, ou caráter singular), se apura tomando 

por base a simples novidade, ao qual se acresce um 
elemento que transcende tal base.  

[d] a medida da suficiência da distância além da 

novidade é realizada com auxílio de um analista 

hipotético ao qual (por ficção jurídica) se atribui uma 

visão qualificada, diversa da visão do homem do povo 

ou consumidor inespecífico;  

                                           
17 O mesmo texto se encontra em BARBOSA, Denis Borges. Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. 
Revista da ABPI, v. 106, p. 3-28, 2010, e em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf.  

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DENIS BORGES BARBOSA 

317 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.308-327 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

[e] cabe a este “técnico na matéria” ou “utilizador 

informado” comparar a impressão geral da 

anterioridade coma impressão geral do desenho tido 

por inédito, para apurar a suficiência de contribuição 

da criação ornamental.  

[f] a comparação se efetua no vetor da aparência, e 
não da funcionalidade ou tecnicidade. 

Já fazendo presença do aspecto de originalidade comercial do mesmo requisito:  

"Em síntese, o INPI vinha mantendo registros, 

inclusive após exame de colidência, de objetos um 

tanto parecidos. Creio que a profunda especialização 

de seus técnicos tem influenciado sobremaneira 

nessas decisões enquanto que, a meu ver, 

interessaria mais, em hipóteses como a vertente, a 
visão do ponto de vista de um consumidor médio, não 

de um geômetra especialista.  

É dizer, um geômetra especializado olha dois objetos 

e visualiza, de plano, cada detalhe quase minúsculo 

desse objeto. O consumidor médio não. Só percebe o 
efeito global mais impactante. Agora, se até para um 

geômetra especializado for difícil aferir a 

distinguibilidade de um objeto, sobretudo se este se 

referir àquele grupo acima mencionado de objetos de 

baixa complexidade tecnológica, então a mim me 

parece que o objeto não seria privilegiável.  

A meu ver, a sutileza na distinção de algum detalhe 

só emprestaria registrabilidade a um objeto se ela 

fosse capaz de evocar no consumidor, por si só, 

significação morfológica distinta do outro objeto que 

lhe é anterior.  

(...) 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." 

TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena 

Nunes, 10 de setembro de 2009. 

Há ambiguidade, e mesmo tendo subscrito e defendido a interpretação que dá 
ênfase aos aspectos próximos do sistema da patente, reconheço a cogência da 
análise da ilustre juíza Márcia Helena Nunes.  
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- A questão da acessoriedade da criação 

Uma das causas mais flagrantes desta primeira ambiguidade que se reporta é o 
fato de que a criação do desenho industrial é de natureza acessória, que foi 
explicitada na nossa primeira lei de desenhos industriais: 

Regulamento a que se refere o Decreto N. 24.507, de 

29 de Junho de 1934 

Art. 2º. Não podem constituir modelo ou desenho 

industrial: (...) 2º., os objetos, modelos ou desenhos 

de cunho puramente artístico, e que não possam ser 

considerados como simples acessórios de produtos 
industriais; 

Voltemos sempre a Pouillet: 

O Sr. Philipon encontrou uma expressão feliz, para 

expressar o mesmo pensamento, quando concebeu, 

por sua vez, para distinguir o desenho de fábrica do 

desenho artístico, o que ele chama com grande 

precisão de caráter acessório do desenho de fábrica:  

"O que, como entendemos, caracteriza o desenho de 
fábrica é que ele não tem existência por si só, ele 

nunca é mais do que um acessório de um objeto do 

qual pode aumentar o charme e valor, mas não 

aumentar a utilidade. Quando se adquire o produto 
sobre o qual o desenho é aplicado, é possível que seja 

influenciado por suas maior ou menor beleza, mas 

não por isso que o comprou, não é dela que pretende 

utilizar. Desprovido do desenho, o objeto que se 

escolheu pode ser menos agradável aos olhos, mas 

seria ainda útil e não deixaria de atender ao propósito 

da aquisição.  

O desenho artístico, pelo contrário, tem uma vida 

própria e independente: a tela ou o papel, no qual o 

desenho é aposto não tem nenhum valor, nenhuma 

utilidade, em si mesmos. Um exemplo é útil para se 

entender a diferença que existe a este respeito entre o 

desenho de fábrica e o desenho artístico. Se, por um 
processo químico, se remove as características de 

uma água-forte de um artista, o papel branco que vai 

permanecer despois desta operação não será capaz de 

satisfazer nenhum dos serviços que a gravura 

atendia. De outro lado, se se apaga os desenhos que 
cobrem – por exemplo - um prato, este utensílio 

doméstico não perderá em nada sua utilidade 

primária."18 

                                           
18 “M. Philipon a trouvé une heureuse formule, pour exprimer la même pensée , quand il a imaginé à sou tour de 
s'attacher , pour distinguer le dessin de fabrique du dessin artistique, à ce qu'il appelle avec une grande justesse le caractère 
accessoire du dessin de fabrique. "Ce qui, suivant nous, dit-il, caractérise le dessin de fabrique, c'est qu'il n'a aucune 
existence par lui-même, c'est qu'il n'est jamais que l'accessoire d'un objet dont il "peut augmenter le charme et la valeur, 
mais dont il n'augmente pas l'utilité. Quand on acheté le produit sur lequel il a été appliqué, il est possible qu'on se laisse 
influencé par sa plus ou moins grande beauté, mais ce n'est pas lui qu'on acheté , ce n'est pas de lui qu'on prétend se 
servir. Dépourvu de dessin, l'objet qu'on a choisi pourrait être moins agréable à l'oeil; il n'en serait pas moins utile et n'en 
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Lógico que a reflexão de Pouillet não considera os benefícios do consumo 
suntuário de que falava Thorston Veblen, ainda que seu contemporâneo 19. 
Mas o exemplo continua perfeito no tocante aos bens de consumo corrente.  

Assim é que escrevemos nas nossas anotações à última edição do Tratado de 
Gama Cerqueira 20:  

Nesta seção 111, o autor desenvolve importante e 

atualíssima discussão quanto à distinção dos objetos 
de direitos exclusivos da propriedade intelectual (aqui 

tomado o termo na sua acepção corrente: propriedade 

intelectual, direitos autorais, cultivares e mais tudo 

que se lista na Convenção de Constituição da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual), 
como resultado de sua função.  

Como nota Jonathan Giraldi 21:  

"Behind each form of IP are different policies 

explaining why protection is granted. Patent rights 

are typically said to reward ingenuity and to foster 

creativity and research by encouraging inventors to 
publicly disclose and disseminate their work. As 

noted in a recent Supreme Court of Canada case 

(CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, 

[2004] 1 S.C.R. 339), the purpose of copyright law is 

the need for a just reward for a creator, while 
balancing "the public interest in promoting the 

encouragement and dissemination of works of the art 

and intellect." Trademarks are protected so that 

consumers can distinguish goods and services of one 

company from those of another. Perhaps an 

examination of the policies behind each form of IP is 
the best way to begin a discussion of the overlap and 

any merits". (…)  

A regulação constitucional da cumulação das 

proteções presume exatamente a funcionalidade 

específica de cada exclusiva. Além de atender - em 

tese - a remuneração do trabalho criativo, cada forma 

                                                                                                                            
remplirait pas moins bien le but qu'on s'est proposé en l'achetant. Le dessin artistique, au contraire, a une existence propre 
et indépendante: la toile "ou 1e papier sur' lequel il est tracé n'ont aucune valeur" aucune utilité, par eux-mêmes. Un 
exemple fera bien comprendre la différence qui "existe à cet égard entre le dessin industriel et le dessin" artistique. Si, par 
un procédé chimique, vous faites disparaître les traits d'une eau-forte de maître, la feuille de papier blanc qui subsistera 
seule après l'opération ne "pourra plus rendre aucun des services que rendait la gravure disparue. Au contraire, si vous 
parvenez à effacer "les dessins qui recouvrent une assiette , par exemple, cet "utensile de ménage n'en gardera pas moins 
après cette "opération toute son utilité première.", Pouillet, id. Eadem.  
19 Sobre a questão, vide nosso Tratado, vol. I, cap. III, [ 6 ] § 1 . - A construção simbólica do poder: "A originalidade da 
noção de consumo conspícuo, devida a Veblen, é exatamente a superação da dicotomia necessidade e desperdício. No 
caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo 
social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que têm-para-
desperdiçar e os outros. Ora, essa necessidade específica - de demonstrar poderio - se destaca do mercado de utilidade 
prática, para se constituir num espaço econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o consumo, ele mesmo, 
simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar. A utilidade é o símbolo". 
20 GAMA CERQUEIRA, João da; BARBOSA, Denis Borges e SILVEIRA, Newton (anotadores). Tratado da 
Propriedade Industrial - E do Objeto dos Direitos - Vol.I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 3. 
21 Em Overlapping IP Protection - Is the Sky the Limit? November 18, 2008, encontrada em 
http://www.iposgoode.ca/2008/11/overlapping-ip-protection-%E2%80%93-is-the-sky-the-limit/, visitada em 
24/1/2009 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DA ORNAMENTALIDADE E ACESSORIEDADE COMO CARACTERÍSTICAS DO 
DESENHO INDUSTRIAL 

320 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.308-327 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

específica de propriedade intelectual tem uma função 

determinada, um papel constitucional a cumprir. 

Esta função não se identifica na função social dessa 
exclusiva, mas especializa tal função. Através dessa 

especialização se cumpre o balanceamento de 

interesses de cada caso, segundo uma ponderação 

constitucionalmente sancionada.  

Assim, a função expressiva se distingue, no nosso 

sistema, da função ornamental. Muito embora a 
prática comercial venha usando o direito autoral para 

- por exemplo - vedar o merchandising por terceiros 

da imagem do colibri-do-sertão em camisetas, certo é 

que não é o direito autoral, mas a patrimonialidade 

do bem incorpóreo "pintura" que veda essa aplicação. 
Apenas o titular desse outro direito (que não 

necessariamente é o titular dos direitos autorais) terá 

a possibilidade de vedar o uso do colibri em função 

ornamental.  

E, em outro texto do mesmo livro:  

(...) o art. 98 do CPI/96 exclui da proteção por 

registro de desenho industrial qualquer obra de 

caráter puramente artístico. Assim, para a proteção 
do desenho, se propõe o requisito similar ao previsto 

no art. 10 ("Art. 10. Não se considera invenção nem 

modelo de utilidade:(...) IV - as obras literárias, 

arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer 

criação estética;"), incidente este sobre as demandas 

de patentes. Mais ainda, não se protegerá sob esse 
título a obra única, não adequada à reprodução 

industrial, ou aquela em que o efeito estético seja 

principal, e não acessório. Na verdade, é esse o 
critério relevante; um affiche reproduzido às dezenas 

de milhões não deixará de ser obra de arte gráfica. 

Assim, como já se notou, a simples capacidade de 
aplicar o efeito visual (ou talvez mesmo tatilmente 

agradável) a um produto específico, de uma forma 

suscetível de fabricação em série, fabricação 

industrial, satisfaz o requisito de que não seja 

puramente estético, mas sim ornamental. 

Mais recentemente 22:  

A função ornamental 

Desde os fins do sec. XVII, vários sistemas jurídicos 
vem assegurando os interesses dos que engendram 

“criações de forma destinadas a produzir efeito 

meramente visual e que se distinguem 

essencialmente pelo seu caráter ornamental e 

supérfluo” 23. Ou seja, desenhos industriais 24.  

                                           
22 No nosso Direito de autor, Lumen Juris, 2013.  
23 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e 
Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, p. 719.  
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Caracterizando esse uso de imagens em face dos 

demais possíveis, disse Gama Cerqueira 25: 

"Dos diversos critérios apontados, o que nos parece 

mais adequado à distinção entre os desenhos e 

modelos industriais e as obras artísticas é o que se 

funda no caráter acessório e supérfluo daquelas 
criações, sem se indagar da natureza intrínseca do 

objeto, do modo de sua reprodução, de sua 

destinação ou da exploração a que se prestar. O 

caráter acessório do desenho industrial, porém, não 

deve ser apreciado em relação ao objeto particular a 

que se aplica, mas em relação ao seu gênero. Não é o 
fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o 

adorna, sem prejudicar-lhe a serventia, que 

demonstra o caráter acessório do desenho, mas o fato 

de ser dispensável ou supérflua a ornamentação do 

objeto para o fim a que ele se destina. Por isso, 
quando procuramos fixar os característicos 

distintivos dos desenhos e modelos industriais, 

referimo-nos ao seu caráter acessório e supérfluo (n.º 

105 supra)".  

Nas anotações que me foi dado fazer à última edição 

do mesmo autor 26, assim notei:  

"O conjunto desses dispositivos aponta para um 

objeto bastante distinto do que estudou Gama 

Cerqueira. Assim, além dos requisitos de novidade, 

licitude e aplicabilidade industrial, comuns às 

patentes (mas formulados de forma diversa), e o 
requisito complementar de originalidade – como 

veremos, correspondente à atividade inventiva ou ato 

inventivo como exigência de contributo mínimo – o 

tipo específico tem a imposição de ornamentalidade. 

Como veremos a seguir, este requisito – 

correspondente à noção de invento do art. 10 da Lei 
no. 9.279/96, exige que o elemento que se pretende 

proteger como desenho industrial, seja uma nova 

criação ou nova aplicação como ornamento em um 

produto específico, suscetível de fabricação 

industrial. “Como ornamento”, vale dizer, seja uma 
arte aplicada a um produto específico, na função de 

ornamento. Na noção de “arte aplicada” haverá um 

dado de subsidiariedade: o produto ao qual se aplica 

a arte terá uma função utilitária, distinta daquilo que 

se aplica. A aplicação consistirá numa conformação 

de tal produto a uma destino não utilitário, agradável 
aos sentidos, mas também não puramente estético. 

Perigando a uma raciocínio circular, a simples 

capacidade de aplicar o efeito visual (ou talvez mesmo 

tátilmente agradável) a um produto específico, de 

                                                                                                                            
24 Note-se que para o profissional de desenho industrial, a expressão tende a cobrir tanto o aspecto ornamental, quanto o 
ergonômico ou de outra forma funcional dos objetos. Não assim no direito industrial, que assim classifica apenas as 
criações ornamentais.  
25 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, seção 114, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
26 Anotações de BARBOSA, Denis Borges; GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, v. I, 
seção 317, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 
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uma forma suscetível de fabricação em série, 

fabricação industrial, satisfaz o requisito de que não 

seja puramente estético".  

Nessas mesmas anotações ao Tratado de Gama 

Cerqueira, assim caracterizamos a destinação desse 

segmento da propriedade intelectual 27:  

A noção da especificidade do produto é assim tratada 

no Ato Normativo 161/2002: 

“11.3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

11.3.1 Será obrigatório o preenchimento do campo de 

aplicação no requerimento do pedido de registro de 

Desenho Industrial quando o título do mesmo ou a 

descrição do relatório descritivo não for sufi ciente 

para permitir a identificação e a compreensão do 
objeto ou, no caso de padrões ornamentais, a 

identificação dos produtos ou linha de produtos em 

que os mesmos são aplicados. 

11.3.2 A descrição do campo de aplicação deverá ser 

claramente definida, para permitir a identificação do 

objeto. 

Ex.: Objeto: Xícara 

Campo de aplicação: Utensílio Doméstico 

11.3.3 Tratando de padrões ornamentais/gráficos 

compostos por conjuntos de linhas e cores, aplicados 

a produtos variados, o campo de aplicação deverá 
especificar em quais produtos, ou linhas de produtos, 

tais padrões deverão ser aplicados.” 

Assim, uma imagem (ou qualquer outra forma 

bidimensional ou tridimensional) é aplicada a um 

objeto reproduzido industrialmente, dotando tal 

objeto, a par de suas características funcionais, de 
um fator subsidiário de caráter ornamental. 

Definem os precedentes: 

“Pode consistir o desenho em elementos 

tridimensionais, como a forma ou a textura de um 

objeto, ou bidimensionais, como os motivos, as linhas 

ou a cor. É, portanto, o design que torna o produto 
atraente esteticamente, acrescentando-lhe poder de 

sedução, o que resulta em maior valor comercial ao 

produto”  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma 

Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 
2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009. 

 

“interessante notar que o que diferencia o desenho 

industrial do modelo de utilidade é que naquele a 

                                           
27 Op. cit., p. 727-8.  
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nova forma é meramente ornamental, enquanto no 

segundo a forma é utilitária”.  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma 

Especializada, JC. Aluisio, AC 2003.51.01.528618-5, 

DJ 18.11.2009. 

 

Este direito é regulado pela Lei 9.279/96, e sua 

obtenção depende do exercício de pretensão do 

interessado perante o estado, que, após o 

procedimento administrativo correspondente, se 

presentes os pressupostos de concessão, expedirá o 

respectivo título. 

- Accessorium sequitur... 

A acessoriedade ao produto que é ornamentado traz ao desenho industrial que 
lhe aposto as vicissitudes econômicas e regulatórias de tal produto. Além disso, 
impõe a clareza da definição legal da matéria a ser protegida: é o desenho 
acessório e não ao produto principal que a propriedade se volta, e – inclusive pela 
noção de função específica do direito intelectual -, a proteção de um não pode 
contaminar a proteção, ou a livre fabricação e comércio, do outro. 

Em primeiro lugar, cabe trazer à hipótese a grande distinção entre o bem 
imaterial e o corpóreo, que é clássica em direito 28: 

[ 4 ] § 1. 9. - A oposição corpus mysticum e corpus 

mechanicum 

Uma vez que se distinguem o bem intangível, ou 

incorpóreo, dos bens tangíveis perante os quais 

reagem os sentidos, é necessário reencontrar essa 
distinção no livro de papel ou pergaminho e a poesia, 

elocução ou imagem visual que nele se encerra. O 

bem incorpóreo subsiste, muitas vezes, além de 

qualquer suporte, mas pode habitar o livro, máquina 

ou planta 29.  

                                           
28 De nosso Tratado, vol. I, cap. I.  

29 [Nota do original] Note-se que, de acordo com o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04, 
aprovado pela Deliberação 553/08 da CVM: “Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem 
substância física, como um disco (como no caso de software), documentação jurídica (no caso de licença ou patente) ou 
em um filme. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como ativo 
imobilizado ou como ativo intangível, nos termos do presente Pronunciamento, a entidade avalia qual elemento é mais 
significativo. Por exemplo, um software de uma máquina-ferramenta controlada por computador que não funciona sem 
esse software específico é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado. O 
mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o software não é parte integrante do respectivo 
hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. Entre outros, o presente Pronunciamento aplica-se a gastos com 
propaganda, marcas, patentes, treinamento, início das operações (também denominados pré-operacionais) e atividades de 
pesquisa e desenvolvimento. As atividades de pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao desenvolvimento de 
conhecimento. Por conseguinte, apesar de poderem gerar um ativo com substância física (p.ex., um protótipo), o 
elemento físico do ativo é secundário em relação ao seu componente intangível, isto é, o conhecimento incorporado ao 
mesmo.” Em www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=D&File=%5Cdeli%5Cdeli553.doc acesso em 
19.01.09. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DA ORNAMENTALIDADE E ACESSORIEDADE COMO CARACTERÍSTICAS DO 
DESENHO INDUSTRIAL 

324 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.308-327 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

Tal distinção entre o corpóreo (a que se dá o nome de 
corpus mechanicum) e o bem imaterial 30 (a que se dá 

o nome de corpus mysticum) 31 tem enormes 

conseqüências para o direito 32. 

 Assim é que a exclusividade do prato ornamentado com a figura do colibri-
do-sertão, desenho industrial protegido, impede a fabricação e venda por 
qualquer terceiro que não o titular; mas o mesmíssimo prato, de igual tamanho 
e material, saído das mesmas máquinas, sem o desenho, será livremente 
reproduzido por todos.  

De outro lado, se há alguma restrição regulatória sobre o produto 
ornamentado – uma arma de fogo, por exemplo, de cabo madreperolado -, a 
aposição do desenho não o libera das restrições que se vinculam à 
funcionalidade da arma.  

Mais ainda, o mesmo cabo de escova de dentes, tornado mais sedutor por um 
ornamento, pode simultaneamente resolver um problema funcional, como 
maior preensibilidade ou mais fácil armazenamento; se esta característica 
funcional preenche os requisitos de uma patente, será possível obter uma 
proteção para a funcionalidade e outra, distinta, para a ornamentalidade. A distinção 
se torna muito visível, no caso descrito, pelo fato de que o direito sobre a 
funcionalidade se extinguirá aos quinze anos (se MU), e a da ornamentalidade 
em vinte e cinco.  

Dessas relações complexas e interações entre regimes (por exemplo, um 
produto de livre fabricação que se torna restrito pela aposição de um desenho 

                                           
30 [Nota do original] A noção de corpus mysticum aparentemente deriva da patrística, quanto à natureza do corpo de 
Cristo, se o corpo imaterial, que é a Igreja, se o corpo transmutado na hóstia, se o corpo histório crucificado em 
Jerusalém: "Augustinus autem scribens corpus Christi tripliciter dici, id est Ecclesiam, qui Christi corpus sumus, et illud 
mysticum, quod ex substantia panis et vini per Spiritum sanctum consecratur, subintulit, dicens: «Caeterum illud corpus, 
quod natum est ex Maria virgine, in quo illud corpus transfertur, quod pependit in cruce, sepultum est in sepulcro, 
resurrexit a mortuis, penetravit coelos, et pontifex factus in aeternum, quotidie interpellat pro nobis. Ad quem, si recte 
communicamus, mentem dirigimus; ut ex ipso, et ab ipso, nos corpus ejus, carnem ejus, illo manente integro, sumanus: 
quae nimirum ipsa caro est, et fructus ipsius carnis, ut idem semper maneat, et universos qui sunt in corpore pascat". 
encontrado em http://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina_Vol_139_Silvester_II 
31  “The corpus mysticum, the work considered as an immaterial good, remains property of the author on behalf 
of the original right of its creation. The corpus mechanicum consists of the exemplars of the book or of the work of art. 
It becomes the property of whoever has bought the material object in which the work has been reproduced or expressed. 
Seneca points out in De beneficiis (VII, 6) the difference between owning a thing and owning its use. He tells us that the 
bookseller Dorus had the habit of calling Cicero's books his own, while there are people who claim books their own 
because they have written them and other people that do the same because they have bought them. Seneca concludes that 
the books can be correctly said to belong to both, for it is true they belong to both, but in a different way. POZZO, 
Riccardo. Immanuel Kant on intellectual property. Trans/Form/Ação, Marília, v. 29, n. 2, 2006 . Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732006000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 
09 Jan. 2009. doi: 10.1590/S0101-31732006000200002. 
32 [Nota do original] Por exemplo, para o tratamento no campo do IRPJ dos pagamentos variáveis feitos pela exploração 
ou uso de bens. Do nosso Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio da Tecnologia, Forense, 1984: “De outra 
parte, não é royalty o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, 
§ 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. Economicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos 
royalties; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, royalty.” 
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protegido) resulta a estrutura do direito sobre os desenhos industriais, a que 
nos referimos abaixo. 

- Segregando o ornamental do técnico 

Uma característica quase universal da proteção dos desenhos industriais é 
excluir literalmente de seu campo todas as funcionalidades efetivas ou 
potenciais relativas ao corpus mechanicum. Os precedentes ilustram a aplicação 
deste filtro no direito nacional:  

"O desenho industrial, forma plástica ornamental de 

um objeto, proporcionando resultado visual novo e 

original, em princípio, não se presta à solução de um 

problema de ordem técnica[1] (cf. art. 95 e 100)[2]. O 
laudo que instruiu a inicial admite que a 

configuração das válvulas decorre de exigências 

normativas de caráter técnico e não se prestam a 

conferir efeitos estéticos. É ressabido que a Lei de 

Propriedade Industrial não protege a "inovação" a 
qualquer título. As hipóteses de tutela são específicas 

e nem sempre cumuláveis num mesmo produto. 

Ontologicamente considerada, não há como se 

cumular proteções a válvula industrial, por lhe 

refugir aspecto estético relevante, inerente a 

proteções que tais".  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma 

Especializada, Des. Nizete Lobato, AC 

2005.51.01.522112-6, DJ 07.11.2011. 

 

"Com efeito, os desenhos industriais se reduzem a 
objetos de caráter meramente ornamental, 

restringindo-se a proteção à nova forma conferida ao 

produto, sem qualquer consideração de utilidade. 

Ora, como bem destacou a MM. Juíza, o relatório 

descritivo do desenho em questão limita-se a 

descrever um acessório para veículos - no caso uma 
configuração aplicada em suporte para trava elétrica -

, destacando que seu aspecto geral apresenta grande 

praticidade, resistência, durabilidade, economia, 

versatilidade, diferindo das demais formas e modelos 

comuns conhecidos pelo estado da técnica. Pela 
simples leitura dessa adjetivação, pode-se observar 

que nada é destacado a respeito de uma nova forma 

ornamental, mas sim de uma nova forma útil, que 

torna o objeto mais prático, resistente, durável, 

econômico e versátil. Sua proteção, por conseguinte, 

melhor se encaixaria como patente de modelo de 
utilidade, que protege justamente a nova forma útil 

para um objeto de ordem prática. É exatamente este o 

aspecto que diferencia o modelo de utilidade do 

desenho industrial, a finalidade da nova forma 

aplicada ao objeto: caso objetive maior utilidade, será 
patenteada como Modelo de Utilidade; caso pretenda 

apenas ornamentá-la de uma maneira original, será 
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registrada como Desenho Industrial. Destaque-se que 

a própria anterioridade impeditiva apontada é um 

modelo de utilidade, o que serve também para indicar 
que o registro pretendido não consiste, na prática, em 

uma nova forma ornamental, isto é, um desenho 

industrial, nada havendo em sua descrição que 

indique um ornamento. Assim, incide sim no registro 

em questão a vedação contida no art. 100, II, da LPI, 

que veda o registro de desenho industrial da nova 
forma determinada essencialmente por considerações 

técnicas ou funcionais, pelo que deve ser mantida a r. 

sentença que decretou sua nulidade".  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma 

Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 
2007.51.01.808350-3, DJ 14.01.2013. 

 

"Ora, o documentação analisada permite concluir que 

a parte mecânica do climatizador já é de domínio 

público. Logo, o fato de os equipamentos se 

assemelharem fisicamente é inerente à 
funcionalidade subjacente ao produto em questão: 

aerodinâmica e estruturas físicas com ângulos e 

concavidades similares para proporcionar a captação 

do vento e evitar a turbulência do ar que passará pelo 

processamento de umidificação e arrefecimento do 
ambiente interno da cabine. (...)Logo, impedir a 

empresa ré de vender seus produtos de climatização, 

no caso em apreço, seria tolher a sua liberdade de 

concorrência, medida incongruente e na contramão 

do impulso e desenvolvimento que deve ser conferido 

ao mercado nacional e internacional." TJRS, AC 
70024688327, Quinta Câmara Cível,Des. Umberto 

Guaspari Sudbrack, 17 de dezembro de 2008. 

 

“O registro questionado assegura ao agravante 

propriedade sobre a nova "forma plástica ornamental" 
do grupo semafórico principal com indicador de 

tempo (art. 95, L. 9.279/96), e não sobre o possível 

modelo de utilidade representado pela integração de 

cronômetro ao semáforo."  

TRF1, AI 2007.01.00.021202-3/MA; Quinta Turma, 

Des. João Batista Moreira, Publicação:e-DJF1 p.521 
de 18/12/2008, Decisão: 10/12/2008.  

A questão, como em todas modalidades de propriedade intelectual, é que só se 
protege com uma exclusiva a forma livre. O que é técnico é, quanto à 
ornamentalidade, necessário – enquanto for 33. Nota-o Ascensão 34: 

                                           
33 "(...) não importa que o objeto realize funções práticas - até porque é a situação mais comum- desde que sua forma não 
seja determinada de maneira predominante por essa função. Na mesma linha, conforme dizeres em cartaz de loja da 
Porsche Design: "Design is neither form alone nor function alone, but the aesthetic synthesis of the two" [Design não é 
nem a forma apenas, nem a função apenas, mas a síntese estética de ambas].Um possível critério para se verificar se o 
objeto do pedido possui uma forma necessária ou determinada por questões funcionais poderia ser no sentido de se 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DENIS BORGES BARBOSA 

327 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.308-327 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

25. A exclusão dos modos de expressão vinculados 

I – O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no 

que respeita à forma de expressão. 

Já sabemos que isso não acontece quando a obra se 

situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar 

um exclusivo em contrapartida de uma “criação” que 
representa a mera aplicação de idéias comuns. 

Prolongando esta linha, vamos chegar a uma 

conclusão que tem já considerável importância para o 

nosso tema. 

II – Não há a criatividade, que é essencial à existência 

de obra tutelável, quando a expressão representa 
apenas a via única de manifestar a idéia.  

O matemático exprime a sua descoberta numa 

fórmula matemática. Esta fórmula é modo de 

expressão: mas modo de expressão obrigatória, não 

livre. Não há criatividade no modo de expressão. 
Logo, não há obra literária ou artística.  

O químico também se comunica através de fórmulas. 

Mas essas fórmulas são obrigatórias, pelo que não 

são tuteladas. Houve descoberta, mas não criação de 

um modo de expressão. Estas se referem sempre à 

mera “notação”, se podemos recorrer a este termo.  

Generalizando agora, diremos que a expressão das 

descobertas é sempre livre, enquanto represente 

apenas a forma obrigatória de expressão da realidade.  

Mas o princípio não se aplica apenas ao domínio das 

descobertas. Todas as vezes que a expressão for 
vinculada como modo de manifestação da realidade, 

falta-lhe a criatividade e não há domínio da 

expressão, e não no da idéia. 

Ao que se soma o aporte de Newton Silveira: 

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é 

aquela que se acha indissoluvelmente ligada à sua 

função técnica, de modo que outra forma não possa 

atender à mesma finalidade Assim, o que importa não 
é que a forma represente utilidade apenas, mas que 

tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela 

determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que tal 

forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser 

objeto da tutela do direito de autor, porque esta 

estaria interferindo no campo da técnica. 

Desde que uma forma não se constitua em forma 

tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei 

de direitos Autorais, subordinando-se aos seus 

                                                                                                                            
examinar se existe uma gama de formas que produzem um determinado efeito técnico e o designer escolheu ou criou uma 
delas. Nesse caso não haveria, em princípio, qualquer impedimento nesse aspecto. De outro lado, se apenas uma forma - 
ou um número muito reduzido de formas - é capaz de gerar o efeito pretendido, não deveria ser concedido o registro. 
Evidentemente, é necessário um exame caso a caso." DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. 
Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. pp. 201-202. 
34 ASCENSÃO, José de Oliveira, op. cit., 2007. 
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próprios requisitos bem como poderá também ser 

protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito 

de caráter industrial. Se a forma for nova e puder 
servir de tipo de fabricação de um produto industrial, 

se enquadra no conceito do art. 11 do Código da 

Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser 

multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente 

necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de 

autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos, 
isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o 

que se traduz em valor artístico.35 

Para a maior parte dos sistemas jurídicos 36, inclusive o vigente no país, o 
desenho industrial ainda se caracteriza pela necessária visibilidade da criação: a 
forma oculta não é ornamental.  

Publicado no dia 27/06/2014 

Recebido no dia 16/06/2014 

Aprovado no dia 18/06/2014 

                                           
35 [Nota do Original] SILVEIRA, Newton. O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.  
36 Com exceção do regime nacional do Reino Unido, que inclui uma proteção, ainda que não exclusiva, para desenhos 
não registrados: “(...) As a result of registered designs having a requirement of appearance and individual character, also 
excluded from registration are component parts that are hidden from view in normal use, such as 'under the bonnet' parts 
of vehicles. These may, however, be subject to the UK's unregistered design right.” BAINBRIDGE, David I. Intellectual 
Property. Reino Unido : Pearson Longman , 2006 6th ed. pp. 486-492, 545-553 
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EUROPEAN CRISIS UNDER THE LOOK OF EDMUND HUSSERL 

Mykael Morais Viana (DFL-UFS) 

Pedro Rangel Trajano Lins (DFL-UFS) 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo expor as principais ideias de Edmund Husserl 

(1859-1938) em seu livro A crise da humanidade europeia e a filosofia (1935). Para 

melhor entender tal obra nos propusemos também a buscar um melhor entendimento da 

vida e obra do autor como um todo. Entender a época à qual Husserl escrevia é crucial 

para entender as conclusões as quais ele chega em seu livro e também para entender 

quais as autoridades e instituições ele critica. O trabalho está dividido em seis pontos, 

onde analisamos desde seus dados bibliográficos, passando por aspectos gerais de sua 

obra, por sua filosofia fenomenológica e sua doutrina da subjetividade transcendental 

para enfim chegarmos à abordagem da obra central do nosso trabalho.  

Palavras-Chave: Fenomenologia. Sujeito transcendental. Crise europeia.  

ABSTRACT  

This paper aims to present the main ideas of Edmund Husserl (1859-1938) in his book 

The Crisis of European humanity and philosophy (1935). To better understand this work 

we also proposed to seek a better understanding of the life and work of the author as a 

whole. Understanding the time to which Husserl wrote is crucial to understanding the 

conclusions which he reaches in his book and also to understanding which authorities 

and institutions he criticizes. The work is divided into six points, where we analyzed 

since their bibliographic data, to general aspects of his work, for his phenomenological 

philosophy and his doctrine of transcendental subjectivity to finally get to the central 

point of our work approach.  

Keywords: Phenomenology. Transcendental subject. European crisis.  

1. Introdução  

O filósofo alemão Edmund Husserl nasceu em 8 de abril de 1859, em Prossnitz, 

Morávia, pertencente ao Império Austro-Hungaro. Ele começa a frequentar a 

Universidade de Leipzig de 1876-1878 e doutora-se em 1882 pela Universidade de 

Viena com a tese: “Sobre o Cálculo das Variações”. Depois de ter estudado em Leipzig, 

Berlim e Viena, ele torna-se  

professor em 1983 da Universidade de Berlim, de onde depois se transferiria para a 

Universidade de Viena (1884-1887), de Halle (1887-1900), de Gottingen (1900-1916) e 

por ultimo, a de Freiburg-im-Breisgau onde permaneceu até o ano de 1928, quando se 

afastou do magistério. Ele faleceu no dia 27 de abril de 1938. Ficou conhecido como o 

pai da fenomenologia contemporânea.  
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 A fenomenologia criada por Husserl aparece como uma filosofia transcendental. 

Ele,  para demonstrar que a filosofia enquanto fenomenologia transcendental é uma 

ciência rigorosa distingue as ciências empíricas (fatos) das ciências puras, como a física 

e matemática. Depois entre ciências exatas e ciências rigorosas. As primeiras estão 

ligadas a suas medições e experimentações; as segundas, aos princípios básicos.  

2. Aspectos do pensamento de Husserl  

O pensamento de Husserl deve muito às ideias de dois autores. Primeiramente a 

concepção do filosofo e matemático Bernhard Bolzano, que defendia que as proposições 

têm uma dimensão em si mesmas, independente da ação psicológica da consciência, ou 

seja, um antipscicologismo. Os fenômenos que à nossa consciência aparecem não são 

modificados por completo por nossa consciência, tendo eles, pois, aspectos fenomênicos 

que não dependem da visão do homem.   Por outro lado abrange a concepção de seu 

mestre Franz Brentano, a saber, a de que a consciência sempre é intencional, ou seja, ela 

é sempre consciência de algo. Logo, a consciência é sempre consciência de algo 

diferente de si mesma e intui que existem objetos exteriores a ela. Para Brentano a 

intencionalidade da consciência se divide em três ações: Na representação, o objeto é 

puramente presente; no juízo, ele é afirmado ou negado; no sentimento, ele é amado ou 

odiado.   Husserl afirma que se desejamos atingir o conhecimento das essências, que 

seria o conhecimento verdadeiro, devemos “colocar entre parênteses” todos os 

pressupostos relativos à existência de um mundo externo. Com isso Husserl quer dizer 

que a atitude natural do homem de pensar o mundo partindo de sua própria consciência 

transcendental deve ser freada e a analise deve compreender o objeto por ele mesmo, 

evitando inserir no processo qualquer concepção já formada, seja pelo campo da 

ciência, seja da filosofia, ou mesmo do senso comum. Este método ele denominou 

epoché.   Os limites da evidencia apoditica representam os limites de nosso saber. 

Assim, é preciso buscar coisas manifestas, fenômenos tão evidentes que não possam ser 

negados. A  

partir disso Husserl afirma que a primeira coisa da qual temos garantia da existência é a 

própria consciência, ou seja, ela é algo imediatamente evidente. Quando um fato se 

apresenta à consciência ela o capta como fato, que seriam os dados empíricos, objetos 

da ciência tradicional e também do senso comum. Porém a consciência capta a essência 

por trás do fato. Quando ela capta um som, de qualquer instrumento, ela sabe que 

embora particular, ele é um som. Logo existe uma dimensão universal nos dados 

empíricos contingentes. Essa dimensão universal é o objeto de busca do fenomenologo. 

A consciência dispõe então de algumas categorias que a permitem identificar padrões 

entre os fenômenos, porém esses padrões não são claros. O fenomenologo deve se 

perguntar então: porque eu considero esse amarelo uma cor e não um som? Porque eu 

considero esse violino soando como som e não como textura? Porque eu considero que 

algumas atitudes são motivadas por amor e outras por ódio?  Etc.  Porém, diferente de 

Platão, Husserl afirma que esses objetos universais não existem de fato, e sim como 

conceitos normativos dos casos particulares que por sua vez são reais. Husserl declara 

que a ciência material e a espiritual possuem sua própria dinâmica independente uma da 

outra e que a ciência do espírito deve ser estabelecida sobre um fundamento tão 

científico como aquele alcançado pelas ciências naturais.  

3. O que caracteriza a fenomenologia husserliana?  
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 A palavra “fenomenologia” significa o estudo ou a ciência do fenômeno. Husserl 

defendia que: “Fenômeno era consciência momentânea de vivências, apresentando 

intenção como estrutura e consciência de algo”(HUSSERL, 2002). Husserl diz que a 

“consciência é sempre de alguma coisa”, sendo assim, o objeto é visto como existente 

na relação com a consciência, superando ela mesma e tendo uma existência 

independente dela. O fenômeno é tudo que aparece que se manifesta ou se revela 

exteriormente, fisicamente.    Os gregos pensavam esse termo para manifestação do ser 

numa unidade entre o ser e aparecer. Depois o fenômeno passou a ter uma conotação de 

aparência enganosa, que era oposta à realidade. E Platão usa esse termo para separar o 

mundo sensível do inteligível. Já Protágoras dizia que podemos conhecer o fenômeno, 

aquilo que se revela aos nossos olhos e não sua essência.    Para Aristóteles e Tomás de 

Aquino, quando se percebe o fenômeno se percebe por completo, o todo, o que está à 

sua volta, sua matéria, como sua essência - o que lhe forma -. A essência não fica 

oculta, mas se revela juntamente com o fenômeno. O fenomenismo defendido por 

David Hume defende que o fenômeno é o único objeto de nosso conhecimento, e que a 

consciência não tem acesso a coisa em si. Kant, embora tenha desenvolvido e  

reavivado uma nova filosofia do sujeito, deu continuidade a máxima de que a coisa em 

si está apartada dos limites da consciência. O fenômeno é o objeto da experiência, que 

se opõe à coisa em si.   A fenomenologia de Kant concebe o ser como o limite do 

fenômeno, permanecendo o ser fora do alcance da razão pura. Nesta perspectiva, ocorre 

uma cisão entre os “objetos da experiência” (fenômeno) e da “coisa em si”, o que 

transcende à experiência. Sendo assim se admite um ponto metafísico, e fica 

determinado um campo-limite da experiência e do que podemos conhecer, pelo espaço e 

o tempo. A “coisa em si”, revela uma realidade independente da mente. Já Hegel, em 

sua Fenomenologia do Espírito, reabsorve o fenômeno no conhecimento sistemático do 

ser. Kant e Hegel concebem de maneira diferente as relações entre o fenômeno e o ser. 

Na visão de Hegel, a fenomenologia é uma filosofia do absoluto ou do Espírito, porque 

seu “objeto” de seu estudo, que é o absoluto, é cognoscível.   Na óptica de Edmundo 

Husserl, é inaceitável dizer que aquilo que se manifesta e aparece a nós pela experiência 

não é a verdadeira coisa. Ele inaugura um novo significado à fenomenologia, 

encerrando o fenômeno no campo imanente da consciência. Ele não nega a relação do 

fenômeno com o exterior, propondo uma “volta às coisas mesmas”, que é o puro 

fenômeno que se torna presente e se mostra como tal à consciência. Para Husserl, o ser e 

o fenômeno são inseparáveis, indissociáveis. A fenomenologia husserliana se propõe a 

estudar, não puramente o ser, nem a aparência ou a representação do ser, mas o ser tal 

como se apresenta no fenômeno. Sendo o fenômeno tudo que podemos ter consciência 

dele, de qual forma que venha se apresentar.    Com Husserl, a fenomenologia não é um 

fenomenismo, onde tudo o que existe se reduz a um fenômeno da consciência. A tarefa 

da fenomenologia será, pois, estudar a significação das vivências da consciência. Para 

Husserl, devemos nos orientar para o mundo interior, que ele chama de transcendental, e 

não mais para o mundo exterior, o transcendente. Sendo assim, o ser transcendente é o 

ser real, o físico, e o ser transcendental é o ideal, irreal, mas não fictício, imaginável, 

impensado. Defende também que o filosofo não precisa recorrer ao mundo físico 

(transcendente) para explicar as coisas, mas deve ir ao mundo ideal (transcendental) 

através dos fenômenos puros para encontrar a “coisa em si”.    Sendo assim, a 

fenomenologia não esta preocupada em estudar puramente o ser, como não somente a 

representação do ser, porém o ser com tal e enquanto se manifesta à consciência como 

“fenômeno”, como ato empírico.  
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4. Como chegar à subjetividade transcendental?  

O discurso filosófico sempre deve manter contato com a intuição. O retorno à intuição 

originaria é a fonte do verdadeiro conhecimento. Por isso não convém partir das 

filosofias e opiniões e sim das coisas e dos problemas. Quando captamos um fato, 

captamos também uma essência. Tal essência não provém da abstração ou da 

comparação, pois abstrair, comparar e dividir são ações que já pressupõem certa 

essência. A fenomenologia é ciência das essências e não dos fatos. É ciência da 

experiência, que descreve os universais que a consciência intui quando se lhe apresenta 

os fenômenos.    Husserl afirma ainda que os fenômenos se apresentam dentro de 

regiões, que ele chamou de ontologias regionais. Essas ontologias são grupos de 

fenômenos caracterizados por certo conjunto de valores. Exemplos dessas ontologias 

regionais são a religião, a sociedade civil, a moralidade além de outros. As ontologias 

regionais estão em oposição ao que Husserl chama de ontologias formais, que seriam o 

conjunto dos pensamentos científicos, ou mais precisamente, da lógica e da 

matemática.  5. A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia  

 Qual a intenção de Husserl ao fundamentar uma ciência do espírito? A reflexão desse 

filosofo tinha total relação com seu momento histórico. A Europa de sua época vivia 

uma crise, a saber, o advento do Nazismo e a instauração da Segunda Grande Guerra. 

Crise da qual a ciência exata que continuava em constante progresso, não participava. 

Qual era o âmbito da crise então? Husserl afirma que a crise havia se instalado no 

espírito europeu. As ciências humanas não gozavam, nesse momento, de uma boa 

reputação, pois os avanços da ciência natural a ofuscavam. Embora toda técnica e todas 

as matemáticas estivessem em pleno desenvolvimento, nada disso serviu para evitar a 

crise e os males da guerra. Era preciso então “curar” a doença na qual o espírito havia se 

impregnado, e para isso Husserl desenvolve seu método fenomenológico.   Inicialmente 

Husserl faz uma analogia entre a medicina e a filosofia. Ele diz que a medicina, fruto 

das ciências naturais, é capaz de identificar a doença de um corpo e lhe propor uma 

cura. Husserl se questiona se é possível às ciências do espírito fazer o mesmo com os 

problemas da cultura e da política. Ele diz que as ciências do espírito não têm esse 

capacidade por simplesmente não terem se desenvolvido tão bem quanto as ciências da 

natureza. Esse desenvolvimento diferente entre tais ciências se dá devido ao método, 

diferente entre os domínios em questão. Para Husserl o método ideal, o 

fenomenológico, foi seguido mais de perto pelas ciências exatas do que pelas humanas. 

As ciências exatas buscam a essência das  

coisas e não se limitam à observação do mero fenômeno.   A grande dificuldade de se 

aplicar tal método às ciências humanas se dá na relação que ela tem com o próprio 

mundo físico. Não se pode conceber um espírito sem um corpo, logo é sempre esperado 

que se estude as ideias dentro de uma perspectiva mundana, situada no tempo histórico 

e determinada por esses fatores. Ao contrario, a ciência da natureza pode trabalhar seu 

objeto de pesquisa em separado do espírito, obtendo assim resultados com menores 

influencias e consequentemente mais exatidão.   É possível então um estudo do espírito 

em separado dos objetos das ciências da natureza? Husserl diz que sim e que tal método 

já foi aplicado, com os gregos e os objetos da ciência do espírito eram muito diferentes 

dos que em sua época eram estudados. Para os gregos o mundo histórico era uma 

constituição de vivências que não tinham relação com o tempo presente nem poderiam 

ser influenciadas pelas técnicas e aparatos científicos. Esse mundo histórico ao qual 
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Husserl chamará “mundo circundante” é caracterizado por ser um conjunto de vivências 

puramente históricas e espirituais, não sendo objetificadas pelas matemáticas e 

geometrias. Husserl questiona: “Mas não é absurdo e não constitui um círculo querer 

explicar de um modo científico-natural o sucesso histórico da ciência da natureza, 

recorrendo à própria ciência da natureza e explicando através de leis naturais que, como 

criação espiritual, pertencem elas mesmas, ao problema a resolver?” (HUSSERL, 2002, 

p.46) O primeiro objetivo das ciências do espírito é então questionar a própria ciência 

da natureza, pois o exercícios de suas técnicas não pode ser arbitrário e seria uma falácia 

afirmar que os sucessos da ciência exata pudessem ser avaliados pela própria ciência 

exata. Dessa forma o ofuscamento que era imposto a ciência do espírito começa agora a 

se dissipar, devido à sua utilidade no esquema global das ciências. Husserl busca então 

definir o que se pode chamar de estrutura espiritual da Europa. O que seria a Europa se 

fossem desconsideradas sua geografia, suas divisas e localizações?    Husserl afirma que 

para definir o conjunto de características que constitui o espírito de um povo deve-se 

descobrir onde nasceu tal espírito, ou melhor, a qual outro povo se deve os valores e 

crenças atuais. No caso da Europa Husserl afirma que sua origem espiritual é a própria 

Grécia Antiga e que sua principal característica é a filosofia e o pensamento científico. 

O mundo ocidental em geral passou a experimentar uma constante mudança ao longo da 

história devido a filosofia e a ciência. Depois do advento do pensamento sistemático 

passou-se a acumular saber e o que era feito pelos antecessores humanos podia agora ser 

superado e a cada geração nascente já não era mais preciso começar do zero.   O 

conhecimento humano passou a ser representado por uma escada, onde cada degrau  

superado era diferente do anterior. Os homens que antes podiam comparar seus feitos e 

constatar que nenhum indivíduo fazia nada que não pudesse ser feito por todos os 

outros. Husserl diz que:  

Do ponto de vista teórico, cada degrau atingido torna-se um termo puramente relativo, 

uma passagem transitória em direção a fins sempre novos de degraus, sempre mais 

elevados, conforme um processo previsto para o infinito; essa finalidade constitui uma 

tarefa infinita que suscita o esforço teórico da consciência. (HUSSERL, 2002, p.50).  

Husserl ressalta a importância do desenvolvimento constante do conhecimento humano. 

Para ele o desenvolvimento não é mais teleológico, ou seja, não busca um fim 

específico onde todas as vivências vão ser conhecidas e a consciência estagnará. Para 

ele o processo é infinito e as vivências espirituais que se dão nos ambitos nacionais (das 

nações), passarão a se dar no âmbito continental (Europa) e futuramente no âmbito 

global, onde todas as nações terão uma origem espiritual em comum e partilharão de um 

sentimento de nação supranacional.   Mas, para que tal cenário de compartilhamento das 

vivências se desenvolva é preciso que a consciência se veja enquanto intersubjetividade 

transcendental, ou seja, seria preciso que todas as consciências transcendentais 

passassem a compartilhar subjetivamente de suas vivências e reconhecesse no outro os 

princípios e valores que também estão presentes em seu espírito. Para isso é preciso que 

cada indivíduo reflita sobre as vivências e a cultura do outro e assim perceba diferenças 

entre suas vivências. Verificar a diferença entre as tradições permite ao homem 

vislumbrar uma humanidade que está além das tradições nacionais e que não será 

baseada em dogmas, mas em um conhecimento ideal que pode ser atingido por qualquer 

consciência. Husserl diz:  
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Em virtude da exigência de submeter toda a empiria a normas ideais, às da verdade 

incondicional, aparece, de imediato, uma mudança de grande alcance em toda a práxis 

da existência humana, portanto, de toda a vida cultural. Esta já não se deve reger pela 

ingênua empiria cotidiana e pela tradição, mas pela verdade objetiva. Dessa maneira, a 

verdade ideal converte-se em um valor absoluto que traz consigo uma práxis 

universalmente transformada no movimento de formação cultural e sua constante 

repercussão na educação dos jovens. Se considerarmos mais atentamente a índole desta 

transformação, compreenderemos imediatamente o que é inevitável: se a ideia geral de 

verdade em si se converte em norma universal de todas as realidades e de todas as 

verdades relativas, que aparecem na vida humana, isso afeta também a todas as normas 

tradicionais, as do direito, da beleza, da finalidade, dos valores humanos dominantes, 

valores de caráter pessoal. (HUSSERL, 2002, p.53)  

Porém, Husserl alerta que existirão pessoas que, satisfeitas com o atual cenário de 

divisão da Europa em nações, lutarão pela manutenção de suas tradições e evitarão que 

tais tradições passem pelo crivo da critica racional, blindando assim suas nações de 

qualquer conhecimento filosófico. Ele diz que:  

É evidente que não se produz simplesmente uma transformação homogênea da vida no 

quadro do Estado nacional, mas é provável que origine grandes tensões internas, que 

levam esta vida e o conjunto da cultura nacional a um estado subversivo. Combater-se-

ão entre si os conservadores satisfeitos com a tradição e o círculo dos filósofos numa 

luta que, certamente, se travará na esfera do poder político. Já na aurora da filosofia 

começa a perseguição, o desprezo dos filósofos. (HUSSERL, 2002, p.54)  

A luta para estabelecer uma sociedade supranacional será travada por conservadores e 

filósofos. Por fim Husserl afirma que a cura para a crise da humanidade europeia é que 

sejam superados tais limites nacionais e por fim seja estabelecido um conhecimento 

baseado nas vivências comuns de todo o povo europeu e posteriormente de toda a 

humanidade.  

 Husserl afirma que, o que provocou a crise que se instalara na Europa foi uma 

aberração do racionalismo, não que o racionalismo seja pernicioso ou prejudicial, mas 

quando ela deixa de exercitar a reflexão que lhe é inerente, ocorrem na razão 

abominações que a desfiguram.  Pois a razão é convocada a dirigir nossas ações, e o 

desenvolvimento da humanidade que a ela se confiou.   

O homem é um ser que pauta as ações praticas pelo crivo da reflexão, pois é um ser que 

possui capacidade reflexiva, como também uma capacidade intuitiva. A grande critica 

que Husserl faz é quando se reduz a filosofia ao mero estado histórico, perdendo a 

capacidade de pensar com um espírito puro, não permitindo que a verdadeira filosofia 

possa circular livremente. A crise na Europa acontece por esta visão reducionista da 

filosofia ao campo simplesmente histórico, enfraquecendo o movimento de pensar o 

infinito das ideias, colocando-as no nível simplesmente prático e intuitivo.  

 A filosofia quando começa a se especializar, delimitando por demais seu campo de 

pesquisa e reflexão torna-se suas reflexões incompatíveis com seu objetos de estudo e si 

mesma. Pois um racionalismo unilateral proporciona um mal para a razão e a 

filosofia.  O mal não está pelo fato da tarefa seja unilateral de se iniciar os trabalhos, 
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mas o absurdo esta em ficar nessa unilateralidade, sem delimitar o espaço de pesquisa. 

Por conseguinte, o filósofo sempre deve tentar se assenhorear-se do verdadeiro e pleno 

sentido da filosofia, que é a busca  

da verdade das “coisas”. O conhecimento filosófico, consegue com isso, ao grua de 

suprema reflexão sobre si mesmo. Só num exercício constante dessa atividade filosófica 

a filosofia é um conhecimento universal.  

 A filosofia na visão de Husserl tem um caráter ingênuo, pois acredita num objetivismo, 

que se configura em um naturalismo, na naturalização do espírito. Os se filosofar busca-

se a objetividade do mundo, por isso, o homem natural, aquele que é pré-filosofico 

buscava também esta objetividade do mundo. Para eles o que importa é o mundo que 

esta ao seu redor. A filosofia vislumbra no mundo, o que o ser tem e o mundo do ser 

passa ou converte-se ao mundo objetivo, convertendo a verdade em verde objetiva. Ela 

se inicia na cosmologia, revelando à natureza que se manifesta no tempo e nos espaço, 

ganhando corporeidade. Porém o homem e os demais seres vivos, não possuem somente 

corpo, mas é dotado de uma inteligência que não é vista, mas percebida e tem uma 

objetividade.  

 A historia mostra que a natureza é um todo homogêneo, que une todas as coisas, um 

mundo para si, digamos, cativo da ordem espácio-temporal, homogênea, dividido em 

objetos particulares, indicando a finitude da natureza, já pensada como objetiva. Porém 

depois se descobre que se pode pensar na infinitude como forma de idealização que 

mostra a grandeza das coisas pensadas, e tonando-as prolongada sua existência. A 

descoberta dessa possibilidade de infinitude física, a natureza e o mundo intuitivo, 

transformam-se ajudando assim a um crescimento nas ciências posteriores.  

 A modernidade acolhe com bons olhos a tarefa infinita de um conhecer matemático da 

natureza e do mundo em geral. Com isso, a razão de sobrepõe à natureza, mostrando 

que ela é a luz que ilumina a tudo ate ela mesma. Este objetivismo ou esta concepção 

psico-física do mundo é, apesar de sua aparente evidência, uma unilateralidade ingênua 

que, como tal, permanecia incompreendida. O grande problema da crise ocorreu, 

quando se tentou conferir ao espírito a uma realidade natural, mesmo a modernidade 

sendo tão rica em seus êxitos teóricos e práticos, caindo em um estado de insatisfação e 

penúria.  

 A penúria europeia procede dos problemas da ingenuidade das ciências objetivas que 

afirma que o mundo e sua existência são objetivos, esquecendo a subjetividade criadora 

da ciência, que não tem lugar fixo em nem uma ciência, por isso é subjetiva e criadora. 

A ciência objetiva exclui toda e qualquer forma de subjetividade e busca explicar o 

mundo de forma bem pratica e objetiva, esquecendo de que para se responder 

objetivamente o mundo, ela conta com a sua subjetividade. Ela exclui toda 

subjetividade que não venha dos moldes que eles determinam, pois buscam uma 

objetivação verdadeira do plano psíquico.  

O investigador da natureza esquece não percebe que o fundamento do seu trabalho 

mental, subjetivo, é o mundo da vida (Lebenswelt) que é vital, que é o terreno da 

atividade, sobre o qual as perguntas e seus métodos são pensados e ganham sentido. As 

ciências matemáticas esquecem o subjetivo e o homem como forma de reflexão e se 
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centra na forma racionalista representativa e os psicólogos esquecem de se pensar a si 

mesmos, mas dar opiniões sem se colocar-se nelas como seres humanos. Essas duas 

formas “científicas” esquecem-se de se colocarem como parte integrante do problema 

que se propõem resolver, sem colocar em crivo sua época historia e sua humanidade, 

mas buscando ferrenhamente a verdadeira verdade que é para todos. Por causa da sua 

objetividade, a psicologia não consegue incluir a reflexão da alma, ou seja, do eu, em 

seu sentido mais essencial.   

Cada vez mais a palpável em geral, a necessidade de reformar toda a psicologia 

moderna, mas ainda não se entende que ela tenha fracassado por causa do objetivismo, 

pois o trabalho da psicologia moderna não foi em vão: tem elaborado inúmeras regras 

empíricas que possuem valor pratico. Com isso ela deixa de ser um autentica psicologia. 

A situação nefasta que se instalou por causa das visões de uma atitude natural em 

relação ao mundo circundante, com esta visão dualista do mundo, em que o espírito e a 

natureza estão em oposição, à crise não cessará.   

O espírito é, por si só, capaz de exercer o conhecimento de si mesmo, e como espírito 

cientifico é capaz de exercer o conhecimento cientifico de si. Só no puro conhecimento 

científico-espiritual o cientista escapa à objeção de que se encobre a si mesmo em seu 

saber. Por isso é errôneo, de parte das ciências do espírito, lutarem contra as ciências da 

natureza por uma igualdade de direitos.  

A elaboração de um método efetivo para compreender a essência do espírito em sua 

intencionalidade, e, a partir daí, construir uma teoria analítica do espírito que se 

desenvolve de modo coerente ao infinito, conduziu à fenomenologia transcendental. A 

fenomenologia intencional fez, pela primeira vez, o espírito como em campo de 

experiência e ciência sistemáticas, determinando assim a reorientação total do 

conhecimento.  

6. Conclusão  

 A crise instalada na Europa só era identificada pelas suas consequências, ou seja, pela 

guerra e as misérias que ela trouxe ao continente. Mas Husserl indo além dos fatos 

procurou diagnosticar porque a humanidade europeia, em teoria a região do mundo mais 

evoluída em termos de conhecimento, permitiu que tal monstruosidade surgisse. Ao 

elaborar seu método  

fenomenológico como o método ideal para a obtenção de uma ciência rigorosa, Husserl 

diz que as ciências exatas mais se aproximaram desse método do que a própria filosofia. 

A reflexão e a razão crítica, apagadas pelos menores resultados pararam de pensar as 

consequências da evolução das ciências exatas. Os produtos da ciência exata, sem 

passarem pela crítica da razão, alimentaram a guerra com armas, bombas e tudo o que 

provocou a destruição de parte do conhecimento europeu.   Essa obra foi de suma 

importância para entender a situação da Europa daquela época. Além disso, essa obra 

representa um ponto central no pensamento de Husserl, sendo uma espécie de resumo 

de todo o seu sistema fenomenológico. Husserl como pai da fenomenologia influenciou 

uma grande quantidade de filósofos de sua geração, chegando mesmo a influenciar 

pensadores de outras épocas e até os dias de hoje é um autor imprescindível para se 

entender a situação da filosofia contemporânea.  
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RESUMO 

Cabe aqui ponderar sobre um tema interessante: uma vez que se determina a 
existência dos pressupostos de fato que justificam a aquisição subsequente de 
distintividade, o que acontece? O próprio conceito do instituto ajuda a 
resposta. Se há aquisição de distintividade por uso e consagração, presume-se 
originalmente não haveria fundamento para conceder a exclusividade pretendida, 
ou então tal proteção seria limitada pela baixa radiação significativa inicial. 

Palavras-chaves: Efeitos. Declaração. Dinstintividade. 

ABSTRACT 

It should be an interesting topic to ponder: since it determines the existence 
of the assumptions of fact which justify the subsequent acquisition of 
distinctiveness, what happens? The concept of the institute itself helps to 
answer. If no acquisition of distinctiveness through use and consecration, it is 
assumed there would be no basis for originally granting the desired exclusivity, 
or such protection would be limited by the low initial significant radiation. 

Key Words: Effects. Statement. Dinstintividade. 

Cabe aqui ponderar sobre um tema interessante: uma vez que se determina a 
existência dos pressupostos de fato que justificam a aquisição subsequente de 
distintividade, o que acontece? 

O próprio conceito do instituto ajuda a resposta. Se há aquisição de 
distintividade por uso e consagração, presume-se originalmente não haveria 
fundamento para conceder a exclusividade pretendida, ou então tal proteção 
seria limitada pela baixa radiação significativa inicial.  

Assim, não há nulidade do ato administrativo que não reconheceu a 
exclusividade; ao momento da apreciação dos requisitos de registro, a 
autoridade pública não errou. Assim como acontece – reversamente – no 
fenômeno da generificação1, há um fenômeno posterior e que altera a 

                                           
1 Sobre a questão da generificação, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, p. 104, 4.2.1. 
Patologia da fama, transcrito em grande parte no estudo, em coautoria com Elaine Ribeiro do Prado, 
Generificação e Marcas Registradas, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf. No livro, 
assim notamos: “Ao mesmo tempo em que o titular da marca generificada detém um quase-monopólio no 
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substância do direito. Na generificação, há uma perda do objeto do direito, que 
pode subtrair a base jurídica da concessão da exclusividade. Aqui, haverá um 
ganho qualitativo: 

a) Ou o signo ao qual faltava o requisito da distintividade, passou a tê-la; 
b) Ou aquele que tinha tênue distinguibilidade, ganha robustez e aumenta 

sua penumbra de proteção.  

Assim, à falta de um instrumento de direito administrativo que permita a 
mutação do registro, ou sua admissão, a intervenção judicial tem o efeito de 
declarar a situação de fato, e comandar a alteração do registro2.  

Distintividade após a criação e distintividade após 
o registro 

Como não se tem- na hipótese em estudo - de corrigir um ato administrativo 
nulo, mas sim de se adaptar às mutações do objeto do registro, assim também 
não haverá efeitos ex tunc na declaração. O ato judicial, mediante consideração 
das provas produzidas, poderá concluir que a certa data, a marca adquirira 
suficiente distintividade para mudar o status, ou ser admitido a registro. 

Declarada a aquisição de distintividade, se resolve uma questão vertical: a do 
distanciamento do signo em face do 
domínio comum. Pois, como já se 
demonstrou, a falta de distintividade que 
se cura com o secondary meaning é a 
demasiada proximidade, ou mesmo a 
fusão, com o sermo communis.  

Outra 

                                                                                                                            
item designado, arrisca-se a perder totalmente a exclusividade, exatamente pela mesma razão”. E cito a 
doutrina francesa: « Il faut observer qu'initialement, tous les efforts du titulaire de la marque tende à susciter 
cette évolution. Les avantages économiques qu'il en retire sont, en effet, considérables. Plus le signe adopté à 
titre de marque se généralise et s'identifie au produit, plus la notoriété de la marque est solide et durable. En 
entretenant la confusion de la marque et de l'objet, le producteur s'assure un véritable monopole de 
fabrication. Il suffit imaginer comment les choses se passent en pratique. Le consommateur, pour lequel la 
marque est devenue la désignation générique du produit, le réclame sous cette dénomination; mais le 
commerçant qui, en principe ne partage pas l'ignorance de l'acheteur, ne peut livrer qu'une marchandise ayant 
une origine déterminée. Il en résulte que, sous le couvert d'une appellation à laquelle le public n'attache plus 
de signification particulière, les produits d'un seul fabricant se vendent au détriment de ceux des producteurs 
concurrents. (La dégénérescence des marques par excès de notoriété, in: Mélanges en l'honneur de Daniel 
Bastian, Paris, Librairies Techniques, vol.2, p.50). Uma atualização do tema se encontra em Nota sobre a 
concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos (novembro de 2011), encontrado em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/concessao_direitos_exclusivos.pdf.  

2 Quando se tratar de alteração de registro já existente, tal comando se fará através de anotação, na forma do 
art. 136: O INPI fará as seguintes anotações: I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do 
cessionário; II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e III - das alterações de 
nome, sede ou endereço do depositante ou titular. A limitação, no caso, será do apostilamento ou de outro 
elemento do registro que constranja a exclusividade.  

Marca 

Sermo 
communis  

Marca Marca do 
competidor 
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questão, e muito diversa, é da distintividade horizontal, ou entre usuários no 
mercado do mesmo signo, ou similar a ponto de confusão ou associação.  

Na doutrina elaborada em torno da legislação europeia relativa ao registro de 
marcas, dizem-se esses dois aspectos os impedimentos absolutos (vertical) e 
relativos (horizontal) ao registro. É outra forma de expressar o mesmo. 

A apuração de distintividade subsequente presume reconhecer que o público 
– ou parcela significativa dele – associa a o signo a uma origem determinada, 
conferindo àquele uso do signo uma carga diversa daquela atribuída ao uso 
genérico do mesmo significante. Para que isso aconteça, é necessário que haja, 
além de fatores tipicamente semiológicos (o reconhecimento de origem) 
também um fator concorrencial, qual seja, o signo que passa a denotar uma 
certa origem tem de distinguir tal origem das outras origens possíveis do 
mesmo bem ou serviço.  

Em outras palavras, a prova de distintividade vertical adquirida indica um 
determinado grau mínimo de distintividade horizontal. Mas não exclui, em 
abstrato, a possibilidade de interesses de concorrentes serem afetados pela 
distintividade gerada e adquirida no decorrer da criação do fundo de comércio 
pelo beneficiário do secondary meaning3.  

O momento da aquisição de distintividade  

O momento da fixação do momento em que a distintividade se adquire é 
assim relevante. É o instante (pois se trata de distintividade posterior à criação da 
marca) em que o signo ganha potencial de tornar-se excludente de terceiros e – 
obtido o registro – de tornar-se exclusiva4.  

Num pleito em que se discutia a nulidade do ato administrativo do Escritório 
Europeu de Marcas e Desenhos Industriais, o Tribunal de Primeira Instância 
da União estabeleceu precedente no caso eCopy, bastante citado, segundo o 
qual – para os efeitos de suspender a causa absoluta de recusa de registro (falta 
de distintividade) a aquisição deve ser provada que ocorreu no mercado antes 

                                           
3 O âmbito da distintividade pode não ser em escala nacional, pois não se trata no caso de definição dos 
efeitos do alto renome ou da notoriedade, mas simplesmente de determinar que a marca ultrapassou um grau 
mínimo de distintividade que lhe garanta a proteção normal; e não superproteção extraclasse ou supra 
territorial. Vide: "Although plaintiff has demonstrated that its mark has acquired secondary meaning within 
the specific neighborhoods in which it has branches, it has not made the necessary showing beyond those 
areas. Accordingly , its mark is enforceable within Allston /Brighton , Brookline, Jamaica Plain, Norwood 
and West Roxbury areas but not throughout all of Eastern Massachusetts or even the rest of Middlesex , 
Suffolk and Norfolk counties." Peoples Federal Savings Bank, V. People's United Bank, 750 F. Supp. 2d 
217(2010). 

4 "Most courts apply the rule that the senior user must prove the existence of secondary meaning in its mark 
just prior to the time and place that the junior user first began use of that mark. 505 U.S. 1244, 120 L. Ed. 2d 
947, 113 S. Ct. 20 (1992)." McCarthy, cit. § 15:4 Time of acquisition of secondary meaning  
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do registro que se postula5. Só assim pode-se avaliar a nulidade, ou não do ato do 
registrador.  

O caso em estudo, porém, não se refere à nulidade do ato administrativo do 
órgão registrador. Na verdade, o que se considera aqui são os efeitos do 
aumento de distintividade após o registro e o apostilamento. Assim, inaplicável 
ao caso o ensinamento europeu, embora intelectualmente relevante para as 
hipóteses em que se pretende superar uma recusa inicial do INPI com base 
em falta de distintividade originária.  

Aqui a declaração de aquisição de distintividade poderá remontar ao momento 
de fato em que o que era do domínio comum emerge e se torna suscetível à 
apropriação singular. Intuitivamente, tal fato poderá ter ocorrido no momento 
em que se efetua a verificação de fato, ou remontar-se a tempo anterior, 
naquilo que os meios de prova forem suficientes para isso6. À falta de tal 
determinação, e tendo em vista os limites da provisão judicial pretendida, o 

                                           
5 "36.O artigo 7.°, n° 3, do Regulamento n° 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o carácter 
distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso anterior à apresentação do pedido. Por 
conseguinte, a circunstância de uma marca ter adquirido carácter distintivo por um uso posterior à data de 
apresentação do pedido e anterior ao momento em que o IHMI, isto é, o examinador ou, eventualmente, a 
Câmara de Recurso, decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa que obstam ao 
registo dessa marca é destituída de pertinência. De onde se conclui que qualquer prova relativa ao uso 
posterior à data de apresentação do pedido não pode ser tida em consideração pelo IHMI. 37. Com efeito, 
em primeiro lugar, esta interpretação é a única compatível com a coerência do sistema dos motivos absolutos 
e relativos de recusa em matéria de registo de marca comunitária. Como decorre do artigo 8.°, n° 2, alíneas a) 
e b), do Regulamento n° 40/94, a data de apresentação do pedido, tal como é definida no artigo 26.° do 
mesmo regulamento, determina a prioridade de uma marca em relação a outra. Note-se que, se uma marca 
que só tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso posteriormente à apresentação do pedido fosse, ainda 
assim, registada, poderia servir de base à aplicação, no quadro de uma oposição ou de um pedido de anulação, 
de um motivo relativo de recusa contra outra marca cuja data de apresentação fosse posterior à da primeira 
marca. Esta situação poderia ocorrer ainda que, na data da apresentação da segunda marca, já com carácter 
distintivo nessa data, a primeira ainda não tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso e não preenchesse os 
requisitos necessários para ser registada. Ora, este resultado seria inaceitável." Acórdão do Tribunal de 
Primeira Instância (Quarta Secção) de 12 de Dezembro de 2002 T-247/01, eCopy, Inc., encontrado em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47611&pageIndex=0&doclang=PT&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5866147, visitado em 79/2013. 

6 O que se apurará é se houve a aquisição de distintividade, e não simplesmente dos esforços do titular da 
marca em obtê-la: o dever é de resultado, e não de meio: "For a brief period of time from the mid 1970's to 
the early 1990's some of the district courts in the Second Circuit began to speak of a doctrine which they 
labeled "secondary meaning in the making." In these case, the plaintiff would be using a descriptive term or 
symbol to designate its goods and services, and would be expending money and effort to build consumer 
recognition and establish secondary meaning. Before secondary meaning could actually be proved, however, 
the defendant would enter the market and deliberately begin using the same descriptive designation or one 
closely similar to it. Troubled by the supposedly unsavory nature of these defendants' conduct, the court 
would afford relief to the plaintiff despite the absence of secondary meaning. In the 1992 case of Laureyssens 
v. Idea Group, Inc., the Second Circuit clearly rejected the doctrine, observing that "the so-called doctrine of 
secondary meaning in the making, by affording protection before prospective purchasers are likely to 
associate the [mark] with a particular sponsor, constrains unnecessarily the freedom to copy and compete." 
The result in Laureyssens is consistent with the approach taken by other federal appellate courts around the 
country as well as with the views of commentators on the subject. The doctrine of "secondary meaning the 
making" has not been much heard from since the mid-nineties and is best viewed now as a historical 
curiosity.' SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. Intellectual Property The Law Of Copyrights, 
Patents And Trademarks. Ed. Thomson West. 2003. USA. P. 591 
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efeito será obtido ao momento em que a pretensão é deduzida no processo 
pertinente.  

O efeito horizontal da declaração  

Distinguimos acima o efeito excludente da distintividade adquirida, e o efeito 
exclusivo. Ao se tornar – perante o público relevante – sinal de origem e não só 
representativo genérico do produto ou serviço, a marca criou necessariamente 
um espaço próprio, que competidores não podem entrar com marcas 
assimiláveis, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou 
associação.  

Com efeito, o reconhecimento do público que o símbolo é sinal de origem é 
um requisito para que se tenha marca de fato, ou, mais precisamente, que se 
adquira marca de fato. Assim dissemos em estudo recente7: 

Como diz, num trecho extremamente habilidoso, José de Affonseca 
Gusmão em sua tese doutoral8: 

“ (...) a utilização protegível de uma marca não registada é sujeita a uma 
quinta condição, que é o resultado da utilização. É necessário que o uso do 
sinal para produzir um determinado resultado de ser protegível, e este 
resultado é se traduz pela congregação de uma clientela (ralliement de la 
clientèle). 

A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se 
destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm 
reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno 
comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela 
(ou consumidor). O que se pretende evitar, em última análise, é que a 
clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo 
da repressão da concorrência desleal não é o da defesa do consumidor, 
mas a proteção da boa fé entre comerciantes e um mercado saudável e 
honesto. Assim, para que haja confusão ou um risco de confusão, se 

                                           
7 BARBOSA, Denis Borges, Da proteção real da marca não registrada no Brasil (janeiro de 2013), encontrado 
em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_nao_registrada.pd
f 

8 "(...) l'usage protégeable d'une marque non enregistrée est soumis à une cinquième condition, qui est celle du résultat de 
l'usage. Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit 
par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que 
l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques 
d'usage, l'on trouve un fondement commun: celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du 
consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la 
répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des 
commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion 
soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion 
possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne 
motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie: la clientèle." 
Gusmão, cit. p. 146-147. 
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pressupõe a congregação de uma clientela (ralliement de la clientèle) em torno 
da marca. Na verdade, não há confusão possível, mesmo que se está na 
presença de marcas idênticas, se uma destas marcas não é conhecida pela 
clientela, e não motiva a preferência dela. Se fosse assim, faltaria o ator 
principal da confusão ou engano: a clientela. 

E, no mesmo texto, cuidando dos efeitos excludentes dessa aquisição como 
consagrado pelos precedentes: 

“No que diz com a alegação de que a querelante não detém legitimidade 
para a propositura da ação por não possuir o registro da marca que leva a 
expressão And Landscape Design, é de se notar que a hipótese dos 
autos, evidentemente, não versa sobre acusação de crime contra marcas ou 
patentes, mas sim, como visto, de concorrência desleal, delito previsto no 
artigo 195 da Lei nº 9.279/96 (...) Assim, a circunstância de a empresa 
querelante não possuir o registro da marca não constitui óbice à 
deflagração penal, visto que o objeto material, no caso, não é proteção à 
marca, que tem sede própria nos artigos 189 e 190 da Lei de regência, mas 
a liberdade de competir "com lisura e correção, sem lançar mão de 
expedientes desonestos ou desleais, respeitando o mínimo ético" (Nelson 
Hungria, in "Comentários", vol. VII, p. 380)”. Superior Tribunal de 
Justiça, 6ª Turma, Min. Paulo Galloti, RHC 15992/SP, DJ 08.06.2009. 

Mas o efeito excludente é limitado:  

“O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas 
registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, 
mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem 
temporal". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara 
Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009. 

"As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. 
A marca "Amor aos Pedaços" goza de inegável apelo e prestígio junto ao 
público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração 
e vendas de bolos e doces.  

Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao 
inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta 
quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em 
Pedaços" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do 
prestígio da marca concorrente." TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta 
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009. 

E o efeito exclusivo? Esse se dá pelo poder de excluir concorrentes e não 
concorrentes, ou mais precisamente, tanto aqueles que se engajem em 
competição efetiva (e que podem, se a colisão resulta em confusão ou 
associação ilícita, serem cobertos pela concorrência desleal) quanto aqueles 
que, por estarem disputando outro mercado geográfico, ou ainda não terem 
ainda entrado no mercado, não seriam concorrentes desleais por não serem 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA 

343 
 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.337-350 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

concorrentes ou por não serem... desleais. Pois o direito exclusivo exclui todos 
do uso da marca em todo território, irrelevante o conteúdo subjetivo. 

Quando o efeito exclusivo precede o registro  

Dir-se-ia, irrefletidamente, assim, que só pelo registro se obteria o efeito 
exclusivo da aquisição subsequente de distintividade. Mas tal não ocorre.  

Remontando ao mesmo estudo:  

A proteção promovida pelas regras de repressão à concorrência desleal é 
ativa e positiva, no sentido que ela provê reparação e interdição de conduta 
desleal. Mas, enfatizando o status jurídico das marcas não registradas, a lei 
igualmente garante a proteção passiva das marcas não registradas, 
impedindo que qualquer terceiro requeira e adquira a exclusividade de uma 
marca que está sendo usada por outra pessoa como marca de fato.  

Isso se dá, essencialmente, pelos institutos do direito de precedência e da 
chamada exceção Pouillet.  

Com efeito, se o ganho de distintividade satisfaz os requisitos do direito de 
precedência, a marca de fato (que se tornou marca em se tornando distintiva) é 
suscetível de se tornar o núcleo das pretensões do direito de precedência9.  

Mas igualmente a marca que adquiriu distintividade torna-se protegida pela 
aplicação do 124, XXIII do CPI/9610: 

"O dispositivo do art. 124, XXIII, foi introduzido pela LPI a fim de coibir 
a fraude à lei cometida por meio de apropriação de marca sabidamente 
alheia. Trata-se de importante ferramenta no combate à concorrência 
desleal. Inspirada pelos princípios da livre concorrência e proteção às 
marcas, esta regra aplica a exceção de má-fé, também conhecida como 
exceção Pouillet, que além de seu potencial efeito de extraterritorialidade, 
encerra um enunciado intrínseco de ilicitude. Assim, é eivada de ilicitude a 
ação daquele que visa apropriar-se, por meio do registro, de marca que 
sabe ser usada por terceiro para designar produto idêntico ou afim. (...) 

No presente caso, ficou cabalmente comprovado o fato de que a 
MARCATIVA inequivocamente sabia do uso anterior da marca "VISUAL 
JEANS" pelas empresas ALAIR BARBARA FRONZA e VISUAL IND. 
E COM., tendo, inclusive, tentando "vender" a mesma a eles, além de ser 
possuidora de inúmeros pedidos de registros de marcas diversas, o que 

                                           
9 Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de Precedência ao Registro de Marcas, in Usucapião de Patentes e 
outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, encontrado em 
http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf. 

10 Vide BARBOSA, Denis Borges, Revendo a questão da exceção Pouillet (outubro de 2011) encontrado em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf. Também, Nota Sobre 
o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no 
Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
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representa claro indício de tentativa de locupletamento indevido ao se 
apropriar de marcas para depois obter vantagem econômica com sua 
transferência para possíveis interessados, o que caracteriza verdadeiro ato 
de concorrência desleal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª 
Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 
2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012. 

Com efeito, se o uso de uma expressão antes insuscetível de proteção confere 
distintividade, e assim protectibilidade, a sua situação de marca de fato atrai 
todos os dispositivos legais de proteção desse ativo intangível. Inclusive, e 
especialmente, o afastamento das pretensões de quem pretende obter 
exclusividade para si a despeito da preexistência de marca de fato de terceiro.  

Aquisição posterior de distintividade de material 
apostilado 

1. Quais são os efeitos da aquisição subsequente de distintividade 
(secondary meaning) quanto a marca registrada com apostilamento, no 
tocante aos elementos objeto do apostilamento? 

O elemento de uma marca registrada, que é sujeito a apostilamento por falta 
de distintividade, pode - como todos os elementos simbólicos -, ser objeto de 
ganho posterior de distintividade. 

Uma vez que isso se dê e seja comprovado, tal elemento - que antes 
factualmente estava em domínio comum, ou tão próximo disso que não seria 
digno de apropriação singular -, passa a ser marca. Ainda não titulado em 
registro, passa a ser marca, ou elemento de marca de fato.  

Assim, o que antes era um elemento de uso comum, emerge e se individualiza 
naquele uso específico como marca de fato, sem prejuízo do interesse do domínio 
comum para todos demais usos desse mesmo símbolo.  

A exsurgência dessa marca de fato, como anteriormente indicado neste estudo, 
deflagra um conjunto de pretensões em favor de seu titular. A primeira delas é 
ser protegida pelos instrumentos da concorrência desleal. Ou seja, essa marca 
torna-se excludente do uso rival de outros concorrentes, no que suscetível de 
confusão e associação ilícita. 

Mas também o fenômeno tem as consequências que a lei brasileira assegura 
para as marcas de fato, inclusive a proteção deferida pelo art. 129, parágrafo 
único, ao chamado direito de preferência. A marca de fato, uma vez que se 
configure dessa forma, pode opor-se a pretensão de terceiros, que posteriormente 
a sua constituição como marca de fato, depositem pedidos de proteção cujo objeto é 
colidente com a marca de fato. 
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O segundo efeito de direito de uma marca de fato que se projeta além do 
domínio comum é – no direito brasileiro -, as consequências da aplicação do 
art., 124, XXIII, a chamada Exceção Pouillet: 

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o 
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua 
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou 
em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure 
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou 
associação com aquela marca alheia. 

Com efeito, uma vez que o elemento antes genérico virou marca de fato, ele dá 
azo à proteção em questão, que essencialmente cobre marcas de fato de 
terceiros, em face de pretensões de terceiros ao registro de marca 
confrontante, “que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em 
razão de sua atividade”. É esse a causa da proteção do inciso em questão: a 
proteção da marca de fato de terceiros, quando o depositante não podia deixar 
de conhecer a marca sênior.  

Assim, cabe responder que os efeitos da aquisição subsequente de 
distintividade (secondary meaning) quanto a marca registrada com 
apostilamento, no tocante aos elementos objeto do apostilamento são, pelo 
menos, os seguintes: 

1. Habilita o titular do elemento apostilado a dele utilizar-se como marca de fato, 
ou como elemento de marca de fato. 

2. Garante ao titular da marca de fato ao efeito excludente que resulta da 
repressão à concorrência desleal. 

3. Faculta à marca de fato deflagrar os efeitos previstos no art. 129, parágrafo 
único, do CPI/96, ou seja, o direito de precedência.  

4. Faculta ao titular da marca de fato a obter, na forma do respectivo 
dispositivo legal, a proteção do art. 124, XXIII, ou exceção Pouillet.  

O efeito da marca de fato quanto a marca júnior 
essencialmente idêntica 

 O uso de um elemento de domínio comum é livre a todos, sem exceção e 
sem limites. Faz parte da liberdade geral econômica, garantida pelo art. 1, IV e 
170 da Constituição. 

No entanto, a reprodução de uma marca de fato de terceiros, especialmente 
quando é idêntica ou substancialmente idêntica a tal marca anterior, colide 
com o efeito excludente da marca de fato, quando:  
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(a) ocorre no mesmo mercado, de especialidade, geográfico e ao mesmo 
tempo; 

(b) é suscetível de causar confusão ou associação do público pertinente. 

Como marcam os precedentes, não há qualquer justificativa de direito em 
copiar elementos de marcas de fato ou de direito de terceiros, quando existam 
muitas forma alternativas de expressar uma origem de produtos e serviços: 

“4. No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a semelhança entre 
as embalagens dos produtos da ré e os seus, sob dois prismas: a) o 
primeiro, de supostamente induzir os consumidores em erro, traduzindo 
um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de parasitismo e proveito do 
prestígio alheio. 

O perito judicial, analisando as embalagens das latas de creme de leite 
comercializados pelas partes, concluiu pela relativa semelhança entre os 
pares de produtos comparados. 

O exame atento do laudo pericial revela que as embalagens de creme de 
leite utilizadas pela ré remetiam diretamente às embalagens da autora, que 
primeiro delas se utilizara e é líder de mercado. 

Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a erro pelas semelhanças 
das embalagens. Isso porque, apesar da similitude de cores e de figuras, os 
produtos têm as marcas "Nestlé", "Parmalat" e "Glória" ostensivas nos 
rótulos, que, de algum modo cumprem papel diferenciador. 

Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes semelhanças 
existentes não eram necessárias, nem cumpriam qualquer fim social 
relevante. 

Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme 
de leite. O que me desagrada não é o uso isolado da fruta, mas sim 
somado à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a 
composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto 
concorrente. 

É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da 
similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou 
convencido que essa parecença foi deliberadamente desejada pela ré, ao 
alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado. 

Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas embalagens, após 
pesquisa de mercado. Não vejo razão plausível para a mudança, 
aproximando as novas embalagens daquela idealizada e construída pela 
líder de mercado. 

A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a 
confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento 
sem causa à custa do prestígio de marca alheia." (TJSP, Ac 994.07.115467-
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5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. 
Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010). 

Neste outro, a noção da ilicitude da imitação não eficiente, da cópia que visa 
simplesmente à associação e ao uso de prestígio alheio:  

O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos 
comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação 
de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica 
com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve 
registro de marca junto ao INPI. 

Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na 
ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o 
condão de iludir os consumidores, porém forçoso reconhecer que também 
não se mostram necessárias, nem cumprem qualquer fim relevante. 

É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da 
similitude na identidade de baralhos e similitude de suas marcas. Um 
produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro 
reconhecido e consagrado pelo mercado. 

Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão 
entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas 
que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor 
que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada 
na mente a tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou 
como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis. 

O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação 
da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar 
confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios 
consumidores. 

Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, 
"a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que 
evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do 
produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que 
sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" 
Gama Cerqueíra, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 
918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que 
desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente 
diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-
o em erro". 

Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação 
Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de 
produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas 
incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade 
construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos 
prejuízos das marcas notórias e vencedoras. 
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Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor 
no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de 
investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser 
tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de 
produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente". 

Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha 
escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, 
açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca 
concorrente. 

Este parentesco existente entre as denominações dos produtos 
concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do 
novo entrante, cuja qualidade seria associada ás dos produtos da autora. 

(TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santrelli Giuliani, 27 de 
agosto de 2009). 

Pela terceira vez, ainda o Tribunal paulista, perguntando: para que imitar, 
senão para confundir? 

As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. 
A marca "Amor aos Pedaços" goza de inegável apelo e prestígio junto ao 
público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração 
e vendas de bolos e doces. Pouco provável, diante da infinita 
variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um 
shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, 
tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedaços" sem o 
propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da 
marca concorrente. (TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 
votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009). 

Essencialmente, ao reprimir a imitação não necessária, mas simplesmente 
parasitária, o direito veda apenas a desproporção ilícita no exercício do direito 
fundamental de cópia. Imita-se licitamente, para aumentar a eficiência da 
economia, em favor do público. Mas não há como coonestar a imitação que 
apenas aproveita o prestígio alheio, sem consistir o exercício de competência 
própria: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros 
integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, 
para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça 
sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a 
ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...) 

As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, 
trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas 
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com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo 
a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da 
palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-
HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da 
empresa prestadora de serviços.  

Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque 
maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem 
presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o 
público à confusão.  

As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de 
controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego 
de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há 
uma extensa rede de atendimento à clientela.  

É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. 
Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada 
pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o 
faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de 
serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" 
também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina 
especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se 
estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, 
contratos e todas as formas de publicidade. (Tribunal de Justiça do Paraná, 
Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. 
Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. 
Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam). 

Assim cabe responder: quando terceiro, utilizando-se de marca figurativa 
substancialmente igual, em atividade igual, emprega em suas atividades a parte 
nominativa objeto de apostilamento da marca anterior, comete concorrência 
desleal.  

Apostilamento do registro posterior  

Note-se qual o efeito do apostilamento no caos em que esse se fundamente na 
falta de distintividade: é declarar que o elemento tido como não distintivo não 
terá exclusividade.  

Ocorre, que tal apostilamento, simultaneamente, licita o uso não exclusivo por 
parte do titular do registro apostilado. Com efeito, se o elemento apostilado 
pertencesse a terceiros, a apostila – se houvesse – só poderia ser: o registro 
não inclui o direito de uso de XYZ”. Com efeito, uma coisa é o uso não 
exclusivo, ou seja, uso concorrente de elementos genéricos; outra é o dever de 
não usar elemento de marca de terceiros. 

Assim, deve ser declarada a nulidade do elemento apostilado como “sem 
direito ao uso exclusivo de ...”, quando nenhum uso, concorrente ou não, é 
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permitido de marca ou elemento de marca de terceiros. Entre essas hipótese, 
está a do elemento protegido pelo art. 124, XXIII do CPI/96. 

Exatamente o mesmo ocorre se essa marca de fato, protegida pela Exceção 
Pouillet, foi objeto de aquisição subsequente de distintividade (secondary 
meaning). Uma vez marca de fato, tenha essa distintividade originária, ou 
subsequente, será sempre objeto de proteção do art. 124, XXIII, sempre que 
o depositante da marca júnior “evidentemente não podia deixar de conhecer 
da marca anterior”. 
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EFEITOS DAS NORMAS NO AVANÇO DA BIOTECNOLOGIA 

TRANSGÊNICOS/ SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

SANTANA, Aura Danielle D. ¹ 

BARROS, Carla Eugenia C.¹ 

 

RESUMO 

O presente artigo analisará os efeitos das normas no avanço da biotecnologia no 
ordenamento jurídico brasileiro em face dos transgênicos/ segurança alimentar e do 
Direito da Propriedade Intelectual. Premente à questão alimentar enquanto garantia 
fundamental de Dignidade humana ratificada na Declaração dos Direitos Humanos. O 
embate das políticas socioambientais, no tocante a segurança alimentar é de relevância 
mundial, observadas desde os primórdios da civilização com a utilização de técnicas 
rudimentares e manejo de sementes. Ao longo do aperfeiçoamento biotecnológico surge 
a necessidade de coibir eventuais abusos na instrumentalização científica de pesquisa 
em cultivares, imprimindo na Legislação Nacional e Internacional a regulamentação das 
instituições públicas e privadas no cenário de representatividade e projeção 
biotecnológica. 

PALAVRAS-CHAVE: transgênicos. biotecnologia. segurança. direitos humanos. 

 

ABSTRACT 

This article will examine the effects of standards in the advancement of biotechnology 
in the Brazilian legal system in the face of transgenic / food security and Intellectual 
Property Law. Urgent the question of food as a fundamental guarantee of human dignity 
ratified the Declaration of Human Rights. The clash of socio environmental politics 
with regard to food security is of global significance, observed since the dawn of 
civilization to the use of rudimentary techniques and handling of seed. Throughout the 
biotechnological enhancement comes the need to restrain potential abuses in scientific 
search instrumentalization contents in cultivars, printing to the National Legislation and 
International regulation of public and private institutions in the representativeness and 
biotechnology projection scenery.  

KEYWORDS: transgenic. biotechnology. security. human rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A biotecnologia vegetal apresenta sua incursão histórica na observação empírica 

das técnicas primárias que permitiram a manipulação de bactérias, leveduras, enzimas e 

bolores (pão, por exemplo), bebidas (vinho e cerveja) e até mesmo artigos têxteis. 

Observamos que o fazer científico imprime atenção desde épocas remotas, na atualidade 

é visível o interesse dos agentes econômicos globais frequentemente pautados nas 

agendas politicas de ciência, tecnologia e economia das principais nações desenvolvidas 

e em emergente desenvolvimento. No tocante a bioética e o biodireito na proteção da 

biodiversidade, convém salientarmos Bertoldi (2012) apud Fritjof discutindo acerca de 

uma “percepção ecológica”, em que indivíduos e sociedades estariam encaixados nos 

processos cíclicos da natureza, enquanto que Francois Ost utiliza o termo “ecologia 

radical”, criticando a visão cartesiana, ao analisar que as implicações estão para além, 

afirmando que coexistem pressupostos construtivos para uma ação política. 

A discussão principal do avanço da biotecnologia, especificamente a vegetal, é a 

extensão e limitação na aplicação de recursos, meios ou instrumentos utilizados na 

modificação ou otimização de organismos vivos, no processo de melhoramento genético 

que se destina a usos específicos, em nosso caso, a proteção jurídica na produção de 

alimentos.  Para tanto, fora analisada a legislação que regula procedimentos científicos 

em cultivares, repercutindo em níveis de condutas sociais frente à preservação do meio 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.351 - 386 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

mailto:auradanielle@hotmail.com


ISSN ELETRÔNICO 2316 - 8080 
EFEITOS DAS NORMAS NO AVANÇO DA BIOTECNOLOGIA TRANSGÊNICOS 

353 
 
ambiente mediante o aprofundamento da discussão jurídica acerca da segurança 

alimentar, e garantias fundamentais inerentes à dignidade humana. 

Desta forma é que se faz necessária a observância no ordenamento jurídico 

brasileiro e internacional acerca da temática, no que pese os Tratados e Declarações 

Internacionais, Códigos de Condutas, Decisões e Conferências, discutindo a contextura 

flexível das normativas jurídico-internacionais em matéria ambiental, ou seja, soft law.  

Importante frisar que o Brasil cumpre com a principal obrigação jurídica advinda 

da Convenção sobre a diversidade biológica (CDB) e regulamenta, em consonância com 

a Carta Mundial da Natureza de 08 de outubro 1982 de caráter declaratório aprovada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso II da 

Magna Carta Constitucional Brasileira de 1988: preservar a diversidade e a integridade 

do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético; bem como a Medida Provisória nº 2186-16 de 2001, 

legislação emergencial que regula o acesso ao patrimônio genético situado no território 

nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva; a proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado; a distribuição de benefícios e o acesso; e 

a transferência de tecnologias. 

Neste aspecto Bertoldi (2012) cita o direito humano à biodiversidade como um 

Direito reflexo e tem sua amplitude na Carta Internacional dos Direitos Humanos, o que 

permite uma reflexão sobre a biodiversidade como sendo uma expressão tangível da 

oportunidade da vida, pois quando se há perdas de espécies no ecossistema, essenciais a 

ordem, isto ameaça a capacidade de regeneração desse ambiente, portanto, é entendível 

como um bem tutelado.  
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O enfoque do Direito da Propriedade Intelectual, em biotecnologia vegetal, faz 

jus a proteção e reconhecimento dos recursos genéticos como matéria prima do trabalho 

executado pelo melhorista, que propicia um ciclo evolutivo de melhoramento das 

cultivares. Na defesa dos interesses dos seus criadores e como incentivo para o 

desenvolvimento de variedades de plantas cultivadas para a agricultura, a horticultura e 

a silvicultura. 

A discussão temática justifica-se na percepção de que no campo da ciência é 

inegável a importância que possuem as descobertas científicas para os últimos anos, 

porém ao mesmo tempo, esse conjunto de avanços e sua rapidez tem feito com que 

sejam colocados à mercê do capital e desprezados valores, sem que se faça uma reflexão 

sobre essa questão. Para a ciência não há limites, mas a sua aplicação prática sim, 

implica ressaltar que as descobertas cientificas passam pelo crivo da reflexão ética da 

conduta benéfica ou maléfica. 

METODOLOGIA 

 

O artigo é de cunho bibliográfico e baseia-se na análise dos temas atuais 

discutidos na legislação e na doutrina jurídica acerca da segurança alimentar em sede 

transgênicos OGM (organismos geneticamente modificados), observar-se-á a conduta 

normatizadora e a consonância perceptiva das atitudes éticas no manejo de técnicas 

biotecnológicas. Os procedimentos serão concernentes à natureza dos dados, ou seja, a 

investigação será sobre análise dos dispositivos legais e questões referentes à temática 

sobre o conhecimento da legislação frente à segurança alimentar/ transgênicos e as 

repercussões sociais, culturais e jurídicas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Constata-se que a ciência acompanha a evolução da humanidade. Nessa linha 

reconhece-se o surgimento do pensamento científico na Grécia Antiga, da denominada 

‘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’1 

O pensar/fazer científico é instigado desde os filósofos Platão e Aristóteles ao 

defender que a essência de cada coisa está nela própria. Aristóteles2 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). 

A bibliografia conforme Stéfano (2013), consolida o marco cronológico, do 

método utilizado na manipulação de espécies vegetais, no século IV a.C., Teofrasto 

(372 a.C. 287 a.C.). sucessor de Aristóteles na escola Peripatética. 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 Renascimento.   
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1. 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. 

2. . 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 

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. 

Com a teorização da ciência moderna proposta por Francis Bacon3, 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 Bacon4, um ‘novo organon’ um 

sistema de investigação cientifica cujo conhecimento e poder material deveriam estar 

unificados, desvendados pela observação e interpretação da natureza. Já a concepção de 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.351 - 386 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316 - 8080 
EFEITOS DAS NORMAS NO AVANÇO DA BIOTECNOLOGIA TRANSGÊNICOS 

357 
 
Descartes põe em dúvida o pensamento de Aristóteles com o questionamento sobre o 

conhecimento da verdadeira realidade.  

3.  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.  

4.  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. 

 

Segundo o filósofo os homens estavam longe de ter certezas, portanto era necessário 

procurar as evidências: “ideias claras e distintas”. Com esses postulados, surge o 

empirismo, fundado no princípio de que só é verdadeiro aquilo que é demonstrável pela 

experiência, ou seja, pelos sentidos. 

A investigação científica dos vegetais ganha impulso ao longo de eras, foram 

diversos cientistas na investidura de catalogações de diferentes espécies de plantas. O 

processo de seleção baseava seu estudo na observação das características de flores, 

frutos e sementes, lançando as primeiras hipóteses de reprodução de vegetais. No século 

XVII, convém destacar o trabalho do botânico inglês John Ray (1627- 1705), Historia 

Plantarum Generalis (1ª parte em 1656; a 2ª parte data de 1706) em que descreve 

milhares de espécies vegetais, estabelecendo um critério de separação sexual das 

plantas, distinguindo-as entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Stéfano (2013). 

A bibliografia de Stéfano (2013) traduz que a repercussão da catalogação e 

procedimentos de seleção vegetal foi bastante intenso, relevância para o botânico sueco 

Carl Von Linnée (1707 – 1778) considerado pai da taxonomia moderna, mérito do 

catálogo oficial classificatório de plantas, no século XVIII, conferiu um padrão de 

nomenclatura binominal das espécies utilizando o latim como idioma oficial, 

representando o primeiro nome de gênero; e o segundo, espécie. Já o austríaco Gregor 
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Mendel ao realizar entrecruzamentos de ervilha determina as leis da hereditariedade 

para espécies vegetais. O despontar da genética possibilita o emprego de práticas e dos 

manejos agrícolas visando o aumento da produtividade no campo e na produção de 

alimentos. 

O impulsionar científico de vegetais também ensejou a descoberta por Robert 

Hooke (1635-1676), ao observar cautelosamente um pedaço de cortiça de um tecido 

vegetal, percebendo a presença de uma membrana dura, parecida com favos de mel, 

denominou-a de célula. A descoberta foi um marco para os estudos e pesquisas sobre as 

células, atualmente manipuladas graças a Genética. 

A concepção biotecnológica apresenta definições as mais diversas, conquanto 

para Burillo apud Stéfano (2013) a biotecnologia diz respeito a toda metodologia que 

utilize técnicas de manejo de organismos vivos ou algumas de suas partes, com a 

finalidade de obter bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas. Na mesma 

linha de pensamento segue Grisolía7 ao examinar a biotecnologia como o 

desenvolvimento e o uso de tecnologias baseadas no conhecimento da matéria viva na 

obtenção de melhores produtos para o uso humano. A Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) entende que a biotecnologia seria o conjunto de 

recursos que utilizam ou que causam alterações orgânicas em animais, plantas, micro-

organismos e todo material biológico que possa ser associado a micro-organismos. 

A literatura constata que as incipientes atividades de manejo agrícola dos 

exímios conhecedores e produtores das riquezas proporcionadas pela terra, deu azo à 

mecanização da agricultura e às ciências agronômicas, A difusão tecnológica alcança as 

lavouras com maquinarias específicas para as técnicas de adubação, automatização de 

plantio, colheita, informatização de programas de melhoramento de variedades vegetais. 
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Diante desse quadro biotecnológico Stéfano, (2013), observamos as técnicas de 

invenção introduzidas pelos conhecedores e manipuladores dos métodos tradicionais de 

melhoramento vegetal, a enxertia e o cruzamento, por exemplo, passam a ser 

juridicamente protegidas e reconhecidas no ano de 1922, com a edição dos primeiros 

diplomas legais conferindo proteção aos inventores de novas variedades vegetais, na 

Alemanha e nos Países Baixos.  

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 ciência5 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 Popper6 faz-nos refletir– no Século XX, teoria relativista - “o 

conhecimento cientifico 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 

presente e no futuro. As novidades causam apreensão ali vigente, especificamente no 
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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’. 7 

5, 6 e 7 Visão de 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.  Respectivamente, p. 3274; p. 3278; p.3274. 

Portanto, na medida em que a ciência e a tecnologia são forças legitimadoras 

do sistema de dominação estatal, tornam-se ideologia. Habermas 8entende que o debate 

politico eficaz pode ser o instrumento de enfrentamento dos desafios criados pela 

técnica na modernidade. A politica de discussão biotecnológica envolve diversos setores 

da sociedade (cientistas, técnicos, políticos, filósofos, juristas e representantes das 

diversas correntes de opinião pública), evitando que a discussão se reduza e reproduza 

apenas a garantia de vantagens econômicas, em detrimento de valores e direitos 

fundamentais. 

A importância da bioética e o biodireito no processo de regulação legal são 

prementes na proteção de cultivares e conseguinte produção de alimentos, na 

investigação das condições necessárias para uma administração responsável de vida 

humana, animal e responsabilidade ambiental. 

Interessa-nos refleti acerca do art. 5º, X, da Constituição Federal do Brasil ao 

proclamar a liberdade da atividade científica como um dos seus direitos fundamentais. 

Para Maria Helena Diniz, não significa que ela seja absoluta e não contenha nenhuma 

limitação, pois existem diversos valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente, 
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como a vida, a integridade física e psíquica, a privacidade, que poderiam ser gravemente 

afetados pelo mau uso da liberdade da pesquisa científica. Maluf (2010). 

A exacerbação do monopólio científico em cultivares requer especial atenção 

na garantia de segurança alimentar, pois o direito a vida digna passa pelo direito a 

alimentação saudável, percebemos a partir de outros institutos, outrora consagrado na 

Constituição de 1934, em seu art. 115, lia-se: 

8. Habermas citado por 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.  

“A ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de 

modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses 

limites, é garantida a liberdade econômica. 

Parágrafo único: Os poderes públicos verificarão, 

periodicamente, o padrão de vida nas várias regiões do país.  

 

A Constituição de 1946, em seu art. 145, determinava: 

 

“A ordem econômica deve ser organizada conforme os 

princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa 

com a valorização do trabalho humano 

Parágrafo único. A todos é assegurado trabalho que 

possibilite existência digna.” 

 

No texto de 1967, a expressão Dignidade Humana encontra-se em seu art. 157, II: 
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“ A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com 

base nos seguintes princípios:  

II – valorização do trabalho como condição da dignidade 

humana.” 

        

 Perceptível o princípio da Dignidade Humana enquanto parâmetro do justo 

ideal de justiça aplicado à autêntica ordem democrática. Na atual configuração 

Constitucional (Magna Carta de 1988) o art.1º elenca os princípios fundamentais, em 

nosso caso, destacamos o inciso III – a dignidade da pessoa humana; o caput de seu 

art. 5º, afirma e garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. Entendemos que o direito à vida se fecunda no requisito 

básico de sobrevivência humana, direito à alimentação saudável, primordial em toda 

sociedade. 

A biotecnologia cria a possibilidade “de reelaborar la constitución humana”, de 

pensar en la imagem del hombre” e isso requer preparo das diversas áreas do 

conhecimento. Hans Jonas9 associa ética a uma exigência da responsabilidade humana, 

uma vez que a “técnica es um ejercicio del poder humano, es decir, uma forma de 

actuación, y toda actuación humana está expuesta a su examen 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. 

 Imprescindível se faz a observância em matéria de bioética, essencial o 

respeito à dignidade humana, paradigma da ordem jurídica do Estado Democrático de 
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Direito, como pressuposto fundamental, pois a dignidade da pessoa humana constitui o 

fundamento e o fim da sociedade e do Estado, devendo prevalecer esse principio sobre 

qualquer tipo de avanço científico e tecnológico. Consoante expressa Maria Helena 

Diniz, “a adoção de qualquer conduta que venha a reduzir a pessoa humana à condição 

de coisa, retirando dela sua dignidade e o respeito a uma vida digna”.   

 

9. HANS Jonas. Ética, medicina e técnica. Capítulo: Engenharia biológica – uma previsão. 

 

Complementa Hans Jonas o bom senso é levar em conta as consequências antes 

de empreender a própria acção, defende que o controlo biológico do homem, 

especialmente o controlo genético, levanta questões éticas de um tipo totalmente 

inédito, para as quais nem a práxis nem o pensamento anteriores nos preparam, uma vez 

que o que está em causa é a própria natureza e imagem do homem. 

As razões para que se considere a ética no desenvolvimento da técnica, apriori, 

é a ambivalência dos efeitos que tanto podem ser bons ou ruins (negativos): 

[...] el presupuesto para ello es que la ética pueda distinguir 

claramente entre ambos usos, entre el uso correcto y el errôneo 

de una y la misma capacidad”. 

A segunda razão é a automaticidade da aplicação da ética à atividade permanente da técnica e 

terceira é a dimensão global do espaço e do tempo com repercussões presentes e nas futuras 

gerações.  
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O avanço biotecnológico especificamente em cultivares tem alçado grandes 

conquistas científicas no cenário mundial ao instigar volumosos hectares de lavouras na 

reprodução de organismos geneticamente modificados, inúmeras são as manipulações 

genéticas realizadas em vegetais, raízes, frutos, leguminosas, dentre outras espécies que 

servem para o consumo humano e animal. Portanto, devemos atentar a questão bioética 

a nos interrogar, há realmente segurança alimentar? Cogitamos que sim, porém com a 

intensificação científica em cultivares, visando meramente o capital e o crescimento 

econômico das potencias mundiais, a exemplo dos EUA, não é certamente confiável, 

quando pensamos nos produtos químicos aplicados desordenadamente.  

A situação abre precedentes problemáticos e hipotéticos, somos convocados a 

refletir sobre nossa razão moral – numa época em que, por infelicidade, a teoria ética se 

vê mais do que nunca desprovida. A humildade, porém, talvez seja a virtude hoje 

necessária como antídoto para a ruidosa arrogância tecnológica. Hans Jonas enfatiza: a 

percepção crítica da engenharia biológica faz uma distinção clara: o homem era o 

sujeito,<< a natureza>>, o objeto do domínio tecnológico (o que não excluía que o 

homem se tornasse indiretamente objeto da respectiva aplicação); o advento da 

engenharia biológica assinala um afastamento radical daquela tão clara distinção 

rompendo com a importância metafisica: o homem transforma-se em objeto direto, tanto 

como em sujeito da mestria da engenharia. 

Conforme Hans Jonas a engenharia biológica propõe-se operar como 

modificadora sobre estruturas dadas previamente, cuja realidade e tipo próprios 

constituem o dado inicial; não são nem inventados, nem produzidos de novo, mas 

tornados objeto de melhoramento inventivo logo que descoberto. Corrobora BARROS, 

Carla E.  (2013): H. Kendall nos afirma que os seres humanos e o mundo natural estão 
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em rota de colisão; devemos remete-nos a crise de nossa civilização e a relação do ser 

humano com a natureza. Os efeitos das intervenções tecnológicas sobre o mundo físico 

e sobre nossa situação de vida individual e coletiva (interesse público) se transformou 

num processo sem limites, desgastando o ecossistema. 

Na visão de Hans Jonas, devemos atentar para a questão da predizibilidade. Na 

engenharia pesada, o número de incógnitas é praticamente nulo, e o engenheiro é capaz 

de prevê com precisão as propriedades do seu produto. Entretanto, o engenheiro 

biológico que se vê a braços,<< às escuras>>, com a complexidade não dita de certos 

determinantes possuidores de uma dinâmica de funcionamento autônomo, o número de 

incógnitas co-presentes à planificação é imenso.  

BARROS, Carla E. (2013) identifica a possibilidade de se produzirem em 

laboratórios, combinações e variações, com grande repercussão na agricultura, tudo isso 

relacionado a negócios financeiros gigantescos, como o agronegócio – o chamado 

“século da biotecnologia”. Vivemos no período da revolução bioindustrial, fala 

Navarro. “os processos da genética e da enzimologia permitem dispor de bisturis 

moleculares para reprogramar os micróbios e transformá-los em escravos biológicos” 

face à limitação biologicamente limitada do ser humano. 

No decorrer do desenvolvimento capitalista, a semente tornou-se mercadoria. 

Se historicamente, a semente era para o agricultor, apenas parte guardada da última 

colheita, atualmente, ela tornou-se mais um insumo que precisa ser comprado. Eis uma 

nova ótica, as possibilidades oferecidas pelos transgênicos aprofundam a 

mercantilização das sementes e altera o seu valor de uso, de tal maneira que acabam por 

gerar relações cada vez mais dependentes. A agricultura se rende ao controle e 

determinações externos a sua propriedade. O uso de plantas transgênicas, aos quais 
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servem aos interesses das multinacionais que patenteiam a semente, conduz a uma 

monopolização inédita no mercado agrícola, assim como maior inserção das relações 

capitalistas na agricultura familiar. Andrioli & Fuchs (2012) 

O referido autor alude a expansão do cultivo de plantas transgênicas em áreas 

plantadas, em 2005, o alcance de 90 milhões de hectares, cultivados por 8,5 milhões de 

agricultores (James, 2005). O número de países em que foram cultivadas plantas 

transgênicas, desde 1996, cresceu sensivelmente; de seis para 21. No entanto, são cinco 

os países que, globalmente, apresentam a maior área de cultivo transgênico: 1) os EUA, 

49,8 milhões de hectares (55%); 2) a Argentina com 17,1 milhões de hectares; 3) o 

Brasil com 9,4 milhões de hectares; 4) o Canadá com 5,8 milhões de hectares; 5) a 

China com 3,3 milhões de hectares. Na América Latina, não considerando a Argentina e 

o Brasil, são vanguardas na produção de transgênicos o Paraguai (1,8 milhão de 

hectares) o Uruguai (322 mil hectares) e o México (100 mil hectares). Atualmente, 

depois da liberação oficial da soja transgênica, o Brasil apresenta o maior potencial de 

produção de transgênicos. 

Andrioli & Fuchs (2012) menciona que além da pesquisa transgênica estar 

concentrada em quatro plantas (milho, algodão, soja e a colza) para um vasto mercado, 

sua utilização aumenta em países especializados na exportação desses produtos. As 

experiências existentes com produtos transgênicos confirmam os temores dos críticos 

dessa tecnologia. Sua finalidade primeira é aumentar os lucros de um pequeno número 

de multinacionais que decidem, com base em seus interesses particulares, as plantas que 

serão utilizadas e as características a serem desenvolvidas. 

O citado autor afirma que a alteração da qualidade dos alimentos (com as 

chamadas qualidades output) é tecnicamente bem mais difícil do que, originalmente, se 
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havia imaginado. Seu desenvolvimento se dirigiria a determinados nichos de mercado e, 

além disso, existe uma grande probabilidade de mais efeitos colaterais do que nas 

plantas resistentes a herbicidas e insetos, desenvolvidos desde a metade da década de 

1980. A disseminação dos transgênicos, especialmente na América Latina, deve ser 

compreendida no contexto da modernização capitalista da agricultura, a qual se iniciou, 

particularmente  a partir da década de 1950, e criou a base para a  crescente dependência 

dos agricultores, através de insumos das multinacionais da indústria química. 

 A chamada ‘revolução verde” tentou propagar, globalmente, a necessidade do 

aumento da produção agrícola para combater a fome. Desta forma, o melhoramento 

genético de sementes poderia contribuir, desenvolvendo variedades adaptadas a 

determinados locais, as quais seriam mais produtivas e resistentes a pragas. O que 

percebemos é que o incentivo ao uso de tecnologias ‘modernas’ tornou-se o momento 

áureo de expansão dominante dos países com alto nível tecnológico sobre as nações 

emergentes, a exemplo do incentivo ao uso de adubos químicos e defensivos agrícolas, 

em que  a ‘doce ilusão’ da combinação de máquinas agrícolas, elevaria a produtividade 

das propriedades rurais e do trabalho.  

Os apologistas pensava ser a ‘revolução verde’ , a solução para eliminar a fome 

no mundo, entretanto, os EUA tomados pelo sentimento de outrem impõe seu poderio 

através do alimento, nada mais cruel não sabermos quais os níveis tóxicos ingeridos e as 

causas e consequências dessas experimentações com seres humanos e animais, bem 

como a expansão de graves riscos ambientais (contaminação via solos, ventos, rios, 

lençóis freáticos, extinção de espécies de plantas em seu padrão genético  original). 

A experimentação é o verdadeiro acto, e o verdadeiro acto uma 

experimentação, confirma Hans Jonas aos parâmetros de reversibilidade e 
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irreversibilidade. Tudo na construção mecânica é reversível; apenas na engenharia 

convencional pode sempre corrigir os seus erros; e não somente nos estágios 

planejamento e testagem, mesmo os produtos finais, exemplo automóveis, podem ser 

recolhidos para correções de falhas. Já na engenharia biológica, as suas ações são 

irrevogáveis, - o que está feito está feito-, não se podem recolher pessoas nem 

desmontar populações,  

Na lógica do raciocínio, pensemos no que há de fazer com os inevitáveis 

desastres das intervenções genéticas, com os fracassos, as aberrações, as 

monstruosidades – a menos que se introduza o termo ‘desperdício’ na equação humana.  

Inexoravelmente as questões éticas hão de enfrentar e responder, antes que sequer se 

permita o primeiro passo em tão fatídica direção.  

Andrioli & Fuchs (2012) atesta que o ‘pacote tecnológico’ planetário, na 

década de 1930, projetado estrategicamente pelos EUA e executado, originalmente, pela 

Fundação Rockefeller, em projeto piloto no México, nas Filipinas, no Brasil e nos EUA, 

este projeto desfrutava de grandes multinacionais e a responsabilidade de sua ampliação 

foi partilhada com governos dos respectivos países.  A eclosão da II Guerra Mundial 

alçou o aproveitamento pelas multinacionais para investimentos agrícolas e impulsionou 

a acolhida ideia de aplicar venenos remanescentes da guerra na agricultura, como 

“defensivos agrícolas”. O nitrato, por exemplo, foi desenvolvido a partir do ar, para a 

produção de explosivos, somente mais tarde é que se desenvolve a tecnologia para 

adubar artificialmente o solo com nitrogênio (Lutzenberger 2001)  

A liberação irresponsável de transgênicos trouxe seríssimos danos na 

experimentação do milho Bt10, em pastos e lavouras. Andrioli & Fuchs (2012) faz 
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menção as 70 vacas alimentadas com milho ‘Bt 176’, do estábulo Weidenhof, de 

propriedade de Gottfried Glöckner, em Wölfersheim, no Estado de Hessen.  

 

10 Milho Bt 

O milho Bt (Bt= Bacillus thuringiensis) provoca em toda a planta a produção de uma toxina que a protege 

contra a ‘lagarta do cartucho’ produto que, aliás é propagado em regiões sem incidência de tal praga. O 

Bacillus thuringiensis contido nas ‘plantas assassinas’ destrói o aparelho digestivo dos insetos. O caso do 

milho, o veneno não distingue entre a lagarta do cartucho e outros insetos, ameaçado também insetos 

úteis no local e à longa distância, como as lagartas de borboletas protegidas. Os pólens das plantas de 

milho transgênico contêm elevadas concentrações da toxina Bt além de todo um complexo de genes 

estranhos: foram incluídos genes  para resistência antibiótica, resistência a agrotóxicos, para o inseticida, 

bem como outros que podem multiplicar o efeito dos genes tóxicos da planta.  

 

Progressista e experimentador de novas tecnologias, em 1997 plantou, como um dos 

primeiros na Alemanha, suas lavouras com o milho transgênico “Bt 176’ da 

multinacional suíça de sementes e de produtos químicos Syngenta, a experiência foi 

catastrófica na fisiologia das vacas, apresentaram diarreia pegajosa pardo-branca, a 

urina e o leite continham sangue, edemas no úbere, concentrações de água nas juntas, as 

veias se dilatavam. A pele do úbere de algumas vacas tornou-se áspera e rachada, outras 

vacas interromperam repentinamente a produção de leite, normalmente de 20 litros. 

Em decorrência, nasceram bezerros mal formados, e uma vaca apresentou uma 

hérnia no úbere; jorrando sangue com pequenos pedaços de carne. Apesar de tentativas 

de reverter a situação as 70 vacas tiveram que ser sacrificadas. As análises em 

laboratório do milho verde continha 8,3 mg de toxina por kg. O veneno foi encontrado 
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em todo lugar, na urina , no esterco, bem como no sangue e nos gânglios linfáticos dos 

animais. Uma vez estando essas toxinas presentes na estrutura dos solos, na ração e no 

esterco, já não há como preservar, sequer os seres humanos. 

O avanço das técnicas em biotecnologias em cultivares é por vezes assustador. 

A apocalíptica’ Monsanto é a maior produtora de sementes geneticamente modificadas 

do mundo, e quase 90% dos 140 milhões de acres cultivados com OGM receberam as 

sementes de milho e soja da Companhia. A postura imperialista e a exacerbação na 

indústria de produtos químicos de alimentos demonstra que as culturas transgênicas se 

alastraram legal e ilegalmente sobre 90 milhões de hectares no mundo todo.  A 

liderança dos EUA de mais de 40 milhões de hectares de lavouras transgênicas reflete 

de maneira abusiva na dominação de estratégia de defesa das soberanias nacionais, em 

termos de desenvolvimento de patentes, licenciamento e comercialização de plantas 

alimentícias. 

Evidencia-se o início de uma nova era na historia de civilização humana, 

abalando a garantia de a segurança alimentar referente às técnicas utilizadas de 

modificação do código genético, colocando em risco a qualidade de vida dos seres 

humanos e manutenção originária das espécies de plantas já catalogadas, conforme 

ecossistemas adaptativos. 

Para Hans Jonas não existe, nas máquinas, nada de análogo à geração e à 

hereditariedade. Na engenharia biológica, a produção é indireta, através do injetar do 

novo determinante na sequencia genética, onde seus efeitos começarão por evidenciar-

se na geração seguinte, autopropagando-se depois através das gerações. Criar, neste, 

caso, é lançar, pôr à deriva na corrente do devir, a qual leva consigo o próprio criador. O 

iminente controle humano de sua própria evolução é agora celebrado como o triunfo 
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final do seu poder – a natureza – incluindo agora significativamente o próprio homem, 

recuperando-o de certo modo do seu esplêndido isolamento.   

Mas de quem é este poder sobre o quê e sobre quem? Claramente dos vivos, 

sobre a posteridade, mais corretamente dos homens presentes sobre os homens futuros, 

que são objetos indefesos de escolhas precedentes dos planificadores de hoje. O reverso 

do poder deles é a posterior servidão dos vivos face aos mortos. Não sabemos até que 

ponto a variabilidade genética, as técnicas de invenção de melhoramento de plantas 

comestíveis e o ciclo da cadeia alimentar. irão interferir na fisiologia humana,  O poder 

de manipulação uma vez exercido ficará fora do controle daquele que manuseia, sendo 

precipitado o interior do jogo da vida, de mais vasta complexidade e que desafia uma 

análise e uma previsão; o poder por mais predestinado que seja é cego, afirma Hans 

Jonas. 

As estratégias de poder diante do monopólio da indústria de tecnologia 

alimentícia, fará dos EUA o maior controlador de imensas zonas de cultivo alimentar do 

planeta, e através disso exercerá total domínio geopolítico, por meio da submissão 

alimentar a proposta de dominação mundial é evidente. O poder de dominação embaça 

na cortina de ideologismos por melhores proporções de alimentação e qualidade dos 

produtos da indústria alimentícia em nome de um poder abstrato disfarçado de pseudo-

deuses, sem se darem conta que o homem não é apenas materialidade, mas é sobretudo, 

um tripé, físico, psíquico e metafisico (espiritualidade) ultrapassando qualquer 

entendimento comprovável como regra generalizada. 

Mas neste processo de manipulação é de se saber que direito tem alguém de 

assim predestinar os homens futuros, e se por hipótese se reconhecer tal direito, que 

sageza é a sua que autoriza a exercê-lo? O fato que se alarga a engenharia biológica 
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refere-se tanto aos animais quanto as plantas e neste ciclo o homem está inserido. São 

pertinentes as interrogações de Hans Jonas: Quais são pois os seus  objetivos? Decerto, 

que não é criar o homem – ele já ai está. Criar homens melhores? Mas porque padrão 

aferir o melhor? Homens melhor adaptados? Mas melhor adaptados a quê? Super-

homens? Mas como sabemos o que é super? Todos convergem à imagem e semelhança 

de quê?  

Para tanto, a eugenia positiva ou de melhoramento, é um arrojado ambicioso e 

perigoso programa, pois engloba a eugenia negativa como um subproduto automático 

de seus esquemas mais alargados. Longe de se inclinar a preservação o que se pretende 

é a qualidade da ‘raça e torna-la mais perfeita do que fez a natureza. A questão do poder 

está  intimamente ligada à da tecnologia.  De acordo com a fórmula baconiana, a ciência 

e a técnica aumenta o poder do homem. Evidentemente aumentam os poderes do 

homem sobre o próprio homem, como a sujeição dos homens ao poder dos outros 

homens. Consolidando ao entendimento de Thomas Kuhn in BOFF, a perspectiva do 

progresso da ciência não pode ser uma história rumo a uma verdade objetiva. É antes 

um avanço, de mudanças radicais e incompatíveis de visão, de maneira que a aspiração 

a descrever cada vez melhor a realidade torna-se duvidosa. 

Percebemos que a corrida imperialista ainda prevalece de maneira contumaz e 

silenciosa sobre os corpos humanos, implica salientar que as modificações no genoma 

dos seres vivos não tão somente favorecem, mas instrumentalizam novas absorções 

orgânicas em seu sentido fisiológico funcional do homem e de controle dos 

ecossistemas globais, o maior enfrentamento é de pensar qual a maneira eficaz de lidar 

moral e eticamente em termos que possa coibir e assegurar que a “besta fera” científica 

possa respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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A partir da emblemática corrida armamentista na produção de alimentos 

transgênicos (OGMs), é indiscutível a atenção que deve ser dada aos diplomas legais ao 

possibilitar segurança jurídica, por conseguinte a segurança alimentar. A legislação 

nacional dista à nova lei de biossegurança, Lei 11. 105/05 define em seu art. 3º, V, 

organismos geneticamente modificado (OGM) como “organismo cujo material 

genético ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia 

genética” e engenharia genética, art. 3ª, IV, como atividade de produção e manipulação 

de moléculas de ADN/ARN recombinante”. 

Souza (2011) sabiamente corrobora: a segurança imposta pela Lei Nacional de 

Biossegurança. 

[...] se por um lado, o país não pode fechar-se a novas tecnologias 

ditas  ‘limpas’ que surgem neste final de século, por outro, é enorme  

a responsabilidade dos cientistas que trabalham com o assunto e dos 

políticos que têm a difícil tarefa de dar o encaminhamento concreto e 

adequado a este assunto”.11 

Todavia, é em situação de confronto que se revela com mais intensidade e 

drama a dialética democrática entre instituições encarregadas de aplicar a normativa 

velada por interesses peculiares nacionais e internacionais na produção de OGMs – 

organismos geneticamente modificados, isto inspira a "aventura de participação do 

legislativo", já que é o formulador primário da norma generalizada e abstrata; daí o 

Tribunal Constitucional entrar como intérprete reformulador dessa norma em 

atendimento a dinâmica socioeconômica, primando pela proteção de zonas territoriais 

de cultivares.  
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Urge a incumbência ao Estado em promover e incentivar o desenvolvimento 

científico, na capacitação de biotecnologias, tendo em vista o bem público e o progresso   

das ciências, bem como o desenvolvimento do sistema produtivo nacional (art. 218, §§ 

1º e 2º, da Constituição Federal).  

Diante de dois valores aparentemente antinômicos é que a legislação pátria e a 

Convenções internacionais fazem menção ao desenvolvimento sustentável, como fator 

de grande relevância, salienta Maluf (2010). Para tanto é importante o estudo prévio do 

impacto ambiental frente à legalização da produção de alimentos transgênicos, alude o 

art. 225, § 1º, IV Constituição Federal Brasileira in verbis: 

 

 

 

11 SOUZA  (2010) apud GARRAFA, Volnei. Biotecnologia,  ética e controle social. Brasília: Cadernos de Ciência & Tecnologia. maio/ago. 2000, v. 17, n. 2, p. 

171-177, p.171. 

 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 

ao Poder Público: 

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;  

 

Ratifica-se dessa forma, a especial atenção do legislador constitucional na 

proteção da biodiversidade, ao preservar a integridade do patrimônio genético do país e 
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fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético (art. 

225, § 1º, II Constituição Federal Brasileira). Em sede infraconstitucional existe uma 

plêiade extensa de leis referentes ao tema, examinemos: 

A Lei nº. 6.938/81 – que dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente. 

Conceitua-se “Meio ambiente o conjunto de condições, de leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”; o estudo aprofundado sobre os  impactos ambientais demonstra os prejuízos 

causados por abusos de produtos químicos em lençóis freáticos e toxicidade na lavoura,  

observam-se os fatores bióticos e abióticos enquanto componentes ativos na vida do 

homem e animal reciprocamente, neste aspecto o legislador infraconstitucional foi 

condigno na prevenção dos processos erosivos causados por tecnologias em desajustes 

com a real necessidade humana. 

A Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – expressa os artigos 6º. 

7º, 9º; 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

 I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos; produtos e 

serviços,  

 III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
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Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem 

outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação 

interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas 

autoridades administrativas competentes, bem como dos 

que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, 

costumes e eqüidade. 

Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços 

potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança 

deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a 

respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo 

da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso 

concreto. 

 

“Em 1995, foi aprovada a lei de Biossegurança no Brasil, Lei nº. 8.974/95, que 

gerou a constituição da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), 

pertencente ao MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia), e que tutela a atividade de 

manipulação genética, permitiu que iniciassem os testes de campo com cultivos 

geneticamente modificados, contados 800 transgênicos à venda12”.   

12 Atualmente a Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105/05, criada por meio do Projeto de Lei 2.401/03. 

Ao CTNBio, órgão colegiado, compete, entre outras atribuições, propor ao Ministério 

de Estado das Ciências e Tecnologia a politica nacional de biossegurança, estabelecer 

critérios de avaliação e monitoramento de OGM, proceder à avaliação de risco nos 

casos e projetos que envolvam OGM.  Maluf (2010) 

Fiel à importância do código de defesa do consumidor ao perquirir a segurança 

dos produtos comercializados para o consumo humano, bem como consagra convenções 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.351 - 386 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316 - 8080 
EFEITOS DAS NORMAS NO AVANÇO DA BIOTECNOLOGIA TRANSGÊNICOS 

377 
 
e tratados internacionais. Pensemos no respeito à apropriação que se faz das técnicas de 

manipulação genética (OGMs) em que os indivíduos na maioria das vezes não são 

dotados de conhecimento acerca dos benefícios e/ou prejuízos à saúde. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu preâmbulo 

que o reconhecimento da diversidade genética da humanidade não deve levar a qualquer 

interpretação de natureza politica ou social que possa colocar em dúvidas “a dignidade 

inerente e [...] os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família 

humana”.   

Explícitos no preâmbulo os parâmetros éticos em face das experiências 

biotecnológicas ao reconhecer que a pesquisa cientifica amplia perspectivas para o 

progresso na melhoria da saúde de indivíduos e da humanidade como um todo, porém 

enfatiza que a pesquisa deve respeitar inteiramente a dignidade, a liberdade e os direitos 

humanos. Em consonância Maluf (2010). 

A Declaração sobre a Utilização do Progresso Científico e Tecnológico no 

Interesse da Paz e em Beneficio da humanidade, proclamada pela ONU em 10-12-1975, 

contém em seu art. 6º: “todos os estados adotarão medidas tendentes a estender a todos 

os extratos da população os benefícios da ciência e da tecnologia, e a protegê-los nos 

aspectos sociais e materiais, das possíveis consequências negativas do uso indevido do 

progresso cientifico, notadamente no que tange a infração dos direitos individuais e 

sociais, relativamente ao respeito à vida privada e a proteção da pessoa humana e de sua 

integridade física e intelectual. Maluf (2010) 

No que pese a Sustentabilidade o Brasil ratificou o Protocolo de Cartagena, 

documento sumamente importante sobre biossegurança, acordo Internacional firmado 
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por ocasião da Convenção sobre Diversidade Biológica. Objetivo de estabelecer 

parâmetros normativos de segurança para o transporte, o carregamento, o 

armazenamento, a estocagem e a manipulação de OGMs concebidos e produzidos a 

partir do emprego de biotecnologia moderna, sem a observância a regulamentos 

adequados e uniformes, podem causar riscos a saúde humana e à exploração sustentável 

da diversidade biológica. 

A Convenção da União de Paris (CUP) e a Convenção de Berna constituem-se  

normas contextuais do TRIPs, aptas a interpretar várias de suas disposições.13 

O Tratado Internacional TRIPs – constitui-se em um acordo por ocasião da 

Rodada do Uruguai de negociações multilaterais do GATT14 e visa o equilíbrio 

harmônico, em âmbito global, entre as normas de propriedade intelectual, eliminando 

barreiras técnicas e jurídicas contrárias aos interesses do comércio, especificamente dos 

países detentores de poder tecnológico e do conhecimento. Em razão dos desníveis entre 

Estados, o TRIPs incorpora alguns princípios e mecanismos normativos que possibilita 

flexibilidade de ajustes às suas diretivas, notadamente pelos países mais pobres e 

subdesenvolvidos, a fim de que se integrem ao tratado, obedecendo a padrões mínimos   

13 Stéfano (2013) enfatiza a ideia defendida por Denis Barbosa em nota , inclusive, cita diversos artigos do TRIPs, em que se 

aplicam normas supletivas da CUP e da Convenção de Berna. Ver art. 9º  disponível em: http://www2.cultura.gov.br/site/wp-

content/uploads/2008/02/ac_trips.pdf. 

14.Acordo Geral de Tarifas e Comércio , instrumento internacional de negociações comerciais multilaterais cita Stéfano (2013) 

de proteção ao direito da propriedade intelectual.15 

O Brasil é signatário do Tratado Internacional TRIPs. O ex- deputado federal 

Ney Lopes (DEM-RN) foi o relator do projeto de lei que deu azo à aprovação de nossa 

atual Lei de Propriedade Industrial e manifestou parecer favorável a adesão do Brasil ao 

TRIPs: Reconhece os princípios gerais e menciona a proteção dos direitos de 
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propriedade intelectual na contribuição para a promoção da inovação tecnológica e a 

transferência de tecnologias.  

[...] Outra consequência visível dessa adesão ao Acordo TRIPs; 

a aplicabilidade ao sistema de solução de controvérsias da 

Organização Mundial do Comércio. É um fator de maior 

relevância em matéria de propriedade intelectual. Há vários 

outros, mas observa a peculiaridade do TRIPs à propriedade 

intelectual, reduzindo a possibilidade de medidas unilaterais 

injustificadas contra o Brasil. 

É um instrumento ao qual temos acesso, participamos e 

podemos recorrer à comunidade internacional em razão de 

termos aderido ao Acordo TRIPs. Possibilidade de recursos às 

salvaguardas, como a licença compulsória e a caducidade de 

patentes, em razão, de emergência nacional e ocorrências de 

práticas anticompetitivas ou desleais de comércio,  abuso de 

direito ou de poder econômico [...] 

 

 

15. Consoante a visão de Stéfano (2013) p. 59, p.60 

 

O Tratado Internacional além de completar as supostas deficiências do sistema 

de proteção na OMPI, objetiva vincular, definitivamente, os direitos de propriedade 

intelectual ao comércio internacional. A contribuição dos propósitos do TRIPs se 

destina a efetividade de mecanismos de proteção e define medidas e procedimentos 
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destinados a fazê-los respeitar e ao mesmo tempo evitar que se tornem obstáculos ao 

comércio legítimo.  

O artigo 7º do TRIPs está capitulado como objetivos, podendo ter natureza de 

principio, por aduzir:  

O artigo 7º  A proteção e a aplicação de normas de proteção 

dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a 

promoção da inovação tecnológica e para a transferência e 

difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e 

usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma 

conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio 

entre direitos e obrigações.  

O artigo 8º princípios, complementa:  1. Os Membros, ao 

formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar 

medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e 

para promover o interesse público em setores de importância 

vital para seu desenvolvimento sócio- econômico e tecnológico 

, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto 

neste Acordo.  

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, 

poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso  

do direito de propriedade intelectual por seus titulares ou para 

evitar o recurso a praticas que limitem de maneira injustificável 

o comércio ou que afetem adversamente a transferência 

internacional de tecnologia. 
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O tratado internacional prevê o não patenteamento de invenções cuja exploração 

possa oferecer riscos à ordem pública ou à moralidade, primando pela proteção à vida e 

saúde humana, animal ou vegetal, ainda, tem como finalidade essencial, evitar a 

deterioração do meio ambiente do território relacionado. O TRIPs apresenta disposição 

de caráter político ao possibilitar um equilíbrio entre as nações menos desenvolvidas, ou 

em estagio “primitivo” de desenvolvimento e às nações ricas e poderosas.16 

  O autor Fuchs e Andrioli (2012) critica ao dizer o TRIPs força 

unilateralmente o fortalecimento de direitos intelectuais monopolizados e promove uma 

privatização do conhecimento, comumente nas mãos de companhias do Hemisfério 

Norte 97% de todas as patentes encontra-se nas mãos de companhias transnacionais dos 

países industrializados, sendo que mais de 80% das patentes em vigor nos países em 

desenvolvimento são propriedades de estrangeiros.  

Importante observar que o titular de patente, pelo sistema TRIPS, tem o direito 

de evitar que terceiros, sem o seu consentimento, exercitem qualquer tipo de uso, 

comercial ou não, de produto ou processo patenteado; e ainda, de ceder ou transferir os 

direitos de titular de invenção a terceiros, por cessão, licença ou sucessão.17 

 

16 Conforme o entendimento consagrado no livro Biotecnologia Vegetal, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Sustentável. 

STÉFANO, Kleber Cavalcanti (2013). 

17 Artigo 28 do TRIPs , Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 citado no livro Biotecnologia Vegetal, Propriedade 

Intelectual e Desenvolvimento Sustentável. STÉFANO, Kleber Cavalcanti (2013). 

Na expressa doutrina proposta por Carla Eugenia Caldas18 averiguou que a 

problemática da questão tecnológica se apresenta com bastante ênfase quando nos 

deparamos e formamos uma consciência crítica das desigualdades de recursos entre as 
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nações, das relações internacionais. E atenta para a consciência desenvolvimentista, 

porquanto, a visibilidade que se dar algumas sociedades produzirem de maneira mais 

intensa que outras.  

Já na perspectiva doutrinária da Propriedade Intelectual de Biotecnologia 

Vegetal ressalta a categorização de bens intangíveis, todo acervo de bens provenientes 

de criação do intelecto, por ficção jurídica, é dotado de apropriação e 

consequentemente, é passível de negociações e de circulação mercadológica (jus utendi, 

fruendi, abutendi e reivindicatio) podendo ser transferido via cessão, licenciamento, 

fornecimento de tecnologia, assistência técnica e Know-how, podendo ser transmitido a 

herdeiros ou sucessores; podendo integrar o acesso da massa falida e espólio; podendo 

ser renunciado ou abandonado, e podendo ser, também, expropriado ou mesmo 

adjudicado daquele que não é legítimo para detê-los. 

A doutrinadora Carla Eugenia Caldas corrobora:  

[...] A inexistência do conhecimento do Know-how e a falta de 

oferta de tecnologia apropriada estimulam o surgimento de 

tecnologia nacional voltada para a solução dos problemas do 

país e contribuem, na concepção de alguns estudiosos, para o 

retardamento de seu progresso; saber  tecnicamente como se 

produz um bem e reproduzi-lo com eficiência, vai uma enorme 

distancia. Assim, a experiência e o Know-how são 

importantes.19 

18 BARROS, Carla Eugenia C. (2012)  Livro intitulado: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL-  Considerações de 1950 a 1986 

19 BARROS, Carla Eugenia C. (2012)  Livro intitulado: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL-  Considerações de 1950 a 1986. P. 23 

 

O Brasil tornou-se membro da Upov (Convenção da União para Proteção de 

Novas Variedades Vegetais) no dia 23 de maio de 1999, vide Decreto nº 3.109, de 
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30.06.1999, optando por seguir as disposições da Convenção de 1978. Os outros 

Estados com exceção do Brasil, que aderiram a Upov após o ano de 1995 e aqueles que 

até a presente data ainda não aderiram só poderão fazê-lo adotando as disposições  da 

Convenção de 1991 conforme dispõe a Ata da Upov, em seu art. 3º. A Upov é o 

movimento sobre a liderança da França e Alemanha, concedido por ocasião da 

Conferência de Paris, ocorrida em 2 de dezembro de 1961. Constitui-se em uma 

organização intergovernamental dotada de autonomia, situado em Genebra, Suíça, nas 

mesmas instalações da (OMPI) Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a 

direção geral da OMPI é também o secretário-geral da Upov.  

Primordialmente a Upov tem por função criar e promover um sistema 

uniformizado de princípios, regras, conceitos e instrumentos de proteção de variedades 

vegetais, via direitos de propriedade intelectual. Na condição de pessoa jurídica 

internacional, a Upov faz com que seus princípios e normas sejam seguidos de maneira 

uniforme por todos os países signatários de suas Convenções.  Importante ressaltar que 

a Upov estabelece os princípios orientadores e as normas – adotadas por cada um de 

seus Estados-Membros - que devem ser previstas na legislação doméstica de proteção 

de novas plantas. Diferente da Convenção da União de Paris (CUP), a Upov oferece um 

conjunto de normas substantivas que são quase transcritas e reproduzidas em forma de 

leis, agregadas ao ordenamento jurídico dos Estados-Membros signatários. 

Pertinente à apuração que se faz do conceito jurídico de cultivar contido na Lei 

9.456/1997. Diretiva 98/44/CE do Parlamento europeu relativa à proteção jurídica de 

invenções biotecnológicas, artigos 3º a 5º. O exame da Lei 11.105/2005 artigo 28 - trata 

da restrição de uso de denominada tecnologia genética, é uma proibição de 

patenteamento prevista em diploma legal exógeno à norma de patentes, que versa sobre 
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tecnologia terminator, responsável pela criação de sementes estéreis, insuscetíveis de 

reprodução e multiplicação.  

Importante os julgados do STJ em consonância com as normas previstas na 

legislação de patentes (artigo 230, parágrafo 4º, Lei 9.279/96). A revalidação de 

patentes estrangeiras se opera pelo prazo remanescente da proteção no país em que há o 

primeiro requerimento do depósito, a posição de nossas Cortes visa atender o principio 

da isonomia assegurando tratamento uniforme e igual aos depositantes de patentes 

nacionais, seguindo as orientações do artigo 40 da Lei 9.279/96. 

 Os Tribunais Regionais Federais já assentaram essa posição, particularmente 

em processos envolvendo a Monsanto. A questão foi pacificada pelo STJ Recurso 

Especial 1.145.637/RJ, 08 de fevereiro de 2010, Ministro relator Vasco Della Giustina 

da terceira turma julgadora. 

        

 

   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da incursão histórica na temática da biotecnologia, constatou-se o teor 

significativo de proteção às práticas de manejo e manipulação de material genético, no 

que pese a organismos vivos, essa modalidade do fazer científico assume 
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responsabilidades jurídicas, na proteção dos aspectos referentes à bioética e o biodireito, 

diante das Soberanias Nacionais e Internacionais.  

A relevância de normas regulamentadoras de controle e proteção em cultivares 

tornam-se urgentes devido às posições estratégicas de dominações territoriais por 

potencias mundiais detentoras de alto desenvolvimento tecnológico. Entendemos que os 

organismos geneticamente modificados (OGMs), ou simplesmente transgênicos, vêm 

revolucionando a cultura alimentícia, repercutindo em diferentes esferas 

socioeconômicas e politicas de nações desenvolvidas e outras, em fase de 

desenvolvimento, o que coloca em relevância a definição e dúvidas a respeito dos 

malefícios e benefícios para sustentabilidade e existência do homem. 

O panorama da dogmática jurídica tratou da lei e contratos assegurando proteção 

das inventividades de manipulação dos sistemas de cultivares, ora de teor restrito aos 

parâmetros legais, observando o conjunto de normas vigentes no ordenamento jurídico 

nacional que visam proteger direitos de propriedade intelectual de novas variáveis de 

vegetais, diante dos pressupostos da norma constatou-se o processo de adesão ao TRIPS 

onde requer atenção, destacando a Convenção da União de Paris (CUP) e a Convenção 

de Berna.  
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AS ESPECIFICIDADES DAS PATENTES DO MATERIAL GENETICO DE 
PLANTAS 

THE SPECIFICATIONS OF PATENTS OF GENETIC MATERIAL PLANT 

 

 Charlene de Ávila1 

 

“Na busca do conhecimento a cada dia se 
soma algo... Na busca do Caminho da vida a 
cada dia se diminui algo”... 
Tao-Te-Ching – Poema XLVIII 
 
 
 

 
Sumário 
 
Resumo. Abstract. Introdução. 1. Os padrões mínimos do Trips não 
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casos não há aplicabilidade da exaustão de direitos? 6. Apontamentos sobre a 
produtividade da cultura de soja. 6.1 Das celeumas jurídicas das patentes de 
soja RR1 no Brasil. 6.2 Da tecnologia RR1 da Monsanto. 6.3 Da tecnologia 
RReady 2 Yield ou MON 89788 e seus efeitos no Brasil. 
 
Resumo 
 
No contexto da evolução da biotecnologia e melhoramento molecular assistido, 
aliada ao fato de que as patentes relacionadas à proteção da tecnologia da 
soja RR1 tiveram seus prazos expirados, surge uma tecnologia de segunda 
geração de soja tolerante ao glifosato. Tais esforços deram origem a novos 
produtos de soja, tais como a soja Roundup Ready do tipo RReady2Yield ™ ou 
MON 89788 essas de propriedade da multinacional Monsanto. Assim sendo, o 
estudo comparado analisa quais seriam os limites e exceções legais para 
abarcar a proteção de exclusiva patentearia destas tecnologias de acordo com 
as legislações e jurisprudências pertinentes a Comunidade Europeia, Estados 
Unidos e Brasil. 
Palavras-chave: propriedade intelectual, biotecnologia, patentes, tecnologia. 
 
 
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: 
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Abstract 
 
In the context of the evolution of biotechnology and molecular breeding 
assisted, coupled with the fact that patents relating to the protection of the RR1 
soybeans technology, expired arises a technology for second-generation 
glyphosate-tolerant soybean. These efforts have resulted in new soy products 
such as Roundup Ready soybeans type RReady2Yield MON 89788 ™ owned 
by Monsanto. This comparative study turns to discuss what would be the legal 
limits and exceptions to encompass the protection of these patents in 
accordance with national legislation and relevant case law the European 
Community, the United States and Brazil technology.   
Keywords: intellectual property, biotechnology, patents, technology. 
 
Introdução 
 

Desde que a moderna biotecnologia constituiu realidade nas técnicas de 

melhoramento vegetal, a possibilidade de patenteamento de organismos vivos 

passou a ser um dos temas centrais e controvertidos em diversos tribunais 

especializados na matéria.  

Desta feita, a fronteira existente entre “descoberta versus invenção” 

tornou-se “líquida” com o surgimento das inovações na área biotecnológica e a 

sua capacidade de “reproduzir” a natureza através de meios técnicos. 

Atualmente, termos como “isolar”, “decodificar”, “alterar”, “recombinar” 

produtos advindos da natureza liquefaz a dicotomia entre descoberta e 

invenção. 

Entretanto, perdura nos tribunais de vários países a celeuma referente 

aos limites legais para o patenteamento destes produtos advindos da natureza 

(plantas, células vegetais, sequencias de genes) bem como os limites de sua 

proteção.  

Constantemente assistimos a diluição do liame entre os conceitos de 

descoberta e invenção quando da concessão de patentes biotecnológicas 

gerando, por consequência, proteções amplas e difusas. 

A concessão de patentes amplas, difusas e mal examinadas seja de que 

área for, afetam negativamente o mercado e a sociedade em geral que acabam 

pagando um custo monopolístico indevido.  
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O que caracteriza a patente como uso social da propriedade é o fato de 

que ela consiste em um direito limitado por sua função – existe quando 

socialmente útil2. Tudo que representar o contrário é um contra direito.  

Sob esse aspecto, Fontes3 apregoa que “as pesquisas genéticas têm 

gerado um sem número de patentes que, em amplitude, pode dar causa a um 

verdadeiro monopólio de informações. Tão grande ao ponto de assegurar o 

predomínio de um povo sobre o outro, de um particular sobre um Estado. Os 

aspectos éticos e morais dessa compreensão parecem ser tratados como 

problemas estranho à biotecnologia, de modo que seu desenvolvimento hoje é 

associado a não difusão dos debates éticos, além dos sociais que toda 

problemática dessa espécie de tecnologia envolve”. 

No caso das tecnologias relativas às ciências da vida, as transformações 

semânticas entre os conceitos de descoberta e invenção, atividade inventiva e 

aplicabilidade industrial e a novidade, mostram-se cada vez mais flexíveis 

quanto à análise para a concessão de patentes biotecnológicas. 

A relação entre o que é descoberta e invenção na legislação de 

propriedade intelectual é tênue, principalmente no que concerne ao requisito 

“novidade” para os processos biotecnológicos passíveis de patenteamentos. 

Assim, o presente estudo pontua quais seriam os limites e exceções 

legais concernentes à matéria de acordo com as legislações e jurisprudências 

relativas à Comunidade Europeia, Estados Unidos e Brasil levando-se em 

conta estudos realizados entre a soja RR1 que caiu em domínio público e a 

tecnologia de segunda geração que aponta no mercado - a denominada 

Roundup Ready do tipo RReady2Yield ™ ou MON 89788, todas de 

propriedade da multinacional Monsanto. 

 

 

 

 

2 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p. 499. 
3 FONTES, André R. C. Proposições teóricas sobre a biotecnologia in PLAZA, Charlene de 
Ávila; DEL NERO, Patrícia Aurélia: Proteção jurídica para as ciências da vida: propriedade 
intelectual e biotecnologia, IBPI, 2011. 
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1. Os padrões mínimos do Trips não harmonizam a questão do 
patenteamento de plantas  

 
Distinta das Convenções de Paris e Berna, o Trips estabeleceu regras 

de padrões mínimos para a proteção dos direitos de propriedade intelectual os 

quais abarcam obrigações relativas ao escopo, objeto e duração desta 

proteção4. 

Partindo do princípio que o fundamento legal da patenteabilidade de 

plantas, em geral, é construído sobre os mesmos princípios básicos como os 

que prevalecem para outras invenções, ou seja, que qualquer tipo de invenção 

em qualquer tipo de tecnologia pode ser considerado patenteável, o artigo 27 

do Trips, diz que qualquer invenção, de produto ou de processo deverá poder 

patenteada em todos os setores tecnológicos, desde que respeitados certos 

requisitos de elegibilidade, isto é, que a invenção seja nova, envolva um passo 

inventivo e seja passível de aplicação industrial. 

Estabelece também um rol de invenções que podem ser consideradas 

nas respectivas legislações dos países membros, como não acobertadas pelo 

direito de exclusiva5.  

4 A Convenção de Paris preserva a base territorial dos direitos de propriedade intelectual, não 
cria novas leis substantivas nem obriga que os membros adotem novas leis. Ela permite, 
portanto, considerável variação no escopo e duração da proteção de propriedade intelectual. A 
única restrição imposta na autonomia dos membros de implementar suas próprias políticas e 
leis de propriedade intelectual é que as mesmas não podem discriminar contra estrangeiros de 
outros países-membros, (Oddi 1987; Sell, 2003) 
5 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou 
de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, 
envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. 
Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do art.65, no parágrafo 8 do A.70 e no parágrafo 3 
deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem 
discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de 
os bens serem importados ou produzidos localmente. Para os fins deste Artigo, os termos 
"passo inventivo" e "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro 
como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável". 2 - Os Membros podem considerar como 
não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para 
proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta 
determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação. 
3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, 
terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e 
animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de 
plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não 
obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, 
seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O 
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O enunciado do artigo 27(2) do TRIPs vem ao encontro da premissa 

geral do acordo, ao permitir que os Estados-membros excluam da 

patenteabilidade invenções cuja exploração em seus territórios seja necessária 

evitar, para assim proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para 

proteger a vida ou a saúde humana, animal e vegetal ou para evitar sérios 

prejuízos ao meio ambiente, desde que tal determinação não seja feita apenas 

porque a exploração é proibida. 

A proibição através de leis ou regulamentos nacionais da exploração da 

invenção, não constitui, por si só, critério suficiente para analisar a exclusão de 

patenteabilidade, vez que a obrigação legal da proibição não é condição para 

excluí-la e nem suficiente para proibi-la – são standards mínimos de proteção. 

Dessa forma, a exclusão de patenteamento “não acontece simplesmente 

porque a exploração é proibida por suas leis”, mas deixa claro que a avaliação 

da existência ou não da comercialização de uma invenção particular, poderá 

ser proibida, se necessário, a fim de proteger a ordem pública ou a moralidade, 

independente de positivação em legislação nacional6. 

Assim, o enunciado em comento deixa a cargo dos Estados-membros 

adequarem suas leis de Propriedade Intelectual às suas especificidades. Se, 

por um lado, é possível afirmar que um dos principais intuitos do Trips foi 

organizar as relações comerciais internacionais, a fim de que não houvesse 

explorações desleais, por outro, homogeneizou realidades incompatíveis – 

alcançando igualdade apenas no âmbito formal7.  

Além disso, nem exclui, nem obriga a concessão de patentes de 

variedades de plantas, mas exige, no entanto, que variedades de plantas sejam 

protegidas ou proteção da patente por um sistema sui generis8. 

disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo 
Constitutivo da OMC. 
6Não há definição uniforme e universal de moralidade e ordem pública, estas dependem de 
uma hermenêutica particular da cultura de cada país, por exemplo – a criação relativa a plantas 
transgênicas, exceto os micro-organismos modificados, conformaria com a cláusula de 
moralidade em algumas legislações. 
7 PLAZA, Charlene de Avila; SANTOS, Nivaldo dos. Patentes de segundo uso farmacêutico 
versus inovação – questões polêmicas in Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia, Coord. Patrícia Aurélia Del Nero, 2011. 
8 Ao se utilizar a expressão “sui generis” o acordo abriu brecha para que os países-membros 
adotassem outros mecanismos de proteção das variedades vegetais melhor adaptados às suas 
realidades particulares, que não necessariamente a UPOV. 
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E mais, a faculdade conferida pelo Trips9 aos países membros em 

proteger plantas pelo sistema de propriedade intelectual clássica ou por um 

sistema sui generis ou a complementaridade10 dos dois sistemas gerou um 

potencial problema teórico e prático de interfaces de PI onde o mesmo objeto 

pode ser protegido por duas ou mais exclusivas envolvendo reivindicações 

concomitantes de proteção e, por conseguinte gerando conflitos pelas 

diferenças estruturais e específicas de cada modelo de proteção11. 

 

2. Como a questão é discutida em outros diplomas legais 
 

A Convenção de Paris em seu artigo 1°, § diz que a propriedade 

industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e 

ao comércio propriamente dito, mas também as indústrias agrícolas e 

extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, 

cereais, fumo em folha, frutas, gado, minerais, água mineral, cervejas, flores e 

farinha. 

A Convenção sobre a patente Europeia12 deixa claro em seu artigo 52, § 

1° que “as patentes europeias são concedidas para as invenções novas que 

9 Segundo o artigo 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir dos seus sistemas de 
patente a proteção dos inventos referentes às plantas e animais (como produto), mas 
obrigatoriamente deveriam constituir sistema próprio para a proteção de variedades de plantas. 
10 A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser vista 
sob duas perspectivas principais. Uma delas decorre da complementaridade entre as formas 
de proteção. No caso da proteção de plantas pela legislação brasileira de cultivares os direitos 
de exclusiva é obtida por meio de concessão de certificados de proteção de cultivares. A 
contrario senso, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei n° 
9.456/1997 e, concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes 
manipulados geneticamente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela 
Lei n° 9.279/1996. Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se 
estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por força do artigo 42, I e II, o que, no caso 
das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do 
processo, como as ulteriores. Plaza Charlene de Ávila, Santos, Nivaldo dos. A interpenetração 
de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invençãoe 
cultivares. Anais Conpedi, 2010 – vide: 
www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf  
11 O invento será considerado com tal se contiver a tecnicidade em seu objeto, em sua 
aplicação e em seu resultado. Protege-se, assim, uma solução técnica para problemas técnicos 
visando à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática. 
12A Convenção Europeia de Patentes não aborda o patenteamento de plantas em seus  artigos 
, assim como o acordo TRIPs , mas , no entanto, exclui as variedades de plantas e processos 
essencialmente biológicos para a produção de plantas (exceto para os processos 
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implicam uma atividade inventiva e são susceptíveis de aplicação industrial” e 

na mesma linha seguiu a Diretiva 44/98 que trata da proteção das invenções 

biotecnológicas.  

Indo mais adiante, a interpretação ou delimitação do que é “contrário a 

moral e aos bons costumes” passa necessariamente pelos filtros dos aspectos 

subjetivos e, principalmente, por razões éticas e de interesses nacionais, como 

é o caso sobre patentes de material biológico13.  

Sob o enfoque da Diretiva Europeia, estes aspectos subjetivos estão 

evidentes nos artigos 8° e 9° deste diploma. Assim, vejamos: 

           O enunciado do artigo 8°(1) apregoa que a proteção conferida por uma 

patente relativa a uma matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de 

determinadas propriedades abrange qualquer matéria biológica obtida a partir 

da referida matéria biológica por reprodução e multiplicação, sob forma idêntica 

ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades. 

 Ao abrigo do presente enunciado, a Diretiva 44/98 autoriza a concessão 

de patente a um processo de reprodução ou multiplicação de plantas ou 

animais, sendo que esta proteção abarcará o processo, bem como os produtos 

(plantas, sementes) relacionados e advindos deste processo. 

           Por sua vez, o artigo 9° diz que a proteção conferida por uma patente a 

um produto que contenha uma informação genética ou que consista numa 

informação genética abrange qualquer matéria, sob reserva do disposto no 

artigo 5.1, em que o produto esteja incorporado e na qual esteja contida e 

exerça sua função. 

 Analogamente ao artigo 9° da Diretiva 44/98, aponta a legislação 

nacional harmonizada, (neste sentido) 14 da Comunidade Europeia: 

 A Itália em seu artigo 81, a França em seu article L613-2-2 do Code de 

La Propriété Intellectuell, a Alemanha no § 9°, número 3 da Patentgesetz, no 

Reino Unido no Patent Act de 1977, na Schedule A 2, 9, na Espanha no artigo 

microbiológicos e os produtos desses animais . Variedades de plantas, assim, excluídos da 
proteção da patente , vai , contudo, ser protegido pelo sistema UPOV. 
13 O conceito de material biológico vem expresso na Diretiva 98/44 do artigo 2(b) entendendo 
que seja qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja autorreplicável ou 
replicável em um sistema biológico. 
14 As leis nacionais nos países membros da UE podem não estar totalmente harmonizadas às 
disciplinas do Escritório Central em pontos específicos. 
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50 (4) da Ley de Patente 11/1986, nos Países Baixos no artigo 53 a) do Patent 

Act – Rijksoctrooiwet 1995): incorporaram o disposto no artigo 9° da Diretiva 

44/98 em termos semelhantes: 

 

Itália 
Art. 81-sexies 
 
1. A proteção conferida por uma patente relativa a uma matéria 
biológica dotada com a invenção, certa propriedade "abrange 
qualquer matéria biológica obtida a partir dele por reprodução 
ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada 
dessas mesmas propriedades ' . 2. Proteção conferida por uma 
patente a um processo para produzir um material biológico que 
possui o efeito da invenção, determinada propriedade 'estende-
se a material biológico diretamente obtido por esse processo e 
com qualquer outro material biológico derivado de materiais 
Biológicos diretamente obtidos a partir da reprodução ou 
multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada 
dessas mesmas propriedades ". 3. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 81-d, parágrafo 1, alínea a), a proteção conferida por 
uma patente de um produto que contenha ou seja constituído 
por informação genética deve estender-se a todo o material no 
qual o produto é incorporado e a informação genética contida  
exerça a sua função. 

 
França 
Article L613-2-2 
 
Sem prejuízo do disposto nos artigos L613-2-1 e L611-18, a 
proteção conferida por uma patente de um produto que 
contenha uma informação genética ou que consista numa 
informação genética abrange qualquer matéria em que o 
produto esteja incorporado e na qual esteja contida e exerça a 
sua função. 
 
 
 
Alemanha 
 
§ 9° 
 
(...) 
(3) Se a patente diz respeito a um produto que reporta a uma 
invenção que contenha ou consista numa informação genética, 
então os efeitos do § 9° se estendem a qualquer matéria no 
qual esse produto tenha sido incorporado e no qual a 
informação genética esteja contida e exerça a sua função. § 1°, 
1 permanece inalterado 
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Reino Unido 
 
A2, 9 
 
A proteção conferida por uma patente a um produto que 
contenha uma ou que consista numa informação genética se 
estende a toda a matéria, sob reserva do disposto no 3(a) 
supra, em que o produto esteja incorporado e na qual a 
informação genética esteja contida e exerça a sua função. 
 
Espanha 
 
Art. 50 
(...) 
A patente confere a seu titular o direito de impedir a qualquer 
terceiro que não conte com seu consentimento: 
(...) 
4. Quando a patente tenha por objeto um produto que contenha 
informação genética ou que consista em informação genética, 
os direitos conferidos pela patente se estendem, sem prejuízo 
do disposto no parágrafo 4 do art. 5, a toda a matéria a que se 
incorpore o produto e na qual informação genética esteja 
contida e exerça a sua função. 
 
Países Baixos 
 
Art. 53 a) 3 
 
No que toque uma patente para um produto que consiste ou 
que contenha uma informação genética, o direito exclusivo 
incluirá qualquer matéria em que o produto esteja incorporado 
e no qual a informação genética esteja contida e execute a sua 
função, sem prejuízo das disposições contidas no (1) (b) do 
artigo 3. 
 
 

           Note-se que os enunciados acima incorporam o disposto no artigo 9° da 

Diretiva 44/98 em termos semelhantes. Indo mais além, importante salientar 

que é imprescindível por força jurisprudencial15 do Tribunal de Justiça Europeu 

e a própria Diretiva 44/98, que o material biológico em que se encontra 

protegido pela exclusiva demonstre sua finalidade funcional16. Por quê? 

15 Case Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra 
Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH. 
16 Os próprios termos do vigésimo terceiro “considerando” da diretiva apregoam que “uma mera 
sequência de ADN sem indicação de uma função biológica não contém quaisquer 
ensinamentos de natureza técnica, pelo que não poderá constituir uma invenção patenteável”. 
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             Porque a exigência da presença de uma finalidade funcional específica 

como restrição ao uso da propriedade de uma sequência ou de um processo 

que utiliza material biológico pode ser considerada como limite de sua fruição 

na medida em que cumpre os objetivos de interesse público.  

             Esta interpretação é corroborada pelo artigo 9° que vincula e 

condiciona a proteção da exclusiva a qualquer matéria em que o produto esteja 

incorporado, desde que exerça sua função, assegurando assim, sua utilidade 

ou aplicabilidade industrial, não pressupondo, entretanto, uma proteção 

absoluta – independentemente de uma sequencia cumprir ou não sua função 

característica. 

 O cerne da Diretiva 44/98 é o mesmo que o regulamento de patentes na 

EPO, isto é, para ser suscetível de patenteabilidade uma nova ideia ou produto 

deve cumprir com os requisitos objetivos – novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. Aquelas invenções que se enquadrarem nos requisitos 

operando sobre matéria biológica serão suscetíveis de patentes. 

 Particularmente as invenções relacionadas com o material biológico 

encontram dificuldades na descrição da reivindicação da patente, pelo caráter 

autorreplicante dos mesmos. Dessa maneira, o inventor deve cumprir um 

quarto requisito que é o deposito do material em um depositário reconhecido 

para ser avaliado. 

 Deste modo, as diretrizes de patentes da EPO, 2012, G, 5.2 (i) dizem 

que “em regra, invenções biotecnológicas são também patenteáveis se dizem 

respeito a material biológico que é isolado do seu meio ambiente natural ou 

produzido por meio de um processo técnico, ainda que ele ocorresse 

previamente na natureza”, pressuposto que no Brasil não é permitido. 

 Em específico ao patenteamento de plantas, a exceção à 

patenteabilidade aplica-se ás variedades de plantas independentemente da 

forma pela qual foram produzidas, inclusive porque há um sistema dedicado à 

Por outro lado, o vigésimo segundo e vigésimo quarto “considerandos”, bem como o artigo 
5°(3), da diretiva, implicam que uma sequência de ADN não beneficia nenhuma proteção ao 
abrigo do direito de patentes quando a função exercida por essa sequência não for 
especificada. Assim, uma vez que a diretiva condiciona a proteção patentária de uma 
sequência de ADN à indicação da função que lhe assegura, se deve considerar que não atribui 
nenhuma proteção a uma sequência de ADN que não possa exercer a função específica para a 
qual tenha sido descrita no pedido para a concessão da exclusiva. 
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proteção de variedades específicas de plantas – EPO – 2006 – materializado 

na EC – Regulamento - 2100/94.  
 

 Assim, a patenteabilidade de plantas ou animais será permitida desde 

que a factibilidade técnica da invenção não esteja adstrita a uma única 

variedade de planta ou raça animal, (Diretiva 44/98-EC). Um pedido no qual 

diversas variedades específicas de plantas não estejam especificadamente 

reivindicadas não esta excluído de patenteabilidade sob o artigo 53(b) ainda 

que ele possa contemplar diversas variedades de plantas17 (vide G1/98 e G-II, 

5.4) (EPO, 2012).  

Neste raciocínio, convenhamos que seja um ponto de extrema 

complexidade dada a não homogeneidade de interpretações quanto ao tipo de 

proteção, necessitando as decisões ser tomadas ponto a ponto ou casos per si. 

Nos Estados Unidos inclui-se na categoria de material biológico: 

bactéria, fungo, inclusive levedura, algas, protozoários, celular eucarióticas, 

linhagens celulares, hidridomas, plasmídeos, vírus, tecidos celulares de 

plantas, liquens e sementes. O Manual United States Patents and Trademark 

Office, 2012 acrescenta que o material biologic inclui aquele que é capaz de 

replica-se direta ou indiretamente.  

Ainda nos Estados Unidos, não há distinção para efeitos de 

patenteamento padrão entre as plantas e variedades de plantas, como na 

Europa, há, assim, a possibilidade de se ter patente de invenção de variedades 

de plantas, se tais invenções atenderem os requisitos (em tese, mais elevados) 

do que a da proteção de cultivares. 

No tocante à proteção específica de cultivares, a lei americana provê 

dois caminhos diversos: para as plantas que reproduzem sexualmente e, 

separadamente, para as plantas que se reproduzem  assexualmente.  

 Diz o 35 USC 161 que “quem quer que invente ou descubra e reproduza 

assexuadamente qualquer variedade de planta distinta ou nova, inclusive 

variações de gomo cultivadas, mutantes, híbridos, e plantas recém 

17 Neste raciocínio, convenhamos que seja um ponto de extrema complexidade dada a não 
homogeneidade de interpretações quanto ao tipo de proteção, necessitando as decisões ser 
tomadas ponto a ponto ou casos per si. 
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encontradas, além da planta propagada por tubérculo ou uma planta 

encontrada em um estágio não cultivado, pode obter uma patente para tal, está 

sujeito às condições e necessidades desse direito”. Os meios desse direito 

relativo a patentes para invenções deverão ser aplicados para patentes para 

plantas, exceto quando determinado de outra forma18. 

Assim, o sistema de proteção de plantas nos Estados Unidos segue de 

forma múltipla, isto é, há a proteção abarcada por um sistema de patentes e a 

proteção de plantas reproduzíveis assexualmente – Plant Patent Act, 35 U.S.C. 

161 e, ao mesmo tempo, há um sistema alinhado aos termos da International 

Union from the protection of new varieties of plants – UPOV de 1991, o Plant 

Variety Protection Act, voltado para a proteção de plantas reproduzíveis 

sexualmente. 

Consoante o Manual of patent examining procedure – MPEP – UPSTO, 

por os Estados Unidos seguir a forma múltipla de proteção para plantas, 

patenteamento convencional (35 U.S.C. 101); patenteamento específico para 

plantas (PPA) dedicado a plantas reproduzíveis assexualmente ou a proteção 

sui generis para plantas (PVPA) direcionadas para plantas reproduzíveis 

sexualmente, não são necessariamente excludentes, sucitando, portanto, não 

raras vezes, debates relativamente novos e geração de jurisprudências. 

A maioria dos países membros do MERCOSUL excluem as patentes 

para os processos essencialmente biológicos, para a produção de plantas ou 

animais, como por exemplo, as legislações do Brasil, Bolívia, Equador, Peru, 

Chile, Colômbia, Paraguai e o Uruguai.  

Veja quadro abaixo relativo às exclusões de patenteabilidade de alguns 

países membros: 
Invenções contrárias à lei, à ordem pública, 
interesse público e / ou moralidade.  

Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador e Peru. 

Variedade de plantas e/ou animais Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Peru, Paraguai, Uruguai. 

Processos essencialmente biológicos para a 
produção de plantas e/ou animais 

Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Chile, 

18 35USC 163 Concessão: No caso da patente da planta, a concessão deverá incluir o direito 
de excluir terceiros de reproduzir assexuadamente a planta, e de usar, oferecer para venda, ou 
vender a planta então reproduzida, ou qualquer de suas partes, por todo os Estados Unidos, ou 
de importar a planta então reproduzida, ou qualquer parte das mesmas, dentro dos Estados 
Unidos. 
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Colômbia, Paraguai, Uruguai. 

Invenções prejudiciais à saúde humana, 
animal, vegetal e ao meio ambiente. 

Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru, Uruguai. 

Materiais que ocorrem na natureza Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador, Peru, Uruguai. 

(Fonte própria), 2014. 

Pela Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Peru e Equador) através 

da Decisão 486 não são patenteáveis o todo ou parte dos seres vivos 

encontrados na natureza, processos biológicos existentes na natureza, mesmo 

que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo.  

Também não são consideradas patenteáveis as invenções cuja 

exploração comercial deve ser impedida para proteger a ordem publica e a 

moral; para proteger a vida humana ou animal, a saúde ou para evitar danos 

graves para a vida vegetal e ao meio ambiente; plantas, animais e processos 

essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, com 

exceção dos processos não biológicos ou microbiológicos.  

 

3. Como a questão é discutida no Brasil 
 

O Brasil, através da Lei 9.456/97 conhecida como Lei de proteção de 

cultivares19 – LPC20 iniciou uma nova fase no contexto de políticas públicas 

19 Outros normativos posteriores atuaram como fortalecedores dos mecanismos implementados 
na LPC, como a lei de sementes e mudas – Lei 10.711/03, e seu Decreto regulamentador 
5.153/04, a lei de Inovação Tecnologica – lei 10.973/04 e seu respectivo decreto 
regulamentador. 
20 A lei brasileira de proteção a cultivares formatou-se pelas seguintes características: Proíbe a 
dupla proteção considerando a única forma de proteção legal de cultivares a concessão de 
certificado de proteção de cultivar (segue os moldes da UPOV de 1978). Deve a variedade, 
para gozar de proteção ser distinta, homogênea, estável e nova – (segue os moldes da UPOV 
de 1991). O requisito “novidade” foi introduzido, não existindo na ata de 1978, permanecia 
como elemento a ser definido pela legislação nacional. Hoje, por força do artigo 3°, V, define a 
novidade de cultivar como: nova cultivar, a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no 
Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o 
prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o 
consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais 
de quatro anos para as demais espécies. Introduz a proteção para a variedade, 
essencialmente, derivada a partir de variedades reconhecidas, (segue os moldes da UPOV de 
1991); reconhece o direito de proteção para todas as espécies, ressaltando que estas serão 
definidas progressivamente, através de atos da autoridade competente; reconhece 
retroativamente, para fins de derivação essencial, variedades que não tenham sido colocadas à 
venda até dez anos antes da promulgação da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre 
variedades que tenham sido comercializadas até doze meses antes da solicitação de direitos 
de proteção; mantêm a isenção do direito do obtentor, ressalvando a exigência de autorização 
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para reconhecimento da importância do setor agropecuário nacional alterando 

de modo significativo o modelo de geração de tecnologia na área de produção 

de sementes no país. E mais, abriu-se um leque questionador quando se trata 

da proteção de duas tecnologias distintas – a construção gênica por meio de 

patentes e a cultivar protegida por meio da LPC. 

Dessa forma, existem diferenças do objeto protegido entre países, i.e, a 

norma europeia, a americana, entre outras é possível patentear plantas como 

produto – desde que não variedades. Diferentemente, o Brasil por força do 

artigo 18, III da Lei 9.279/9621 não existiria tal possibilidade. Além disso, no 

Brasil não se admite a dupla proteção em um mesmo objeto imaterial, vez que 

estamos normatizados pela UPOV de 1978. 

 O termo “cultivar” pode ser definido nos aspectos científico-biológico e 

jurídico22: 
A definição científico-biológica concebe o termo “cultivar” como 
uma espécie de planta melhorada devido à introdução ou 
alteração de uma característica fenotípica antes não possuída. 
Ou seja, Cultivar é uma variedade de qualquer gênero vegetal 
claramente distinta de outras cultivares conhecidas e que 
resulta do melhoramento genético realizado pelo melhorista. 
- Já a definição legal de cultivar pode ser encontrada no artigo 
3º, inciso IV da Lei n. 9.456, de 25 de abril de 1997 (também 
conhecida por Lei de Proteção aos Cultivares), nos seguintes 
termos: 

do titular da cultivar utilizada (na UPOV de 1991, fica a critério de cada país a adoção ou não 
em sua legislação da permissão para o agricultor reutilizar a semente protegida para seu uso 
próprio); protege por prazo inferior ao estipulado pela UPOV de 1991 – 15 anos para as 
variedades de culturas e 18 anos para árvores e videiras –Ata de 1978. Na ata de 1991 a 
duração da proteção de cultivares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos para as 
árvores. O privilégio do agricultor – facultativa – autorização do reemprego na própria produção 
de material de propagação de variedade protegida. A ata de 1978 permite o privilégio dos 
agricultores, enquanto a ata de 1991 deixa a cargo do governo nacional - Consultar: UPOV- 
Union international pour la Protection des Obtentions Vegetales. Textes 1978 e 1991. 
Disponível em: http://www.upov.int/fr/publications/. Acesso em 29 de dezembro de 2009. 
21 O artigo 18, III, determina não serem patenteáveis:  
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 fins desta Lei, micoorganismos transgenicos são organismos, exceto o 
todo ou parte de plantas ou de animais que expressem, mediante intervenção humana direta 
em sua composição genética, uma caracterisitica normalmente não alcançavel pela especie em 
condições naturais. 
22 GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A Proteção Jurídica das Cultivares no Brasil: 
Plantas Transgênicas e Patentes. Curitiba: Juruá, 2004. 
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IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie 
vegetal superior que seja claramente distinguível de outra 
cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por 
sua denominação própria, que seja homogênea e estável 
quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja 
de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, 
descrita em publicação especializada disponível e acessível ao 
público, bem como a linhagem componente de híbridos [...] ·. 
 

A proteção dos direitos relativos ás variedades vegetais se efetua 

mediante certificados de proteção de cultivar, considerado bem móvel para 

todos os efeitos legais e única forma de proteção e de direito que poderá obstar 

a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de 

multiplicação vegetativa no País (artigo 2° da lei 9.456/97). 

Essa declaração quer dizer que quando se tratar de uma variedade de 

planta, o Brasil não reconhece a proteção por mecanismos de patentes, vez 

que, em sendo “planta”, recairá no artigo 18, III. Desta feita, essas espécies 

somente encontrará compatibilidade de proteção através da LPC, ou seja, do 

sistema sui generis de proteção. 

Assim sendo, não existem no Brasil, patentes de plantas como produto, 

sejam transgênicas ou não; há patentes de processo de produção que 

fatalmente poderá recair no artigo 42 da lei de patentes23. 

Embora o Trips estabeleça que “qualquer invenção, de produto ou de 

processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável”, são 

expressamente previstos os casos em que é facultado aos países excluírem 

invenções da patenteabilidade, ou seja, caso a invenção seja excluída da 

patenteabilidade, a proteção para plantas virá por um sistema sui generis. 

Além disso, sem prejuízo no estatuído do artigo 27(1) do Trips 

importante a analise do que sejam processos essencialmente biológicos. 

O Trips e o EPC- European Patent Convention não definem “processo 

essencialmente biológico” para produção de plantas e animais.  

23 De acordo com o artigo 42, a proteção patentaria confere a seu titular os direitos exclusivos 
quando: 1. O objeto de uma patente dor um produto, para evitar que terceiros sem o 
consentimento do titular: fabrique, use, coloque a venda ou importe para esses efeitos o 
produto, e 2- o objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros sem o 
consentimento do titular: use, oferte para a venda, venda ou importe o produto obtido 
diretamente do processo patenteado. 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.387 - 424 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316 – 8080 
Charlene de Ávila  

402 

A Diretiva 44/98 relativa à proteção jurídica das invenções 

biotecnológicas considera através do enunciado 2°(2) que “os processos de 

obtenção vegetais ou animais são considerados essencialmente biológicos se 

constituírem integralmente em fenômenos naturais como cruzamento ou 

seleção”, independentemente da interferência humana. 

Note-se que os critérios determinantes para caracterizar se um processo 

não é essencialmente biológico se resumem nos seguintes aspectos: 

• a totalidade da intervenção humana e seu respectivo impacto sobre o 

resultado devem ser determinantes; 

• A avaliação deverá ter por base a essência da invenção; 

• O impacto deve ser decisivo no resultado final; 

• A contribuição para o estado da arte deve ir além de um nível trivial, 

necessário a presença de uma etapa técnica; 

• A totalidade e a sequencia das operações ou etapas não deve ser 

semelhante àquela que ocorre na natureza e nem corresponder aos processos 

convencionais para a obtenção de plantas; 

• A alteração fundamental de um processo poderá estar tanto em suas 

etapas, como na sequencia destas etapas, se várias etapas são reivindicadas. 

Em alguns casos, o efeito pode ser visto no resultado. 

Por outro lado o termo “processo essencialmente biológico” deve ser 

analisado sob duas vertentes a fim de vislumbrar a possibilidade de proteção 

por exclusiva de patentes: 

• O processo considerado essencialmente biológico confere ao Estado 

nacional a faculdade de excluí-lo da proteção patentaria e, por sua vez; 

• Se constatada a atividade inventiva, obrigará o Estado-membro a 

conceder a patente uma vez verificada a sua novidade. 

Mas, a questão que nos aponta como central deste estudo é se a 

modificação do elemento genético de uma semente pode ser considerada 

microorganismo transgênico para efeito do artigo 18, III da Lei 9.279/96.  

O artigo 18 da LPI preceitua taxativamente o que não e abarcado por 

patentes de invenção, ainda que seja considerada invenção, ainda que sejam 

novos, tenham atividade inventiva e sejam suficientemente descritos. Aqui se 
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trata de norma proibitiva e não meramente classificatória, como nos casos do 

enunciado do artigo 10 da mesma lei. 

Entretanto importante salientar que os elementos listados no artigo 10 da 

lei supramencionada, não constituem invenção, ate o momento que se resolva 

um problema técnico especifico. 

Diversamente das matérias contidas do enunciado do artigo 18 da lei 

9.279/96, dispositivo que regulamenta as criações insuscetíveis de proteção 

por patentes de invenção por interesses de política pública, o artigo 10, da 

referida Lei, abarca as criações que não são sujeitas a privilégios, muito 

embora, em algumas situações, possam ser consideradas inventos.  

Sob a égide do artigo 10, não se apregoa a não patenteabilidade das 

criações, mas antes explicita-se, aquela que não comportam, em tese, o 

privilégio de proteção. Entretanto, se houver uma solução técnica para 

problemas técnicos, poderá a criação, ser patenteada. 

 Portanto, não há nos enunciados do artigo 10, quaisquer referências de 

natureza proibitiva à concessão de patentes. São enunciados condicionantes a 

certos pressupostos, quais sejam: (i) a existência de um invento, (ii) dotado de 

novidade, (iii) qualificada a novidade pela atividade inventiva, (iv) suscetível de 

aplicação industrial, (v) sendo que se verifica a suficiência descritiva de seu 

requerimento, de forma a permitir eficazmente a reprodução do invento na 

indústria e como insumo de pesquisa. 

 No caso de cultivares a planta encontrada na natureza não tem 

proteção, se não se encontra um uso pelo complexo florestal, entretanto, sem 

atividade inventiva, mas, somente um grau de distintividade24. 

O artigo 18, inciso III, por sua vez diz que não são patenteáveis “o todo 

ou parte dos seres vivos, exceto microorganismos transgênicos que atendam 

aos tres requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e 

24 O contributo mínimo da distintividade em cultivares, comparado com a atividade inventiva 
das patentes, mas diverso destas, nos vem a demonstrar através da lei infraconstitucional, que 
somente são merecedoras de proteção através de certificados, aquelas criações, e diga-se, em 
tese, não se trata de invenções, que contiverem em seu bojo além de outros requisitos 
concessivos de proteção a cultivares, a distinguibilidade de qualquer outra, cuja existência na 
dayta do período de proteção seja reconhecida. 
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aplicabilidade industrial – previstos no artigo 8° e que não sejam mera 

descoberta”. O que os preceitos deste artigo bem a significar? 

Segundo a Minuta das novas Diretrizes biotecnológicas de patentes do 

INPI, 2012, item 4.1: 

• o “todo” (de seres vivos naturais) refere-se a plantas, animais, 

microorganismos e a qualquer ser vivo; 

• “parte de seres vivos naturais” refere-se a qualquer porção de seres 

vivos, como órgãos, tecidos e células; 

• “materiais biológicos encontrados na natureza” englobam o todo ou 

parte de seres vivos, além de extratos, lipídeos, carboidratos, proteínas, DNA, 

RNA, e partes ou fragmentos dos mesmos assim como qualquer substancia 

produzida a partir de sistemas biológicos, por exemplo, hormônios e outras 

moléculas secretadas, vírus, príons. Vale salientar que moléculas sintéticas 

idênticas ou indistinguíveis de suas contrapartes naturais também estão 

enquadradas nessa definição; e 

• por “isolados na natureza” entende-se toda e qualquer matéria extraída 

e submetida a um processo de isolamento e/ou purificação. 

Microorganismos transgênicos25 de acordo com o parágrafo único do 

artigo 18 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, em tese têm-se dois critérios excludentes de invenção: 

• Elementos encontrados na natureza e, 

• A ausência de intervenção humana alterando as condições naturais 

deste elemento. 

25 A proteção de organismos transgênicos assume formas distintas, vez que em alguns países 
reconhecem patentes de produto para genes e sequencia de genes desde que satisfeito o 
requisito de utilidade, como no EUA, enquanto no Brasil protege por patentes de produto, com 
exceção, apenas os microorganismos geneticamente modificados, se atenderem aos requisitos 
do artigo 8° da Lei 9.279/96. 
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Note-se dessa declaração que existe uma exceção à regra geral – “o 

todo ou parte dos seres vivos não serão patenteados em nenhuma hipótese 

por questões de interesse publico26”.  

Primeiro porque a intervenção direta do homem alterando o estado da 

natureza, não é requisito geral de patenteabilidade, isto é, a intervenção 

humana não é requisito de invento, e sim de apropriação. Não há neste caso 

atos de autoria da solução técnica e simplesmente os efeitos patrimoniais da 

invenção não poderão ser atribuíveis àquele que se arroga inventor. 

Segundo porque os componentes genéticos da variedade vegetal, como 

produto da natureza, não cumprem a exigência dos requisitos concessivos das 

patentes de invenção, além de que, sua descrição, não poderá ser formalizada 

com a especificidade suficiente para abarcar a proteção patentária, 

principalmente em se tratando de material autorreplicante27. 

Terceiro porque a novidade, requisito que antecede a atividade inventiva 

a luz do enunciado do artigo 8° da lei das patentes, contem suas 

especificidades que não se coaduna, com a noção de novidade em matéria de 

proteção de cultivares. A proteção sui generis abandona a noção de novidade 

baseada no conhecimento intelectivo (por via de relatórios descritivos), 

resultando – pelo contrário – no acesso à informação genética, pelo material 

biológico ele mesmo. . 

Portanto a novidade cognoscitiva como um dos elementos básicos de 

balanceamento de interesses constitucionais quanto ás patentes, não está 

presente na lei de cultivares.  

Assim sendo, as criações elencadas no artigo 18, exceto os 

microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária, mesmo se 

26 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.  

 
27 E exigência de intervenção humana só se encontra no art. 18, III, como requisito específico 
no caso de microrganismos transgênicos. Assim, neste caso, a intervenção não é só 
qualificativa de apropriação, mas requisito de patenteabilidade. A redação do inciso III é 
restritiva, mas inócua; se não pudesse ser imputada a invenção a um ator humano, não haveria 
quem se legitimar ao direito de pedir patente. 
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forem consideradas invenção, mesmo que satisfaçam o requisito da novidade e 

sejam descritas de forma suficiente.  

Aqui, temos uma recusa incondicional e categórica de patenteamento de 

ser vivo (superior ou inferior) ou parte dele, com exceção aos microorganismos 

transgenicos  que não sejam parte de plantas e animais.  

Entretanto, as disposições complementares do artigo 18, III sobre os 

requisitos de pantenteabilidade do artigo 8° pode ser interpretado da seguinte 

maneira “ os microorganismos que não encontrarem nenhuma outra objeção 

nessa lei, além do artigo 18, serão patenteáveis em reivindicação de produto.28 

Finalmente, em sede de considerações conclui-se que: 

Em sendo a patente um privilégio condicionado a uma finalidade e/ou 

interesse público a semente não é, e nunca será um produto sujeito a proteção 

privada, mesmo que temporária. Por quê? 

 

• 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;  

• Em especifico nos casos da possível ou pretensa proteção por 

exclusiva do veículo (sementes) - 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.  

•Por impossibilidade jurídica e legal - o que é patenteado é o invento de 

aparelho (elemento genético) encontrado na semente (veículo) ou em varias 

sementes e não ela em si, mesmo se transgênicas. 

Assim, considero que: 

28 BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exação de royalties em patentes de 
biotecnologia transgênica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013. ___________. 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  
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 • As patentes são conferidas quando satisfazem todos os requisitos 

objetivos do artigo 8° da lei 9.279/96 e quanto à natureza jurídica dos bens em 

que se pede a exclusiva.  

• A semente, pela legislação pátria, jamais será um bem sujeito a 

apropriação privada por meio de patentes e sim, de cultivar – Lei 9.456/97.  

• Mesmo com a inclusão de um micro-organismo que é parte de uma 

planta, ou seja, de uma semente, o seu patenteamento é questionável.  

 

 

 

4. Da exaustão dos direitos: patentes biológicas e não biológicas 
 

Pela doutrina, a exaustão de exclusividade de direitos é aquela que os 

direitos se exaurem uma vez que objeto que incorpora a criação é posto a 

venda ou de outra forma realizado economicamente.  

Note-se que a situação é distinta quando se trata de um objeto mecânico 

e/ou químico e uma criação biológica. Antes de discutirmos a exaustão de 

direitos, cabem algumas considerações a respeito: 

As sementes além de ser autorreplicantes, não podem ser patenteadas 

no Brasil: 

Um caso particular e importantíssimo, de tais novos objetos de 
proteção é o surgimento de tecnologia autoduplicativa – como 
outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao 
nível de microorganismos, seja no nível de varietais – para as 
quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para 
passar a ser uma operação objetiva. Para copiar um invento 
clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que 
reproduzir, 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, micro-organismos ou cultivar, 
que se reproduz sozinho. O compromisso tradicional da 
proteção ás tecnologias – a divulgação do conhecimento dado 
por todos pela exclusividade de reprodução, reservado ao 
titular da patente ou do direito autoral – torna-se inoperante. 
Muitas de tais criações, além disso, são irredutíveis aos meios 
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de divulgação tradicional – um micro organismo não é, quase 
nunca, suscetível de descrição29 (...) Considerando a totalidade 
dos vários problemas resultantes deste fenômeno curioso, 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 de 
direitos.  
 

Outra questão que distingue as criações biotecnológicas dos da 

mecânica é que a prerrogativa legal instituída no parágrafo único do artigo 24 

da lei patentária não é suficiente para abolir ou mesmo substituir integralmente 

o requisito da “descrição suficiente” para as patentes destas criações, vez que 

para o equilíbrio de interesses público e privado, há a necessidade de se 

divulgar a tecnologia em troca do monopólio temporal e resolúvel concedido 

pelo Estado ao titular da invenção. Prescreve o artigo: 

 
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o 
objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no 
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de 
execução. 

 Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à 
realização prática do objeto do pedido, que não possa ser 
descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao 
público, o relatório será suplementado por depósito do material 
em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo 
internacional. 

A descrição suficiente para as criações no âmbito biotecnológico torna-

se problemática, principalmente para materiais autorreplicantes porque 

independem da intervenção humana para se reproduzir ou transformar-se: 

Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis 
de descrição de forma a permitir que um técnico no assunto 
possa reproduzi-lo. Como se exige para o patenteamento das 
outras formas de invenção. “Tal dificuldade, no caso dos 
microrganismos fica em parte solucionada pela possibilidade 
de depositar os novos produtos em instituições que, tal como 
os escritórios de patentes possa dentro dos limites da lei 
pertinente ‘publicar” a tecnologia, oferecendo algum tipo de 

29 BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade Intelectual, vol. III, cap. VII, 2012. 
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acesso ao público. Esta forma de publicação tem causado, no 
entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova 
tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não 
somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da 
arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela 
disponibilidade de dados que permitam a reprodução 
intelectual do invento. Essa noção é expressa pela diferença 
entre reprodutibilidade, isto é, a capacidade intelectual de 
reproduzir a ideia inventiva, por sua aplicação material, e a 
repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter os 
exemplares do objeto inventado30. 

 Neste raciocínio, as criações que são por força de natureza 

autorreplicantes na maioria das vezes tornam-se impraticável a sua descrição, 

bem como a sua repetibilidade é de execução imprevisível, i.e31: 

• Na maioria das vezes a descrição suficiente do material biológico não 

torna a repetição do invento possível; 

• A solução do requisito técnico para problemas técnicos são impossíveis 

de se constatar e, por fim; 

• Sua execução com fim de almejar uma regularidade no resultado resta 

imprevisível devido seu caráter autorreplicância. 

 

5. Em que casos não há aplicabilidade da exaustão de direitos? 

A produto fabricado de acordo com patente de processo ou de 
produto que tiver sido colocado no mercado interno 
diretamente pelo titular da patente ou com o seu 
consentimento; 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 comercio pelo detentor da patente ou 
pelo detentor de licença, desde que o produto patenteado não 
seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da 
matéria viva em causa, (artigos 43, IV e VI da Lei 9.279/96). 
Grifos nossos. 

30 BARBOSA, Denis Borges. Sobre a propriedade intelectual. Universidade de Campinas. 
Campinas: Universidade de Campinas. Disponível em: 
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf  
31 PLAZA, Charlene de Ávila. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou 
complementos de proteção? Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual, n. 118, mai/jun de 2012. ISSN 1980-2846. 
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A regra para a exaustão de direitos quanto a matérias biotecnológicas é 

distinta e especifica dos da matéria não biológica Brasil. Assim, não há 

aplicação da exaustão de direitos quando o produto patenteado seja utilizado, 

para multiplicação ou propagação da matéria viva em causa. 

  Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas 

com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um 

produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio (interno 

ou externo) pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o 

produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação 

comercial da matéria viva em causa. 

Desta maneira, inserido um produto relacionado à matéria viva no 

mercado interno ou externo, pelo titular ou terceiro autorizado, exaure-se o 

direito do titular, exceto para multiplicação ou propagação comercial.  

Este enunciado autoriza os produtores a guardarem suas sementes e 

mudas e as replantarem desde que não para fins comerciais; ou seja, para a 

agricultura de manutenção, mas não para aquela voltada ao mercado. 

A Lei 9.456/1997 - não traz dispositivo específico sobre esta forma de 

limitação, contudo a própria concessão do direito limita-se ao material de 

reprodução ou multiplicação. 

Assim, esgota-se o direito do titular a partir do momento em que a 

semente ou muda é inserida no mercado, pelo titular ou terceiro interessado, 

salvo quando esta for utilizada para fins de multiplicação. 

De acordo com a doutrina da primeira venda no direito de patentes, uma 

vez que o titular vendeu o produto patenteado, o direito do detentor da patente 

exaure-se. 

 Isto significa que o comprador de um produto patenteado poderá usar e 

dispor do produto fabricado através dos ensinamentos da patente, oferecido ao 

mercado pelo próprio titular ou com seu consentimento, sem violar, contudo a 

patente. 

 No entanto, se o produto é comprado e utilizado como um modelo para 

reproduzir mecanicamente o mesmo produto para venda, ou reproduzido para 

o uso do adquirente do elemento original, a patente será violada. 
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Na prática, como funciona o princípio da exaustão de direitos? 

Fazendo um paralelo entre Brasil e a Europa a fim do presente estudo, 

temos que: 

No Brasil, uma vez que uma semente tenha sido objeto de uma 

operação autorizada pela detentora da tecnologia patenteada, e utilizada para 

o fim reprodutivo, as operações subsequentes feitas com o grão, desde que 

sem fins reprodutivos, fogem do alcance da patente pelo princípio da exaustão 

de direitos.  

Assim, a relevância apontada para a exaustão de direitos no Brasil é a 

finalidade do emprego da semente/grão, e não a capacidade germinativa da 

semente. Portanto, é irrelevante a existência ou indícios do elemento genético 

objeto da patente. Ainda que a semente/grão fossem inteiramente possuídos 

pelo elemento genético objeto da patente, a operação de exaustão redimiria o 

controle. 

Consoante ao que foi dito, se o adquirente da semente/grão adquiriu em 

venda autorizada pelo titular e se o produto não seja utilizado para 

multiplicação (assexuada) ou reprodução (sexuada) com finalidade comercial, 

posterior à aquisição, cumulativamente então não há violação da patente. 

Já na Europa, a exaustão de direitos opera sob outros pressupostos. O 

parâmetro relevante é a capacidade germinativa, a funcionalidade da semente, 

plena ou diminuída, e não o destino do grão ou semente. Assim, ainda que 

seca, a semente/grão ao qual restar alguma aptidão germinativa é abrangida 

pela patente pertinente. 

 

6. Apontamentos sobre a produtividade da cultura de soja 
 

As sementes têm sido um vetor que condiciona as demais tecnologias 

agrícolas, principalmente com o advento da biotecnologia e as mudanças 

legais32 que contribuíram para incentivar o setor privado em genética vegetal. 

32 Lei 9.456/97 – Lei de proteção aos cultivares; Lei 9.279/96 – Lei de propriedade 
industrial. 
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Dados apontados das mais diversas fontes indicam o aumento da 

produtividade da cultura de soja: 

 

Soja no mundo 

 
Produção: 267,9 milhões de toneladas - Área plantada: 108,7 milhões de hectares 
Fonte: USDA 

 
Soja na América do Sul 

 
Produção: 146,5 milhões de toneladas - Área plantada: 52,6 milhões de hectares 
Fonte: USDA 

 
 

Soja nos EUA 

 (maior produtor mundial do grão) 
 

Produção: 82,6 milhões de toneladas - Área plantada: 30,8 milhões de hectares - 
Produtividade: 2.679 Kg/ha 
Fonte: USDA 

 
 

Soja no Brasil 

 (segundo maior produtor mundial do grão) 

 
Produção: 81,5 milhões de toneladas - Área plantada: 27,7 milhões de hectares 
Produtividade: 2.939 Kg/ha 
Fonte: CONAB 

 
Mato Grosso 

 (maior produtor brasileiro de soja) 

 
Produção: 23,5 milhões de toneladas - Área plantada: 7,8 milhões de hectares 
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Produtividade: 3.348 Kg/ha 

 
 

Paraná  

(segundo produtor brasileiro de soja) 

 
Produção: 15,9 milhões de toneladas - Área plantada: 4,8 milhões de ha 
Produtividade: 3.348 kg/ha 
Fonte: CONAB 

 
 

Exportação do Complexo - Soja em 2012 

 (grão, farelo, óleo).  

Total das exportações:  

US$ 26,1 bilhões Exportação de grão: US$ 17,4 bilhões (29,1 milhões t) Exportação 
de farelo: US$ 6,6 bilhões (13,7 milhões t) Exportação de óleo: US$ 2,1 bilhões (1,6 
milhões. t).  

Fonte: Agrostat 

 
 

Além de que a soja deve gerar a colheita de 85,4 milhões de toneladas, 

na safra 2013/2014, com crescimento de 4,8% em relação à 2012/2013 (81,5 

milhões de toneladas - Fonte Agrostat). 

6.1 Das celeumas jurídicas das patentes da soja RR1 no Brasil 

Em junho de 2013 foi confirmada decisão que negou extensão de 

patente de soja transgênica da Monsanto, chamadas de patentes pipelines. 

As patentes pipelines são patentes extraordinárias e transitórias, 

concedidas como patentes de revalidação, como meio de possibilitar aos 

titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções cuja patenteabilidade 

era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e 

processos químicos-farmaceuticos e alimentícios), o direito de ainda obter 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.387 - 424 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 



ISSN ELETRÔNICO 2316 – 8080 
Charlene de Ávila  

414 

proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não 

mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.  

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo de contagem da 

patente pipeline deve ter como termo inicial a data do primeiro deposito no 

exterior, ainda que posteriormente abandonado, pois a partir de tal evento já 

surgiu à proteção do invento. Tribunal Regional Federal da 2° Região, 1° Seção 

Especializada, EIAC 2005.51.10.527578-0, Des. Liliane Roriz, decisão unânime 

publicada no DJ 04.10.2012. 

Em dois recursos especiais, a Monsanto questionou entendimento do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, qual seja - o reconhecimento do 

vencimento da patente cujo prazo de validade de patente estrangeira – a 

chamada pipeline – deve corresponder ao prazo remanescente de proteção no 

país estrangeiro onde foi concedida, caindo, concomitantemente em domínio 

público.  

No caso específico, a multinacional alegou que o prazo remanescente 

de proteção para os pedidos de patente pipeline deve ser contado da data de 

depósito do pedido da patente estrangeira no Brasil e não do depósito 

realizado no exterior.  

Além disso, requereu que o caso deveria ser suspenso, vez que tramita 

no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade 

(ADI 4.234) dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade 

Industrial), que tratam do depósito de patentes.  

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento 

de agravos regimentais, referendou decisões que haviam negado recursos 

interpostos pela Monsanto Technology LLC para ampliar a vigência da patente 

de soja transgênica no Brasil.  

Vale ressaltar a análise do recurso especial (Resp 1107948) interposto 

pelas requeridas, relativamente às patentes PI 11001067-3 e PI 11001045-2, o 

digno Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do RS, assim 

se pronunciou sobre o tema, in verbis:  
Com efeito, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de 
que o prazo de proteção da patente pipeline - o qual incidirá a 
partir da data do depósito do pedido de revalidação no Brasil - 
deve ser o remanescente que a patente originária tem no 
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exterior, contado, a seu turno, a partir da data do primeiro 
depósito realizado, ainda que abandonado, visto que a partir de 
tal fato já surgiu proteção ao invento.  

A respeito da questão: 

ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO 
ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. 
PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO 
PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO 
PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO 
DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 
9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 
4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às 
patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 
"pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi 
depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de proteção 
concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro 
depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. 
Recurso especial provido. (REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 19.05.2010).  
 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. 
TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. 
OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. 
IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E 
SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS 
(TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS 
PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA 
FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de 
importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de 
caráter temporário, que permite a revalidação, em território 
nacional, observadas certas condições, de patente concedida 
ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente 
pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são 
examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, 
é um sistema de exceção, não previsto em tratados 
internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja 
por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por 
restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar 
da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do 
prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a 
partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em 
que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, 
ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que 
abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao 
invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática 
dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis 
da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público 
da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da 
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correspondente no exterior. Incidência do princípio da 
independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, 
tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de 
caducidade patentárias como do ponto de vista da duração 
normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de 
propriedade industrial devem ter como norte, além do 
desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse 
social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos 
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum 
(art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega 
provimento. (REsp 1.145.637/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA 
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 
DJe 08.02.2010).  

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.  

Assim, “a proteção oferecida às patentes estrangeiras, as chamadas 

patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi 

depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no 

Brasil – 20 anos – a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que 

posteriormente abandonado”. 

Por fim, a inconstitucionalidade das patentes pipeline está justamente na 

sua natureza jurídica, pois se pretende tornar patenteável, em detrimento do 

princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público, 

promovendo o legislador ordinário, assim, "uma espécie de expropriação de um 

bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional".  

 

6.2 Da tecnologia RR1 da Monsanto 

 

Table I 

The scope of protection of claims pipeline patents of groups I and II, the pipeline 
patents and their expirations dates33. 

Group Subject matters covered 
by the claims 

Pipeline patents Expiration dates 

 -Recombinant expression 
cassette, including, but not 

PI 1101063-0 October, 31, 2009 

33 LAGE, Celso et all – INPI – Academia de Propriedade Industrial. Intellectual property rights 
related to the genetically modified glyphosate tolerant soybeans in Brazil, 2011. 
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I 

 

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 1101069-0 

PI 1101067-3 

PI 1101045-2 

 

 

 

 

PI 1101070-3 

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. (Tab. 01) 

 Demonstrou-se através da tabela supra que a tecnologia de 

desenvolvimento da soja RR1 não foi protegida por apenas um só documento 

de patente, mas por vários deles, todos pipeline e que se encontram extintas 

no Brasil – (ainda que algumas delas ainda sejam alvos de ações judiciais em 

curso). 

 As patentes do Grupo I – PP1101063-0, PP1101069-0, PP1101067-3, 

PP1101045-2 E PP1101070-3 já se encontram extintas e protegiam as 

seguintes tecnologias: Cassete de expressão recombinante, incluindo, mas não 

exclusivamente, funcionalidade para a tolerância ao glifosato (ou N-

fosfonometilglicina36); vetor que contem esse cassete de expressão 

34 5-enolpyruvylshikimate – 3- phosphate synthase - EPSPS 
35 Glucose oxidase - GOX 
36 N-fosfonometilglicina, conhecida também como glifosato, é um herbicida bem conhecido que 
possui uma actividade sobre um largo espectro de espécies de plantas. O glifosato é o 
ingrediente ativo do Roundup ® (Monsanto Co., St. Louis, MO), um herbicida de segurança que 
tem uma meia-vida curta, desejavelmente, no ambiente. Quando aplicado a uma superfície da 
planta, o glifosato se move através da planta sistemicamente. O glifosato é fitotóxico, devido à 
sua inibição da via do ácido químico, que proporciona um precursor para a síntese de 
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recombinante; microorganismo transgênico que contem esse vetor, e processo 

para obtenção da planta transgênica/célula de planta transgênica. 

A tabela do grupo II representa os documentos PP1100007-4, 

PP1100008-2 e PP1100006-6 forma responsáveis pela proteção das seguintes 

tecnologias: Cassete de expressão recombinante com uma sequencia 

especifica da enzima mutada EPSPS ou enzima GOX; vetor que contem este 

cassete de expressão recombinante; microorganismo transgênico que contem 

este vetor, e processo para obter plantas transgênicas/células de plantas 

transgênicas. 

Observa-se também que todos os documentos listados acima abarcaram 

nas reivindicações de proteção por exclusiva - patentes de produto e de 

processo e que por via direta se conformariam com o texto do artigo 42 da lei 

9.279/96 – a proteção do produto advindo a partir de tal processo. 

Mas, o produto a ser abarcado pela proteção não é o produto “semente”, 

mas, o elemento genético que pela nomenclatura típica do direito de patentes é 

um invento de “aparelho37” intrínseco a uma ou mais sementes diversas pelo 

qual se torna imune ao glifosato. 

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 elemento condutor a fim de se obter com a 

incorporação do elemento genético melhorias qualitativas (resistência a pestes 

e doenças), não é um produto final em si. 

Assim, não é a semente como um todo que é patenteada porque toda 

semente (nestes contratos) esta em domínio público. Sobre a questão, 

vejamos: 
 

aminoácidos aromáticos. O glifosato inibe a enzima 5-enolpiruvil-3-phosphoshikimate sintase 
(EPSPS), encontrado nas plantas. 
37 Na expressão usual da engenharia de patentes, é reivindicação “de aparelho” aquela 
tecnologia intermediária pela qual se serve – por exemplo – a um processo patenteado através 
de um equipamento ou outro meio similar, pelo qual o processo é atuado. Nesta reivindicação 
se define o que o invento é, e não o que ele faz.   
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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 
implantação. Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, 
etc., ele não pratica a reivindicação de processo coberta pela 
patente. 

 A tecnologia em pauta não afeta a semente em si (salvo o aspecto de 

resistência ao glifosato) e muito menos a colheita porque o plantio se configura 

como um processo industrial38, no qual o produto em questão é apenas um 

adjuvante, que aumenta a eficácia do processo, mas por definição, deve ser 

neutro em face do uso final do produto (colheita) 39. 

 Dessa forma, considera-se que existem duas noções de tecnologias de 

produto – a do produto final e a de aparelho (elemento genético) que é utilizado 

em uma fase intermediária nos processos de fabricação do produto final, a 

patente de reivindicação de produto diz respeito ao aparelho e não ao produto 

final. 

 Exceto pelo aumento de produtividade resultante do aparelho 

patenteado pela Monsanto – e já extintos os privilégios – todo o restante do 

processo de plantio já esta em domínio público. Na verdade, a tecnologia já se 

tornou res communis omnium40: 

Tenho por mim que as patentes, por traduzirem um direito real 
de propriedade, a todos interessam indistintamente. Tanto é 
assim, que passado o prazo da vigência caem, 
impreterivelmente, em domínio público, tenham ou não 
entidades e pessoas – interesse em aproveitarem-se do 
conhecimento por ela trazido. (Tribunal Regional Federal da 2° 

38 No sentido do art.. 1º. Da CUP, na qual se consideram industriais as tecnologias relativas à 
agricultura. 
39 Todas as considerações são constantes do Parecer sobre a Monsanto de Barbosa, Denis 
Borges, p.106, 2013. ___________. 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 
40 Todas as considerações são constantes do Parecer sobre a Monsanto de Barbosa, Denis 
Borges, p.106, 2013. ___________. 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 
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Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod 
Azulay, DJ 18.03.2008. 

Deste raciocínio, essas tecnologias já se encontram em domínio público 

no Brasil, o que lhe veda qualquer pretensão futura de proteção por meio de 

outra patente. Assim: 
 
Não só se têm reivindicações de processo que, pela Lei 
brasileira abrangeriam os produtos obtidos diretamente a partir 
de tal processo, mas reivindicações 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 tornaria refratária ao glifosato. 
As reivindicações de processo apontam para uma fase de 
obtenção do produto que é a criação do elemento genético que 
confere à semente seu caráter de resistir 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 implantação. Assim, para efeitos do plantador da 
soja ou milho, etc., ele não pratica a reivindicação 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 todo41. 
Não existe 42– nenhuma patente de semente da Monsanto no 
tocante à tecnologia RR1. Salvo pelo produto (elemento 
transgênico) patenteado pela Monsanto, toda semente está em 
domínio público. 
 

Note-se, portanto, que uma vez caída em domínio público à criação – 

não pode o titular tentar outros meios43 para retirá-la da posse de todos, nem 

mesmo aproveitar-se da sobreposição de direitos44 para frustrar os efeitos 

socialmente desejados da queda em domínio público das patentes. 

41 BARBOSA, Denis Borges. Parecer técnico sobre a soja RR1, 2013. 
42 LAGE, Celso L.S. - INPI - Academia da Propriedade Industrial; Roberta L. Rodrigues – 
Diretoria de Patentes/INPI; Alexandre G. Vasconcellos – CEDIN/INPI; “Intellectual property 
rights related to the genetically modified glyphosate tolerant soybeans in Brazil” – 03/11/2011 
43 Simultaneamente as patentes, o Grupo Monsanto registrou e obteve proteção para uma série 
de cultivares – sementes – cuja característica que faculta a proteção é serem resistentes ao 
glifosato – por exemplo, a L8064rr E l8307RR da Monsoy Ltda. A lista das cultivares do Grupo 
Monsanto marcadas com a letra RR podem ser encontradas no site do Ministério da Agricultura 
em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?.  
44 Vide sobre a questão – PORTO, Patrícia C. R. Limites à sobreposição de direitos de 
propriedade intelectual. Trabalho de conclusão da disciplina de direitos autorais, COPEDI – 
Coordenação de pesquisa e educação em propriedade intelectual, inovação e 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.387 - 424 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                           

http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php


ISSN ELETRÔNICO 2316 – 8080 
AS ESPECIFICIDADES DAS PATENTES DO MATERIAL GENETICO DE PLANTAS 

421 

6.3 Da tecnologia RReady2Yield ™ ou MON 8978845 e seus efeitos no 
Brasil 

A Monsanto, desde o período entre 2006 – 2009 busca obter a proteção 

pela exclusiva patentearia da tecnologia INTACTA no Brasil. Entretanto, tal 

direito ainda não está estabelecido, isto é, ainda não foi concedida nenhuma 

patente para a tecnologia diretamente envolvida na produção da soja 

MON89788 – INTACTA (ou RR2) 46. 

A presente invenção proporciona um evento de soja transgênica 

designada MON89788 (também referida como MON19788) e sua progênie 

tendo a semente sido depositada na American Type Culture Collection (ATCC), 

com o n°. de acesso PTA-6708. A invenção inclui plantas e partes da planta de 

soja, mas não estão limitados a uma célula, pólen, óvulos, flores, rebentos, 

raízes, folhas e produtos derivados da soja MON89788, como por exemplo, 

farinha de soja, farinha e óleo, (commodities).  

Assim sendo, a reivindicação dizem respeito à proteção para as 

commodities oriundas dos grãos que foram gerados a partir das sementes de 

soja transgênicas, como também reivindicação para a proteção de planta ou 

parte de planta, bem como ao uso do herbicida glifosato e de inseticidas para 

combater a praga de insetos lepidópteros (lagartas), nas referidas sementes 

contendo os eventos MON89788 e MON87701, respectivamente. 

Segundo declarações feitas pela própria Monsanto em paper produzido 

pela empresa e encaminhado à U.S. Environmental Protection Agency Office of 

Pesticide Programs Biopesticides and Pollution Prevention Division em 

Setembro de 2010, para a obtenção do Registro da Soja RR2 como 

Biopesticida, o evento de soja MON 89788 é produzido com a mesma proteína 

CP4 EPSPS que a soja Roundup Ready 40-3-2 a RR1.  

desenvolvimento. Publicada na revista da ABPI, 109 – Edição Nov/dez, 2010. PLAZA, Charlene 
de Ávila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares. 
Revista da ABPI, n. 112, mai/jun. 2011. 
45 A modalidade de soja modificada RR2, é apontada como sendo resistente às lagartas, 
principalmente as do gênero helicoverpa, que vem atacando lavouras em diversos estados 
brasileiros e tem gerado prejuízos aos agricultores, particularmente, e principalmente, de 
países da América do Sul. 
46 O conteúdo dessa tecnologia não se encontra reivindicada em apenas um documento de 
patente, mas em uma diversidade de documentos, reivindicando diversas partes envolvidas na 
tecnologia Roundup Ready (RR). 
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Tais declarações denotam que a soja MON89788 apresenta as mesmas 

características biológicas da soja anterior Roundup Ready 40-3-2, ou RR1, que 

já se encontra em domínio público na maioria dos mercados, inclusive no 

Brasil. 

A MON 89788 é substancialmente equivalente à soja tradicional, exceto 

quanto à sua tolerância ao glifosato, que é uma característica de interesse 

agronômico. No entanto, essa característica é a mesma obtida pelos métodos 

já conhecidos do estado da técnica, o que torna questionável a eventual 

proteção patentária para tal característica. 

Logo, tal tecnologia de obtenção de semente de soja resistente a 

glifosato, ainda que inoculada em soja de elite, (a soja da espécie Asgrow 

A3244), a soja MON89788, apresenta as mesmas características já conhecidas 

do estado da técnica, com método descrito e publicado em 2002, e protegidas 

em documento de patente desde 1983 (por ex. BR - PP1101070-3, extinto em 

17/01/2003, e PP1101069, dentre outros). 

Como nas patentes RR1 (já em domínio público), essa tecnologia não 

diz respeito à semente (o produto final) que se reivindica proteção da exclusiva, 

mas o elemento genético, que é um invento intermediário, ou seja, um invento 

de produto aparelho, que é utilizado numa fase intermediária dos processos de 

fabricação do produto final (a semente). 

Já o pedido de proteção para commodities (grão, farinha, farelo ou óleo), 

conforme anteriormente relatado, é a própria Monsanto que aponta as 

identidades do produto tradicional e o produto obtido a partir da soja 

MON89788, de tal forma que a obtenção de um “organismo transgênico”, alvo 

da intervenção humana em sua composição genética, mas que expressa às 

mesmas características normalmente alcançáveis pela espécie em condições 

naturais, retira desse “organismo” a possibilidade da proteção patentária no 

Brasil, com base nas disposições do parágrafo único do artigo 18 (III) da LPI. 

Portanto, óleo, farinha, farelo e grão, ainda que produzidos com soja 

classificada como OGM (Organismo Geneticamente Modificado), enquanto 

“produtos finais”, não expressam distinção substancial capazes de diferencia-

los dos produtos da mesma espécie em condições naturais. Assim, os 
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produtos, como reivindicados nos documentos de patente que esperam 

proteção para a MON89788, não devem ser protegidos pela exclusiva no 

Brasil. 

Com base no exposto acima, o presente pedido poderá ser indeferido 

pelo INPI com fulcro nos enunciados dos artigos 8º, 11º, 13º, 22º, artigos 10º 

IX, 18º III e parágrafo único, e artigo 24º da LPI 9279/96. 

 Além disso, por se tratar de matéria que incide diretamente na Lei de 

Biossegurança vigente no Brasil, o titular desta patente terá que indicar que 

não utilizou de recursos genéticos provenientes da biodiversidade brasileira, 

bem como, não utilizou de conhecimentos provenientes do conhecimento 

tradicional associado Nacional. 
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RESUMO 

O tema do presente estudo se põe numa intercessão entre as análises 
anteriores. Tratamos aqui, de novo,  da aplicação do princípio da novidade aos 
desenhos industriais, mas agora nos dedicando a esclarecer a questão da 
anterioridade de produtos complexos. A pergunta é: a aplicação de um desenho 
em um objeto complexo é anterioridade para a aplicação desse mesmo 
desenho numa parte desse objeto complexo? E se ocorre o contrário? 
Palavras-chaves: Desenho Industrial. Anterioridade. 
 

ABSTRACT 
The theme of this study sets an intersection between previous analyzes. We 
treat here, again, the principle of novelty to industrial designs, but now 
dedicating ourselves to clarify the question of precedence of complex 
products. The question is the application of a design in a complex object is 
prior to the implementation of even drawing a part of this complex object? 
And the opposite has occurred? 
Key-words: Industrial Design. Priority. 
 
Em uma série de recentes estudos sobre a proteção de desenhos industriais 
vimos procurando complementar a parca produção jurídica nacional sobre o 
assunto. Em primeiro lugar, pela a análise da originalidade própria a essa 
modalidade de propriedade intelectual1, o que foi aprofundado em textos 
subsequentes2.  

1  BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade 
Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva 
brasileira. Direito Industrial. 8 ed. Coimbra: Almedina, 2012, v. VIII, p. 213-272, também em BARBOSA, 
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Em seguida, enfrentamos a questão da novidade própria aos desenhos 
industriais3 e, finalmente, discutimos algumas questões4 muito peculiares dessa 
modalidade de proteção, quais sejam, a interconexão de sistemas, as peças 
must match5, e a proteção de produtos complexos. 
O tema do presente estudo se põe numa intercessão entre as análises 
anteriores. Tratamos aqui, de novo,  da aplicação do princípio da novidade aos 
desenhos industriais, mas agora nos dedicando a esclarecer a questão da 
anterioridade de produtos complexos. A pergunta é: a aplicação de um desenho 
em um objeto complexo é anterioridade para a aplicação desse mesmo 
desenho numa parte desse objeto complexo? E se ocorre o contrário? 

Do contexto do exame administrativo de desenhos industriais 
Diversamente do que ocorre no regime de patentes e marcas, não há nem 
sombra de tratamento uniforme na esfera internacional no tocante a desenhos 
industriais. As fontes dos tratados são divergentes, não há harmonização do 
regime, e efetivamente coexistem, na esfera nacional e regional, múltiplos 
sistemas de proteção6. 

Denis Borges. Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. Revista da ABPI, v. 106, p. 3-28, 
2010.  
2  BARBOSA, Denis Borges, Da ornamentalidade e acessoriedade como características do desenho 
industrial, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.308 a 327 Jun/2014,  
http://pidcc.com.br/images/16062014.pdf, visitado em 21/6/2014 e BARBOSA, Denis Borges, Imagens de 
personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral, em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf. O 
último texto foi parcialmente incorporado no acórdão do CARF com a seguinte ementa: "ROYALTIES  
PAGOS  PELA  UTILIZAÇÃO  EM  PRODUTOS  DE PERSONAGENS INFANTIS. DIREITO 
AUTORAL. O aproveitamento comercial das ideias contidas em obras artísticas é objeto de proteção a título 
de direito autoral, mesmo quando se trata de figuras de personagens já registrados como marca no Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial    INPI.  Os  valores  pagos  a  esse  título  ao  licenciador 
consubstanciam  royalties  pela  exploração  de  direito  autoral,  e  sua dedutibilidade sujeita-se às condições 
estatuídas na legislação." CARF, 10920.005209/200988, PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO, 12 de 
março de 2014. 
3  BARBOSA, Denis Borges, Da novidade nos desenhos industriais, PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição 
nº 03/2013, p.41 a 81 Jun 2013,  em http://www.pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0302.pdf, visitado 
em 21/6/2014. 
4  BARBOSA, Denis Borges, Corrigindo as potenciais disfunções do sistema de proteção de desenho 
industrial, PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 05/2014, p.161 a 189 Fev/2014,  em 
http://pidcc.com.br/artigos/052014/08052014.pdf, visitado em 21/6/2014. 
5  Sobre tal questão, vide também o nosso A proteção dos mercados secundários no direito da 
propriedade intelectual no Brasil, em Revista eletrônica do IBPI, especial - sobre a questão das peças de 
reposição must-match, http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/download/20/20 
6  Por exemplo, o artigo 17 da Diretiva Européia 98/71/EC: "A design protected by a design right 
registered in or in respect of a Member State in accordance with this Directive shall also be eligible for 
protection under the law of copyright of that State as from the date on which the design was created or fixed 
in any form. The extent to which, and the conditions under which, such a protection is conferred, including 
the level of originality required, shall be determined by each Member State 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.425 – 449 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                                                                                                            

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf


ISSN ELETRÔNICO 2316 – 8080 
Denis Borges Barbosa 

427 
Assim, se têm disposições relevantes na Convenção de Berna e de Paris, em 
TRIPs, e em múltiplos tratados regionais e mesmo multilaterais (Haia, 
Locarno). Verificam-se cumulações de regimes num mesmo sistema nacional 
ou regional  (por exemplo, direitos autorais e registro industrial, proteção aos 
desenhos não registrados, etc.).  
O resultado desta proliferação divergente é que os precedentes judiciais e 
administrativos e a doutrina estrangeira não servem de guia e inspiração, e 
inexiste o caldo de cultura comum (acquis) que cria direito mesmo quando não 
se tenha norma legal explícita.  
Assim é que os examinadores de desenhos industriais não têm uma fonte de 
conhecimento tácito, ou tradição, que lhes venha do exterior, como ocorre com 
seus colegas de patentes. Tradição nacional também não foi construída, seja 
internamente – pois o pequeno número de examinadores e as vicissitudes das 
aposentadorias se cumularam para fragmentar o conhecimento -; seja 
externamente, pela pobreza da elaboração doutrinária e pelo distanciamento 
da jurisprudência,  
Temos como consequência disto que tende a ocorrer, nas decisões do INPI 
sobre desenhos industriais, e efetivamente ocorre, um descompasso e uma 
agonia contínuas, com geração de teses e práticas que nada têm em comum 
com o texto legal brasileiro, e certamente não se beneficia do bom senso geral 
entre sistemas jurídicos diversos que resulta do acquis da Propriedade 
Intelectual globalizada.   

Do problema em questão quanto às fontes externas 

Cuidemos aqui das fontes externas do direito de desenhos industriais.  
A regulação dos desenhos industriais em Direito Internacional, comparada 
com as outras modalidades de proteção de bens imateriais, é bastante contida. 
A CUP, além de estabelecer um regime comum quanto à prioridade e outros 
elementos, apenas provê que: 

Art. 5º B . - A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de 
exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão 
protegidos. 

Além disso, a obrigação nacional de  proteção de desenhos industriais é prevista 
na Convenção de Paris da maneira mais difusa: 

Art. 5o quinquies 

Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da 
União. 

Como? Por patentes, direito autoral, registros sui generis, concorrência desleal, 
responsabilidade civil geral? Anything goes... 
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A Convenção de Berna igualmente estende um bruxuleio de interesse sobre o 
assunto, mas zelando em não se comprometer em nada7: 

ARTIGO 2º 

1) A designação de "obras literárias e artísticas" abrange todas as 
produções no domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o 
modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros 
escritos: (...) as obras de arte aplicada (...)  

5) Os Países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas 
legislações nacionais o âmbito de aplicação dos preceitos referentes às 
obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos industriais, assim como as 
condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos. 

Para as obras protegidas exclusivamente como desenhos e modelos no 
País de origem, não pode ser reclamada nos outros Países unionistas, se 
não a proteção concedida aos desenhos e modelos nestes Países. 

Já o Acordo TRIPs vai um pouco além: 

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. 

2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a 
padrões de tecidos - particularmente no que se refere a qualquer 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. 

7  "12. La falta de uniformidad en las soluciones legislativas se refleja en el Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias y artísticas pues deja en libertad a los países de la Unión para determinar el 
régimen jurídico aplicable a las obras de arte aplicadas y las condiciones a que sujeta la tutela. Las obras de 
arte aplicadas están incluidas en la lista de las obras protegidas iure conventionis (art. 2, §1) pero el Convenio 
deja en libertad a los países de la Unión para determinar la naturaleza de la protección que les otorga (por el 
derecho de autor o por el derecho de diseños industriales); sin embargo, si en un país una obra está protegida 
únicamente por el derecho de diseños y modelos industriales, es decir que no goza de la protección del 
derecho de autor, en los demás países de la Unión solo se puede reclamar para ellas la protección especial 
instituida para los diseños y modelos industriales, es decir que el Convenio de Berna la sujeta a la condición 
de reciprocidad material". LIPSZYC, Delia, Obras de arte aplicadas a la industria. Diseños industriales y 
derecho de autor, XIII Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de ASIPI, Cartagena de Indias, 1 al 
5 de diciembre de 2007, Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa. Buenos Aires 2012. 
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ARTIGO 26 

Proteção 

1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir 
terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar Artigos que 
ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja, 
substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos 
sejam realizados com fins comerciais. 

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de 
desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem 
injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais 
protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do 
titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de 
terceiros. 

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos. 

Desta feita, e em resumo sucinto, segundo o art. 25.1 do TRIPs, deverá 
sempre haver algum tipo de proteção para os desenhos industriais, seja por 
regime similar aos das patentes, pelo direito autoral, seja por formas mistas e 
cumulativas. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de 
impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos 
que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja, 
substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam 
realizados com fins comerciais. 
Como se vê, a proteção deve ser assegurada, por alguma forma de direito, 
como um registro específico, patente, direito autoral, ou mesmo proteção sem 
registo.  
O ponto que nos interessa aqui, porém, é a definição dos requisitos de 
proteção, que serão: 

- criados independentemente,  

- novos ou  

- originais. 

A qualificação “novos OU originais” foi debatida com alguma extensão, o que 
levou certos autores a arguir que uma ou outra, mas não ambas as exigências 
poderiam ser admitidas 8. O que seja novo – ou original – integra o conjunto 
previsto ainda no art. 25.1: 

8  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 
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os desenhos serão novos ou originais se estes diferirem significativamente 
de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos 
conhecidos. 

Assim, além de um requisito subjetivo (criação independente 9) TRIPs 
contempla uma exigência objetiva 10 de diferença de desenhos conhecidos e de 
substancialidade desta diferença. Assim, claramente é autorizada a imposição 
de duplo filtro, independentemente do nome que se dê.  
Além disso, TRIPs aponta o espaço em que essa diferença será significativa, 
para efeitos de proteção:  

Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a 
desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou 
funcionais. 

O espaço é da liberdade de forma. Só no caso de se poder- livremente – 
superar as exigências técnicas e funcionais se terá um campo onde a diferença 
entre um desenho e outro – já conhecido – poderá ser significativa.  

Da mudança ocorrida no sistema de desenhos industriais pela Lei de 1996 

Considerados até a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela 
dos desenhos industriais (antes modelos, se tridimensionais, desenhos, se 
bidimensionais) passou,  depois,  a ser objeto de registro, de forma a expressar 
a automática outorga do direito a quem satisfaça os requisitos formais para 
tanto. Sob o CPI 1971 os desenhos eram sujeitos a um procedimento em tudo 
similar aos das demais patentes e  passavam pelo exame substantivo, prévio à 
concessão. 

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 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”. 
9  UNCTAD/ICSID, op. cit. p. 331: “It is a mandatory requirement that independently created 
designs must be protected. The question then is whether this is to be interpreted in the sense that the design 
must not be copied or whether it means the design must have some minimal amount of creativity or 
individuality. The more persuasive view is that the TRIPS drafters clearly intended the criterion of originality 
to entail more of a creative contribution than mere independent creation, due to the fact that two terms are 
employed to convey different meanings in the same sentence”. 
10  ÜNCTAD/ICSID, op. cit. p. 333: “Members are offered the opportunity of anchoring their chosen 
criterion of protection (i.e. originality or novelty) to a prior art base constituting “known designs or 
combinations of known design features” (Article 25.1, second sentence). This may allow a Member to opt for 
an originality requirement which adopts an objective standard, rather than a copyright law standard”. E, 
adiante: “Under copyright law, the standard of originality is not an objective, but a subjective one: any 
product which is the result of independent human intellect and creativity is offered protection, even if it 
resembles another product. Thus, the reason for the grant of protection is the independence of the creation, 
rather than the difference of the resulting product from other products. Contrary to this subjective approach, 
the second sentence of Article 25.1 TRIPS (as quoted above) enables Members to base design protection on 
the difference between the resulting product and other products. Thus, an independently created design 
which does not significantly differ from a known design may be denied protection”. 
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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. E os requisitos de concessão serão objeto de pleito de nulidade, 
na via administrativa ou judicial, sendo que, na hipótese de exame diferido, 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 
contrafação11, e em sede administrativa. 
Em depoimento recente12 tivemos ocasião de indicar nossa posição quanto as 
alterações introduzidas pela lei de 1996:   

"Segundo ele, o Modelo de Utilidade, o Desenho Industrial e a 
Propaganda ficaram de fora, pois não havia atores interessados naquele 
momento. No caso de Desenho Industrial, especificamente, Denis 
Barbosa coloca que a mudança veio alinhada com a intenção de redução 
de trabalho: 

"[V]ários elementos que não constavam no programa básico, em nenhum 
[?] grupo... foram completamente postos de lado. [...] A pauta americana 
do USTR evidentemente não tinha DI, não tinha expressão e propaganda, 
não tinha MU, [pois] eles [os americanos] não operam [com esses 
instrumentos]. [Também] não havia um ator nacional preocupado com as 
implicações da mudança do código de propriedade industrial em relação a 
pequena e média empresa, ou em relação as empresas do sul, ou aqueles 
usuários de MU. Bem como não havia, na multiplicidade de interesses, 
alguém que representasse interesses, por exemplo, do setor de linha 
branca, ou do setor de automóveis" (entrevistado Denis Borges Barbosa) 
[adaptação nossa]. 

 "Em 93 a 96, a noção do uso estratégico de DI não tinha um porta-voz 
nesse processo [?]. Então, basicamente, pegando o exemplo de DI, [...] o 
pessoal interno do INPI, ao que eu saiba, sem nenhuma pressão externa, 
fez uma proposta de diminuir trabalho". "Mas eu nunca encontrei, e 
ninguém nunca arrogou existir, um estudo de política pública de 'porque 
que mudou'". "Esse tipo de falta de política pública, que aconteceu com 

11  Não obstante o recente entendimento do STJ em sentido contrário, mantemos nosso entendimento 
nesse ponto: “Como bem afirmou o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito em seu voto vencedor no 
REsp n. 325.158, a desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a 
garantia da exclusividade em todo o território nacional (REsp 325158/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. 
p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10/08/2006, DJ 
09/10/2006, p. 284)." STJ, REsp  1.189.022 - SP (2010/0062457-8), Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça a, por unanimidade, Min. Luis Felipe Salomão,  25 de fevereiro de 2014.  
12  MUSSKOPF, Diego Boschetti, Política pública industrial e tecnológica brasileira: alteração do 
sistema de proteção de modelo de utilidade na lei de propriedade industrial brasileira na percepção de Denis 
Borges Barbosa, Universidade Federal do Rio De Janeiro, Instituto de Economia, Programa De Pós-
Graduação Em Políticas Públicas, Estratégias E Desenvolvimento Gestão De Políticas Públicas 
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esse setor, o setor de expressão industrial e propaganda, por que é um 
'bicho' único que não tem em lugar nenhum, foi colocado de lado da 
pauta" (entrevistado Denis Borges Barbosa) [adaptação nossa]".  

Da ineficiência do atual sistema de concessão de registro sem exame 

Segundo Milton Leão Barcellos,  perfazendo uma análise um tanto paralela à 
que citamos agora, a emissão de registro, sem exame, teria atendido a 
considerações de eficiência:  

Na legislação anterior (Lei nº 5.772/71), a proteção dos modelos 
industriais e desenhos industriais possuía uma tramitação morosa, tendo 
em vista que era previsto o exame de mérito obrigatório antes do 
julgamento do pedido, assim como, após a publicação do pedido, era 
possível que terceiros apresentassem oposição, encarecendo e tornando 
ainda mais lento e burocrático o trâmite do pedido de privilégio de 
desenho e modelo industrial. 

Tal legislação de 1971, certamente, estava preocupada com a segurança 
jurídica objetivada pela concessão de um direito de propriedade a um 
requerente que, efetivamente, cumprisse com os requisitos de 
privilegiabilidade dos modelos e desenhos industriais. 

Diferentemente da proteção outorgada aos direitos autorais (registro é 
meramente declarativo), a proteção albergada pelo Código da Propriedade 
Industrial de 1971 previa um sistema atributivo de propriedade, ou seja, 
somente é titular da criação industrial no âmbito das marcas, invenções, 
modelos e desenhos aquele que obtiver o registro ou carta-patente 
validamente expedida pelo INPI. 

Dessa forma, como ainda impera hoje para as marcas e patentes, o sistema 
atributivo pressupõe um exame de mérito da Autarquia Federal como 
condição para a outorga do direito de propriedade sobre aquele sinal 
distintivo ou sobre aquele privilégio de invenção ou modelo de utilidade. 

É evidente que a nova sistemática introduzida pela LPI e, de certa forma, 
justificada pela regra contida no art. 25 (2) do TRIPS, (11) trouxe uma 
maior celeridade e redução de custos na obtenção do registro do desenho 
industrial. (...)  

... temos que, de certa forma para contrabalançar a concessão de tão 
importante título de propriedade sem exame dos requisitos de novidade e 
originalidade, o legislador introduziu dispositivos legais que permitem 
atitudes processuais no sentido de restringir os direitos outorgados através 
do registro e obrigar, posteriormente à concessão do registro, o exame de 
mérito.  

Alguns destes dispositivos são:  
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a) a possibilidade do titular do registro do desenho industrial em requerer 
o exame de mérito a qualquer tempo de vigência do registro (art. 111 da 
LPI); e  

b) a possibilidade de suspensão dos efeitos do registro no caso de 
instauração do processo administrativo de nulidade no prazo de 60 dias da 
concessão do registro (art. 113, § 1º, da LPI) 13. 

A preocupação com eficiência se reflete em outros sistemas 14. No entanto, a 
mesma fonte indica as restrições resultantes da inexistência de exame prévio:  

Em que pesem as justificativas expostas, o fato de existirem mecanismos 
processuais aptos a efetuar o exame de mérito, anular e até mesmo 
suspender administrativamente os efeitos do registro posteriormente à sua 
concessão não justificam ou autorizam que o Estado conceda tão 
importante direito de propriedade ao particular sem analisar previamente 
se esse direito lhe cabe, pois constitui-se em nítida ameaça à segurança 
jurídica. 

Questiono, ainda, a própria eficácia da celeridade administrativa sob o 
ponto de vista do exercício de direitos oriundos de registro “frágil”, 
conforme já abordado nas possíveis limitações quanto à concessão de 
tutelas antecipadas escoradas em título de propriedade concedido sem 
exame da sua novidade e originalidade, de modo que este fato serve de 
reflexão até mesmo para aqueles filiados à corrente utilitarista. 

Com o devido respeito aos muito bem fundamentados argumentos para a 
existência e manutenção de um sistema atributivo de concessão de direitos 
de propriedade industrial sobre desenhos industriais sem exame prévio da 
novidade e originalidade, entendemos que a essência de um sistema 
atributivo está diretamente associada à exigibilidade de exame prévio de 
mérito. 

A aparentemente utópica pretensão de um exame de mérito de desenhos 
industriais mais célere e condizente com a natureza do bem industrial a ser 
protegido não nos parece tão dissociada de uma realidade futura, tendo em 
vista a constante evolução das tecnologias para análise de elementos 
figurativos. No entanto, na própria realidade atual, não podemos 
estabelecer uma legislação que mesmo apresentando eficácia (a qual em 

13  BARCELLOS, Milton Lucídio Leão, O atual sistema de registro e exercício de direitos sobre 
desenhos industriais frente ao disposto no inciso XXIX do artigo 5º da Carta Magna de 1988, encontrado em 
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/27916/27474, visitado em 
13/10/2010. 
14  BARCELLOS, op. Cit. “Buscando fontes do direito comparado, constatamos que o registro do 
desenho industrial junto a OAMI (Registro de Desenho Industrial Comunitário) igualmente é efetuado sem 
exame prévio quanto à novidade e ao chamado “caráter individual” do desenho, havendo duas situações 
básicas de indeferimento do pedido de registro: a) quando o objeto do pedido de registro não corresponder a 
um desenho conforme definido no art. 3(a) da CDR; b) ou quando o desenho é contrário ao interesse público 
ou a princípios morais aceitos. Portanto, a sistemática de registro de desenho industrial sem exame de mérito 
não é adotada apenas no Brasil”.  
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determinadas situações de exercício dos direitos é relativizada) traga uma 
solução injusta. 

Diz o agravo de instrumento N° 134.551-4/1, em decisão unânime da 3ª. 
Câmara de direito Privado do TJSP: 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso indevido e não autorizado de 
desenho industrial - Concessão de tutela antecipatória fundada no simples 
fato de o modelo de sinalizador para teto de automóveis ter sido 
registrado no INPI - Inadmissibilidade se necessária dilação probatória 
para que se evidencie alegada novidade e originalidade do desenho. 

(...) Como observa Fábio Ulhôa Coelho: "A concessão do registro de 
desenho industrial independe de prévia verificação, pelo INPI, da sua 
novidade e originalidade. Apenas a inexistência dos impedimentos são 
checados pela autarquia, antes da expedição do certificado. Se, em 
momento posterior, restar demonstrado o desatendimento dos requisitos 
da registrabilidade, o INPI instaura de ofício o processo de nulidade do 
registro concedido". (Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1999. 
v. 1, p. 152). 

Ora, como anota Theotonio Negrão: "A decisão que antecipar a tutela 
haverá de mostrar que, além de presente um dos requisitos dos itens I e II 
do artigo 273 do CPC, havia razões suficientes, baseadas em prova 
inequívoca, capazes de convencer da verossimilhança da alegação. O não 
atendimento a essa exigência conduz à nulidade" (STJ-3ª T., REsp 
162.700-MT, rel. Min. Eduardo Ribeiro, deram provimento, v.u., j. 
02.04.1998 - DJU 03.08.1998, p. 235)". (Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor. 30. ed. São Paulo : Saraiva, atualizada até 
05.01.1999. nota 9 ao artigo 273, p. 336). 

É bem verdade que, em se cuidando de tutela relacionada a obrigação de 
fazer ou não fazer, bastaria a relevância do fundamento da demanda e a 
demonstração do justificado receio de ineficácia do provimento final. 

Ocorre que, mesmo sob tal ótica, é de se considerar que é fato público e 
notório que sinalizadores de teto de autos, com desenho similar ao 
mencionado nos autos, vêm sendo utilizados em veículos como 
ambulâncias, segurança e polícia, há muito tempo e, seguramente, antes de 
julho de 1994, data em que a agravada efetuou o depósito do questionado 
desenho industrial e, 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 fatos de haver registro no INPI, registro esse que, repita-se, é 
efetivado sem exame de tais pressupostos. 

Daí por que dá-se provimento ao recurso para tornar insubsistente o 
despacho que concedeu a tutela antecipada. (grifo nosso) 
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Tal interpretação encontra-se igualmente em outras jurisdições 15. Assim, na 
verdade a pretensão contra um infrator acaba sendo condicionada a um 
exame, feito por peritos do juízo e não por órgão especializado.  
Assim, a falta de exame conduz a uma tendência a limar as presas do direito 16; 
mas igualmente possibilita a pirataria legal de quem não é criador, inclusive, 
como já se verificou, contra o próprio criador. Ocorrem hipóteses até mesmo 
de duplo registro da mesma solução ornamental 17. 

Da aplicação de um desenho a um produto como sendo novidade 
Discutido o contexto no qual surge a extemporânea tese do INPI de que o 
desenho industrial aplicado a parte de um produto não é anterioridade para o 
mesmo produto aplicado ao produto todo, cabendo assim duas proteções, 
passemos agora a expor porque essa proposição ofende tanto o direito 
brasileiro.  

15  AÇAO ORDINÁRIA - FABRICAÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE SINALIZAÇAO 
SEMAFÓRICA - DESENHO INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - TUTELA 
ANTECIPADA - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA. Em se tratando de questão controvertida, a exigir 
dilação probatória, não se pode afirmar existir prova inequívoca que autorize a conclusão pela 
verossimilhança da alegação, suficiente para a concessão de tutela antecipada, nos moldes do art. 273, CPC. 
(TJMG, Agravo nº 1.0525.07.108444-2/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, DJ 10/07/2007, grifou-se). 
16  ANHUCI, Anali de Oliveira, Registro de Desenho Industrial e a Antecipação de Tutela, encontrado 
em http://ibpibrasil.org/media/29f2bc789bf9ae9bffff82bcac14421f.pdf, visitado em 13/10/2010. "Na 
hipótese de demanda que verse sobre suposta violação de registro de desenho industrial, a cautela deve ser 
ainda maior, eis que, pelos motivos já descritos, a questão invariavelmente dependerá de cognição exauriente, 
ainda mais porque a nulidade do registro de desenho industrial pode ser alegada como matéria de defesa. O 
titular de registro de desenho industrial, em verdade, não tem em mãos título hábil a produzir prova 
inequívoca de seu direito, pois, no momento da concessão, não foi o seu pedido analisado com a ideal 
profundidade. Poderá se levantar que a aparente fraqueza do registro pode conduzir a situação injusta ao seu 
titular, que se verá obrigado a aguardar pelo julgamento definitivo do feito. Não se pode perder de vista, 
entretanto, que a natureza da tutela antecipada demanda a formação de juízo de probabilidade, conceito mais 
amplo que o da aparência da verdade, insuficiente à satisfação antecipada da pretensão do autor. (...) 
Indubitavelmente, tanto as inovações da Lei de Propriedade Industrial, concernentes ao processo de registro 
de desenho industrial, quanto as inseridas no sistema processual civil brasileiro, traduziram uma latente 
preocupação com a celeridade de procedimentos administrativos e judiciais, consistindo em significativa 
tentativa de oferecer aos interessados adequada contrapartida. Entretanto, não se pode negar que os 
pressupostos de uma não se conciliam com os da outra, revelando-se no mínimo arriscada, se não inviável, a 
aplicação de tutela de cognição sumária aos processos que versam sobre registro de desenho industrial". 
17 Número do processo: 1.0024.03.886524-2/001(1) Relator:  NILO LACERDA Relator do Acórdão: 
NILO LACERDA Data do Julgamento: 08/11/2006 Data da Publicação: 25/11/2006 Inteiro Teor: 
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL NO INPI - 
CONTRAFAÇÃO - MÓVEIS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES - SIMILARIDADE - ÔNUS DA 
PROVA DA IMITAÇÃO.O pedido de registro de desenho industrial no INPI dispensa o exame da novidade 
e da originalidade previamente à outorga do direito de exclusividade. Com isso, o sistema, ao dispensar o 
exame prévio, dá ensejo à concessão do mesmo direito industrial a duas pessoas diferentes. Cada parte deve 
arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito 
por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em 
não havendo prova cabal da existência de imitação do conjunto de móveis negociado pela apelada em relação 
ao produzido e comercializado pela apelante, deve-se negar provimento ao recurso, pois a simples 
similaridade não revela que o ato seja rechaçado pela Lei nº. 9.279/96, mormente em se tratando de registro 
de desenho industrial. 
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Como expusemos largamente em estudo anterior, pelo sistema legal brasileiro, 
aplicam-se aos desenhos industriais essencialmente os mesmos critérios 
temporais e nocionais da novidade das patentes. Como as patentes, estende-se 
aos desenhos o princípio de que é o conhecimento da criação que constitui 
anterioridade, e não sua prévia apropriação: 

"O registro de desenho industrial não apresenta os mesmos requisitos de 
registrabilidade das marcas comerciais. O fato de o criador de um signo 
marcário não havê-lo registrado não impossibilita outrem de fazê-lo. 
Todavia, quando se trata de desenho industrial, o simples fato de outra 
pessoa já havê-lo concebido, e, no caso dos presentes autos, inclusive 
comercializado, passando a inseri-lo, portanto, no estado da técnica, já é 
elemento suficiente a elidir a exigência de "novidade" disposta no art. 95 
da LPI e, impedir, consequentemente, o registro." TRF2, AC 
2005.51.01.519503-6, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcello Ferreira De Souza 
Granado, 16 de dezembro de 2008. 

Não obstante a proximidade do sistema dos desenhos industriais com o das 
patentes18, há porém um aspecto em que a avaliação da novidade pode 
singularizar-se. No sistema brasileiro, o desenho industrial é ornamental e 
acessório, ou seja, não se tutela a criação em si, na sua natureza estética, mas no 
fato de sua aplicação a um produto suscetível de tipo industrial.  
Assim, não é a novidade do desenho em si mesmo que se exige no sistema da 
Lei 9.279/96; se houver tal novidade, ela será consagrada, sem mais esforços, 
pelo direito.  Mas a novidade na aplicação é uma outra forma de satisfazer o 
requisito. Há novidade em um desenho criado ex nihilo, mas pode haver em 
certos casos também novidade na aplicação de um desenho já criado a um 
produto.  
Sobre a questão, dissemos em estudo anterior: 

Da especificidade da novidade dos desenhos industriais. 

Enquanto os requisitos à definição do estado da técnica relevante sejam 
uniformes em face das patentes e dos desenhos industriais, há uma 
peculiaridade nestes últimos no tocante ao elemento para o qual se apura a 
novidade.  

Com efeito, o desenho é uma criação ornamental e acessória a um produto 
industrial; assim, é ao ato de aposição do desenho ao produto que se elege 

18  Tenho afirmado que, por seu desenho constitucional, os dois regimes são assimiláveis. LABRUNIE, 
Jacques e COLOMBO, Manuela Correia Botelho, Proteção e importância dos Desenhos Industriais, Revista 
da ABPI, Rio de Janeiro, n. 102, p. 54-67,  porém, rejeitam tal assimilação: "Não partilhamos, porém, deste 
entendimento. Não obstante os desenhos industriais e as patentes possuam semelhanças em sua forma de sua 
proteção, são institutos com requisitos próprios, cujos objetos são diferentes, razão pela qual devem ser 
tratados separadamente".  
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como relevante para determinar a novidade, ou não. Como também nota 
Newton Silveira: 

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente 
considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo 19. 

Ainda que nos preocupe essa utilização da fórmula “novidade relativa” 
(pois, como vimos, para efeitos de estado da técnica, a novidade é sempre 
absoluta), adotemos a observação, mas denominando o fenômeno novidade 
relacional.20  

Lembra ainda o autor:  

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que 
suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum 
sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei 
de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da propriedade artística”. 

E, ainda voltando ao mesmo autor, ao mencionar a noção de originalidade, 
mas ainda dizendo respeito ao estágio anterior de novidade: 

(...) 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. 

Assim sendo, quando um modelo ou desenho possuam somente 
originalidade relativa, isto é, sua originalidade consista unicamente na 
novidade de aplicação, não podem eles merecer a proteção da lei de 
direitos autorais, estando sujeita sua tutela ao requisito de novidade do 
Código da Propriedade Industrial (art. 6º). Divulgados por qualquer forma 
antes do pedido de patente, considerar-se-ão de domínio público, 
podendo ser livremente explorados por quem quer que seja21. 

Silveira provavelmente se assentava na enérgica afirmação de Pouillet22, 
segundo a qual  

19  Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65. 
20  Assim é que objetamos aos precedentes que utilizam acriticamente a noção de novidade relativa 
neste contexto. Por exemplo: “A novidade exigida como requisito para o registro de desenho industrial é 
apenas relativa, ou seja, basta que a combinação dos elementos conhecidos resulte em composição distinta, 
para que seja capaz de ensejar um registro." TFR2, 2004.51.01.520066-0, 2ª Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Liliane Roriz, 29 de abril de 2008 
21  Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 80. 
22  POUILLET, Eugène. Traité Théorique Et Pratique Des Dessins Et Modèles De Fabrique. Paris: 
Marchal et Billard , 1903. 4ª ed, p. 93 e seguintes. « 48. L’application nouvelle est-elle protégée ? – 
L’application d’un dessin connu, appartenant au domaine public, à un objet, auquel il n’avait jamais été 
appliqué, constitue également une création, susceptible de propriété privative ».  
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A aplicação de um desenho conhecido, em domínio público, sobre um 
objeto, ao qual ele nunca tiver sido aplicado, constitui igualmente uma 
criação, suscetível de propriedade privativa. 

A posição de Pouillet encontrava eco em sua época, inclusive no direito 
belga23, mas foi inteiramente abandonada em direito francês corrente. A 
simples aplicação nova de um desenho já no estado da técnica a um novo 
produto não atenderá o requisito geral de novidade24. O mesmo ocorre no 
sistema nacional inglês corrente.   
De outro lado, há sistemas, como o da Austrália, que admitem a nova aplicação 
de um desenho conhecido, desde que seja não-óbvia25.  O direito de Singapura 
só aceita a nova aplicação no contexto de um “certificado de adição” de desenho 
industrial26 Já o direito italiano segue a posição de Pouillet, não obstante 

23  "Nous estimons avec la plupart des auteurs que non seulement la combinaison nouvelle d'éléments 
connus est protégée par la loi, mais que l'application nouvelle d'un dessin connu à un objet auquel il n'avait 
jamais été appliqué auparavant constitue également une création susceptible de propriété privative". 
ANSPACH, Lionel. COPPIETERS, Daniel. Dessins et modèles industriels. 1905.  Parties spéciales Droit 
Belge - Conventions Internationales Lois Étrangères. Paris. P. 31   
24  "426. L'application d'un dessin ou d'une forme connus, appartenant au domaine public, à un objet 
auquel il n'avait pas été jusque-là appliqué, ne peut donner naissance à une création nouvelle. En effet, le 
simple changement de destination d'un produit ne saurait suffire à lui donner la qualité d'œuvre nouvelle, et il 
faut ici désapprouver la méthode qui consiste à faire découler la nouveauté de la seule constatation, de 
l'absence d'antériorités. Cette erreur que l'on relève dans un certain nombre de décisions anciennes, tenait à 
une interprétation erronée de l'article L.511-3 ancien, § 1er du Code de la propriété intellectuelle, suivant 
lequel cette loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel 
qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable (...), interprétation qui 
consistait à admettre que si un objet se différencie de ses similaires, c'est qu'il n'en existe aucun autre 
semblable, la nouveauté étant ainsi établie par le défaut d'antériorité." GREFFE, François. GREFFE, Pierre-
Baptiste. Traité Des Dessins et Des Modèles. LexisNexis Litec. 8ª édition. Paris. 2008. P.136 
25  [Australia] "Section 17(1)(b) further clarifies the innovation requirements of the Act by prohibiting 
the registration of a design in respect of an article if the design is an obvious adaptation of a design that was 
previously registered, published or used in Australia in respect of any other article. This differs markedly from 
corresponding provisions in other jurisdictions [Such as section 1 (4) of the United Kingdom's Copyright 
Designs and Patents Act (1988)]  which prevent registration of a design which has been previously registered 
or published in respect of the same or any other article. In those jurisdictions, once a design is published or 
registered in respect of an article, it will be considered to be in the public domain as regards its application in 
respect of any other article." GRAY, Brian W.; BOUZALAS, Effie. Industrial Design Rights - An 
International Perspective. Ed. Kluwer Law and International Bar Association. United Kingdom. 2001. P. 22D 
e 239 F   
26  “In general, once a design has been registered for one article, it cannot subsequently be validly 
registered for a different article (nor can a trivially modified version of the registered design be registered for 
the same or any other article), because it is then no longer new. An exception to this is where the same 
proprietor "associates" a subsequent registration with a first registration. In this case, the subsequent 
registration does not have a full life. It must expire no later than the prior registration. The proprietor for the 
later application does not need to be the proprietor of the first registration at the date he makes the later 
application, as long as he becomes the registered owner of the first registration whilst the later is still pending. 
If an applicant wants to take advantage of this provision, he should mention so on filing.” GRAY, 
BOUZALAS, cit., p. 239.  
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críticas da doutrina27. Assim o tema é uma demonstração clara da inexistência 
de um direito comum em matéria de desenho industrial.  
No direito brasileiro corrente, a proteção legal é ao produto industrial, como 
ornamentado28. É sempre uma proteção em concreto, ou seja, naquele produto29. 
Nesse sentido, a noção de acessoriedade. Os limites da proteção são os do 
produto, e a novidade se apura relacionalmente: há anterioridade da aplicação 
daquele desenho àquele produto (ou a produto análogo?)? 
Veja-se o precedente: 

"I - O conhecimento prévio de um “design” ou “forma” não se configura 
em óbice a novas utilizações, uma vez que a novidade, em esfera de 
desenho industrial, não decorre da criação de um novo elemento aplicado 
ao produto, mas da concepção inovadora dos já largamente conhecidos, 
de modo a apresentar uma nova forma ornamental. II - Por certo, que 
uma bala em formato de lábios resulta numa configuração visual distintiva, 
absolutamente inovadora em relação às balas existentes no mercado, com 
grande apelo atrativo e lúdico para os públicos juvenil e infantil. II - Os 
argumentos da Apelante no sentido de que sempre divulgou seus produtos 
associados à figura de uma boca, possuindo, inclusive, uma série de marcas 
denominadas 'ICE KISS' não merecem prosperar, constituindo-se em fato 
sem capacidade de lhe conferir qualquer privilégio para fins de registro de 
desenho industrial, sem condições de sobrepor-se ao título antecedente da 
apelada. IV - Apelação improvida por unanimidade. (...)  

No caso dos autos, o tema de ambos os registros - figura estilizada de uma 
boca humana - não é novo, e foi aplicado a um objeto pela primeira vez 
pelo grande mestre da pintura surrealista SALVADOR DALI, criador do 
SOFÁ mais famoso do mundo - o SOFÁ-BOCA, universalmente 

27  "Così ad esempio. In un celebre leading case la Cassazione [Cass. 4 agosto 1965 n. 1869, in Giust. 
civ., 1965, 1,1733, ed ivi 1734, secondo cui per la protezione dei modelli ornamentali e sufficiente "una novità 
oggettiva relativa che consiste in una forma diversa dalle forme estetiche già applicate ai prodotti e sfruttate 
industrialmente". Il principio affermato dalla Cassazione si trova ripreso da Casso 28 ottobre 1983, in 
Giur.ann.dir.ind., 1983, 1604/1-3; e fra i giudici di merito da Trib. Monza, 12 giugno 1971, ivi, 1972,26/2-3; 
App. Milano, 29 settembre 1972, ivi, 1972, 175/1-2; Trib. Milano, 22 ottobre 1973, ivi, 1973,408/1-2; Trib. 
Monza, 26 novembre 1973, ivi, 1973, 423/1-2; Trib. Pirenze, 18 agosto 1978, ivi, 1978, 1148/1; App. Milano, 
9 febbraio 1982, ivi, 1982, 1523/2-3; Trib. Venezia, 5 novembre 1986, ivi, 1986,2081/1-2. V. inoltre Trib. 
Roma, 25 ottobre 1979, ivi, Rep. 1979,1146, che parla di "novità per tr+aslazione"] ha affannato la 
proteggibilità del disegno di un fiore apposto su una borsetta: e ciò nonostante che né la forma del fiore in sé 
considerata né l'idea decorare le borsette con motivi floreali potessero considerarsi in assoluto "nuove". La 
giurisprudenza ha basato questa conclusione (ancora una volta) sul preteso carattere relativo della novità, che 
dovrebbe sussistere solo nei confronti dei prodotti appartenenti allo stesso genere". SARTI, Davide. LA 
TUTELA DELL'ESTETICA DEL PRODOTTO INDUSTRIALE. 118 quaderni di Giurisprudenza 
Commerciale. Casa Editrice Giuffrè. Milano. 1990. P. 134-139 cap. 11. 
28  Art. 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 
29  PONTES DE MIRANDA, J. Tratado de Direito Privado, vol. XVI, § 1.986.2:  “O que se protege é 
algo de concreto, ainda que só em duas dimensões; de jeito que não se patenteia o que seria puramente 
teórico”.   
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aclamado em razão de seu formato, imortalizado em um de seus quadros 
mais famosos - o rosto da atriz Mae West - e em uma das jóias por ele 
criada em formato de broche, denominada LÁBIOS DE RUBI.       

Desde então, a figura estilizada de lábios humanos (fechados ou 
entreabertos) tem inspirado o design de diversos objetos no mercado, 
como velas, bijuterias, buttons, adesivos, almofadas, e até telefone.   

De outro lado, o conhecimento prévio de um “design” ou “forma” não se 
configura em óbice a novas utilizações, uma vez que a novidade, em esfera 
de desenho industrial, não decorre, como se viu, da criação de um novo 
elemento aplicado ao produto, mas da concepção inovadora dos já 
largamente conhecidos, de modo a apresentar uma nova forma 
ornamental.   

Por certo, que uma bala em formato de lábios resulta numa configuração 
visual distintiva, absolutamente inovadora em relação às balas existentes 
no mercado, com grande apelo atrativo e lúdico para os públicos juvenil e 
infantil. " TRF2, AC 200651015116943,  Segunda Turma do Tribunal 
Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, Des. Messod 
Azulay Neto, 25 de novembro de 2008.     

 

"Em seguida, a Corte local asseverou que os revestimentos de palha da 
recorrida não são fixados nas garrafas de aguardente, sendo os mesmo 
vendidos separadamente dos recipientes, razão pela qual conclui que o 
design dos objetos em análise são distintos (fls. 455/456, e-STJ). Confira-
se, ainda, o seguinte excerto (fl. 456, e-STJ): 

É oportuno salientar, inclusive, que quando da busca e apreensão dos 
bens, nenhuma das "camisinhas de palha" encontrava-se envolvendo 
qualquer garrafa de vidro, o que demonstra de forma inequívoca que o 
design dos revestimentos produzidos pelas duas partes são diferentes, pois 
enquanto que os revestimentos da apelada têm de ser feitos de forma fixa 
sobre os recipientes, aqueles produzidos pela recorrente são feitos 
livremente, sem qualquer recipiente interno que lhe seja conjugado. Em 
outras palavras, apesar de os dois produtos destinarem-se à mesma 
finalidade, qual seja, revestir garrafas ou outros recipientes, são diferentes 
em seu design, ou seja, em sua forma e projeto. Ora, se os desenhos 
industriais se referem a determinados revestimentos fixos, produzidos 
artesanalmente na própria garrafa a ser envolvida, não pode a apelada 
pretender impedir sua fabricação por artesãs que os produzem de outra 
forma, dando-lhes design diverso." (...) Irretocável o aresto recorrido, pois 
valeu-se de característica essencial para a obtenção do registro do desenho 
industrial perante o INPI, a fim de efetuar a distinção entre os objetos em 
questão. Assim, concluiu o Tribunal estadual pela diferença de forma e 
projeto dos desenhos industriais. (...) Do exposto, nego seguimento ao 
recurso especial.". STJ, REsp 1.108.569 - CE (2008/0278760-8), Min. 
Marco Buzzi, 12 de setembro de 2013. 
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Assim já entendia Gama Cerqueira30:  

Do mesmo modo que a nova combinação de elementos comuns pode 
constituir desenho ou modelo privilegiável, assim também a nova 
aplicação de um desenho ou modelo pode, em certos casos, ser objeto de 
patente, como explicam ANSPACH e COPPIETERS (...)  

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;31 
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.32 
Em relação às novas combinações de elementos comuns e às novas 
aplicações de desenhos ou modelos conhecidos, o direito do autor é 
igualmente relativo, não podendo ele impedir que terceiros se utilizem dos 
mesmos elementos para a criação de novos desenhos ou modelos. 

A distinção entre aplicação nova e emprego novo já se encontrava e Pouillet, 
que notava: “o só fato de transportar o desenho de um objeto a outro que lhe é 
análogo constitui um emprego novo, não uma aplicação nova. E não cria, 
consequentemente, nenhum direito de propriedade”33.  
Assim, incorporando a noção de novidade relacional, ou por transposição, se tem 
que seria nova a aplicação de um desenho ainda não apropriado ou já em 
domínio público) para um produto específico – assim como para aqueles que 
lhe são análogos.  

Da noção de objetos análogos 
O que são produtos análogos34?  A questão foi objeto de extensa discussão em 
alguns países35.  

30  GAMA CERQUEIRA, João da, BARBOSA, Denis Borges (anotador.) ; Newton Silveira 
(anotador.). Tratado da Propriedade Industrial - E do Objeto dos Direitos - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. vol. I, no. 107. . 
31  [Nota do original] Decreto n.º 24.507, de 1934, art. 2.º,n.º 3.º. 
32  [Nota do original] Op. cit., pág. 32. Vide também os autores citados na nota 11. 
33  Pouillet, cit., p. 97.  
34  "Mais quand les industries sont-elles différentes ou analogues? Là-dessus les partisans de ce système 
cessent de s'accorder; suivant l'un d'eux, la dentelle diffère des étoffes; suivant un autre, elle leur est analogue. 
Dans une seconde opinion, on s'attache uniquement à l'idée d'invention. Peu importe que le dessin ou modèle 
soit transporté dans une industrie plus on moins voisine de celle d'où il est tiré ; si l'application qu'il subit le 
renouvelle, il y a matière à propriété. Nous croyons qu'effectivement il ne faut pas perdre de vue la règle qui 
donne à la propriété pour condition et pour mesure la nouveauté; on tiendra compte parfois de la nature des 
industries, mais elle ne saurait fournir le 'principe de solution cherché. Il n'existe, en droit, aucun motif pour 
exclure de la protection l'application sans changement d'un dessin ou modèle à un objet auquel il n'avait pas 
encore été incorporé. En fait, on peut à la rigueur imaginer que l'œuvre, mise en une autre place, produise un 
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Um caminho aparentemente fácil seria utilizar-se das classificações gerais de 
desenhos industriais – por exemplo, a de Locarno36 – para demarcar os 
objetos “análogos”. Assim, adotado tal critério, entender-se-ia haver 
anterioridade dentro da mesma classe, e novidade fora da mesma classe.   
Ocorre que o Tratado de Locarno apenas regula a classificação de desenhos 
industriais, excluindo literalmente de seu escopo qualquer outra vinculação de 
direito, especialmente a determinação de novidade37; aliás, vale afirmar que tal 
tratado não está em vigor no Brasil38, sendo quaisquer citações diretas a ele 
irrelevantes quanto ao estado do nosso direito.  
Conquanto o uso da classificação de Locarno (ou qualquer outra) seja um 
argumento interessante, assim, não é certamente a aplicação direta de suas 
normas e critérios que determinará a aplicação de novidade e anterioridade de 
produtos complexos no Brasil.  
Pois Locarno classifica essencialmente segundo a finalidade dos bens39, e a 
novidade dos desenhos industriais não se ancora na funcionalidade, ou 
destinação. O que se apura é a novidade comercial e não técnica. Como dissemos 
anteriormente: 

effet particulier et inattendu ; et plus les objets qui on l'applique successivement seront dissemblables, plus il y 
aura de chances pour qu'un tel effet s'observe." HUARD, Gustave, Traité de la Propriété Intellectuelle, 
Marchal et Billard, Paris, 1906,  tome II, p. 546. 
35  "Cette théorie a été énergiquement combattue par le commissaire fédéral. Les experts, va-t-il dit, out 
été unanimes à exprimer l'avis que, dans l'intérêt de l'industrie artistique, la prohibition de contrefaçon devait 
s'étendre, non pas seulement à la branche spéciale d'industrie à laquelle appartenait 1'ori-ginal, mais à 
l'industrie tout entière. Les lois française, anglaise, autrichienne et russe se sont toutes prononcées en ce sens, 
et les enseignements de l'étranger sont en cette matière d'une importance capitale, puisque l'Allemagne n'a pas 
encore, sur la question dont il s'agit, d'expérience qui lui soit propre. Rien d'ailleurs n'est plus arbitraire, plus 
variable et plus difficile à fixer par une loi, que les limites qui séparent une industrie d'une autre, et le 
propriétaire d'un dessin ou d'un modèle est incontestablement lésé de la manière la plus grave, si son dessin 
ou son modèle peut être impunément reproduit dans une industrie similaire à la sienne".  MORILLOT, 
André, De la protection accordée aux œuvres d'art aux photographies, aux dessins et modelés industriels et 
aux brevets d'invention dans l'Empire D'Allemagne, Cotillon et C°, Éditeurs, Paris, 1878, p. 546.  
36  Locarno 10° Edição, encontrado em 
http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_10e.pdf, visitado em 21/7/2014.  

37  “The Locarno Classification is “solely of an administrative character” and does not bind the 
contracting countries “as regards the nature and scope of the protection afforded to the design in those 
countries” (Locarno Agreement, Article 2(1)).”, encontrado em 
http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/preface.html, visitado em 21/7/2014. 
38  Vide o site da OMPI, em 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=14, visitado em 21/7/2014.  
39  Locarno: c. Em princípio, os bens são classificados em primeiro lugar de acordo com a sua 
finalidade e, subsidiariamente, se possível, de acordo com o objeto que representam. Esta última classificação 
é opcional. d. Onde não existe uma classificação especial previsto para os bens destinados a formar parte de 
um outro produto, esses bens são colocados na mesma classe e subclasse como o produto de que se destinam 
a fazer parte, se eles não podem ser normalmente utilizados para outra finalidade. e. Bens, que são objetos 
compostos são polivalentes, com exceção de peças compostas multiuso de móveis, colocados em todas as 
classes e subclasses que correspondem a cada um dos objetivos pretendidos. 
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A observação sempre arguta de Pouillet é crucial neste ponto 40:  

Um desenho de fábrica não existe, para ser preciso, por si mesmo, isto é, ele não serve 
como um desenho artístico, para expressar um sentimento, conversando com a 
inteligência ao mesmo tempo que com os olhos.  

Destina-se apenas a decorar o objeto ao qual se aplica, ou melhor, a mudar sua 
aparência para dar um selo de individualidade, que dá como resultado, como se diz, a 
uma novidade comercial. (...)  

O orador do Tribunal, o Sr. Pernon, definiu muito bem a natureza do desenho de 
fábrica, quando disse: "O desenho de um tecido frequentemente só tem como aspecto 
interessante a facilidade de oferecer ao consumidor uma escolha "que lhe agrade mais”.  

Assim, elemento de diferenciação de produtos postos no mercado, 
transcende a utilidade dos bens aos quais se apõem para fazer que duas 
xícaras - iguais na qualidade e quantidade do chá que acolhem em sua 
concha e no material de sua porcelana - sejam completamente distintas no 
ato de sua aquisição 41.  

E, mais adiante:  

40 « Le dessin de fabrique n'existe pas, à proprement parler, par lui-même; c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné, 
comme le dessin artistique, à exprimer un sentiment, à parler à l'intelligence en même temps qu'aux yeux. Il 
est destiné uniquement à orner l'objet auquel il s'applique, ou plutôt à varier son aspect, à lui donner un 
cachet d'individualité, qui eu fasse, comme on dit , une nouveauté commerciale. (...) L'orateur du Tribunal, M. 
Pernon, définissait très bien le caractère du dessin de fabrique, lorsqu'il disait: " Le dessin d'une étoffe n'a le 
plus souvent d'intéressant que de fournir au consommateur la facilité de faire un choix " qui lui plaise 
davantage. " (...) POUILLET, Eugène. Traité Théorique Et Pratique Des Dessins Et Modèles De Fabrique. 
Paris: Marchal et Billard , 1903. 4ª ed. pp.31-34. Note-se que tal percepção, essencialmente de um advogado 
militante, corresponde a pelo menos uma tendência da análise econômica dos bens ornamentais: "People 
have an enormous capacity and tendency to invest objects with meanings that sometimes have nothing to do 
with their utility or with the meanings intended by their producers. They often value objects not for what they 
do, or what they are made of, but for what they signify. In Veblen's (2001) conceptualization of conspicuous 
consumption, for example, goods are valued because they serve as an index of social status. And Baudrillard 
(1968/2006, 1970/1998) treats consumption as a way in which people converse with each other. This 
conversation involves a code shared by the members of a society, and the products act as signs 
communicating certain messages and images which are independent of their use. Their value is therefore a 
sign value, which displaces use value and exchange value. For example, it is quite common for people in the 
so-called developing countries to acquire Western goods not only for their utility but because of their 
imposed association with modernity and the lifestyles of their originators (Ger & Belk, 1996)." Suzan 
Boztepe, User Value: Competing Theories and Models, IJDesign Vol 1, No 2 (2007), encontrado em, 
http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/article/view/61/29, visitado em 3/2/2013. 
41 Está claro que a proteção pelo sistema legal brasileiro específico para os desenhos industriais se resume à 
tutela do aspecto ornamental, só ele, e com exclusão de todos demais. Assim, não se aplica a esse direito o 
outro aspecto, funcional, das criações de design, que também servem – pelo menos parcialmente – à 
necessidade de diferenciação de produtos. É sobre esta segunda modalidade de design que se referia Thorston 
Veblen, distinguindo-a da diferenciação ostentatória: "So far as the economic interest enters into the 
constitution of beauty, it enters as a suggestion or expression of adequacy to a purpose, a manifest and readily 
inferable subservience to the life process. This expression of economic facility or economic serviceability in 
any object—what may be called the economic beauty of the object—is best served by neat and unambiguous 
suggestion of its office and its efficiency for the material ends of life". Veblen, The Theory of the Leisure 
Class (1994), London: Penguin.(p. 209).  

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.425 – 449 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316 – 8080 
DESENHOS INDUSTRIAIS: DA ANTERIORIDADE DO TODO QUANTO À PARTE, E VICE-VERSA. 

444 
Quando se leu Pouillet falando de “Novidade comercial”, ou os 
precedentes mencionando o “valor comercial”, têm-se expressões que 
revelam o espaço de atuação econômica do desenho industrial. Como as 
marcas, sua atuação é no espaço do comércio, infletindo na escolha do 
público, e não no âmbito das necessidades utilitárias, na tecnologia, que é o 
campo das patentes de invenção, modelos de utilidade, etc.  

Assim é que vai-se aplicar a novidade relacional segundo a percepção do 
público quanto ao que seja análogo. O direito brasileiro vigente não vê 
analogias entre produtos – para efeitos de desenhos industriais -  à luz de uma 
classificação científica ou técnica, à maneira de Linnaeus, para aqueles que a 
lógica inexorável das classificações parece seduzir especialmente42.  
Para seguir a lógica e a tradição do sistema, a analogia entre produtos será a 
que o publico consumidor entender como tal.  
A solução de deferir a extensão da analogia de produtos ao público 
consumidor43 – como ocorre com a noção de afinidade de marcas – tem a 
virtude de usar critério assimilável à noção de originalidade deduzida nos 
acórdãos da 1ª. Turma do TRF2 que fustigam a tendência tecnicista dos 
examinadores do INPI como olhar de geômetra: 

Em síntese, o INPI vinha mantendo registros, inclusive após exame de 
colidência, de objetos um tanto parecidos. Creio que a profunda 
especialização de seus técnicos tem influenciado sobremaneira nessas 
decisões enquanto que, a meu ver, interessaria mais, em hipóteses como a 
vertente, a visão do ponto de vista de um consumidor médio, não de um 
geômetra especialista.  

É dizer, um geômetra especializado olha dois objetos e visualiza, de plano, 
cada detalhe quase minúsculo desse objeto. O consumidor médio não. Só 
percebe o efeito global mais impactante. Agora, se até para um geômetra 
especializado for difícil aferir a distinguibilidade de um objeto, sobretudo 
se este se referir àquele grupo acima mencionado de objetos de baixa 
complexidade tecnológica, então a mim me parece que o objeto não seria 
privilegiável” 44. 

42  “todas as coisas são arranjadas segundo uma certa ordem, e é esta ordem que constitui a forma pela 
qual o universo assemelha-se a Deus”. [«Le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che 
l'universo a Dio fa simigliante"].Dante. A Comédia Humana, O Paraíso., I , versos 103-105.  
43  SARTI, cit.: “L'originalità poteva invece essere eventualmente distrutta dalla presenza di analoghi 
beni industriali dotati per il consumatore medio di un pregio estetico identico o comunque non così 
caratterizzato da assumere autonomo rilievo sostanziale nella decisione d'acquisto: ed e questa seconda 
verifica che la Cassazione non mi pare abbia richiesto, accontentandosi della presenza di una "novità relativa" 
44  "Em síntese, o INPI vinha mantendo registros, inclusive após exame de colidência, de objetos um 
tanto parecidos. Creio que a profunda especialização de seus técnicos tem influenciado sobremaneira nessas 
decisões enquanto que, a meu ver, interessaria mais, em hipóteses como a vertente, a visão do ponto de vista 
de um consumidor médio, não de um geômetra especialista. É dizer, um geômetra especializado olha dois 
objetos e visualiza, de plano, cada detalhe quase minúsculo desse objeto. O consumidor médio não. Só 
percebe o efeito global mais impactante. Agora, se até para um geômetra especializado for difícil aferir a 
distinguibilidade de um objeto, sobretudo se este se referir àquele grupo acima mencionado de objetos de 

PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição nº 06/2014, p.425 – 449 Jun/2014 | www.pidcc.com.br 

                                           



ISSN ELETRÔNICO 2316 – 8080 
Denis Borges Barbosa 

445 
Não será surpreendente o fato de que tais decisões judiciais se inserem no 
corpo central da doutrina brasileira e clássica, e na lógica do sistema, enquanto 
que a análise do INPI está muito distante de tal caminho45.   
Assim é que a aplicação nova (mas nunca o emprego novo) de um desenho 
conhecido ou em domínio público a um produto que - para o consumidor 
relevante 46- não seja análogo ao que anteriormente já tenha sido aplicado 
satisfaz as regras da novidade.  

A anterioridade do todo e da parte 
Se é necessário que os produtos, aos quais se aplica o desenho, não sejam 
análogos, o que se dirá quando se aplica um desenho ao todo, ou a parte de um 
objeto? A aplicação ao todo é anterioridade para aplicação à parte? E vice 
versa? 

baixa complexidade tecnológica, então a mim me parece que o objeto não seria privilegiável. A meu ver, a 
sutileza na distinção de algum detalhe só emprestaria registrabilidade a um objeto se ela fosse capaz de evocar 
no consumidor, por si só, significação morfológica distinta do outro objeto que lhe é anterior. (...)  
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."TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC 
Marcia Helena Nunes,  10 de setembro de 2009. 
45  Como se reitera nos embargos de declaração do acórdão recém citado, tendo como relatora uma 
outra julgadora: "Afinal, como se disse naquele julgamento, "com a maior complexidade da vida moderna, o 
acelerado desenvolvimento tecnológico, a percepção de que nem tudo no mundo se contém numa tabela 
periódica de elementos químicos que se repetem previsivelmente, essa visão do direito também se foi 
alterando, de forma que, inclusive as normas, espelhando essa complexidade social, não são mais como "o 
preto no branco". Atualmente, quase que em tudo existe o cinza, ou graus de cinza, não existe mais a 
discricionariedade em contraposição à vinculação. Existem graus de discricionariedade, graus de vinculação da 
administração pública. A realidade atual é muito mais "dégradé" e dada a sua complexidade, não cabe na letra 
fria da norma.” TRF2, ED em Ac 2008.51.01.805451-9, Primeira Turma Especializada do TRF-2ª Região, por 
unanimidade, daando parcial provimento aos embargos de declaração, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos 
infringentes, Des. Maria Helena Cisne, 25 de maio de 2010. 
46  Vale lembrar que este deslocamento do olhar do examinador para um ângulo diverso do que lhe é 
natural é um pressuposto na análise tanto do requisito da atividade inventiva quanto da suficiência descritiva, 
quando o técnico de dentro do INPI tem de ajustar sua ótica à do padrão legal- o olhar do técnico médio na 
indústria em questão. Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo 
na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 66 e seguintes. Nos precedentes judiciais: “Além disso, outro aspecto a ser 
considerado é que o parâmetro de análise a ser adotado é a do homus habilis, ou seja, o técnico no assunto, e 
não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média. 
Como relembra Denis Borges Barbosa: "quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele 
que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da 
Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, 
normalmente limitadas, para que a lei assegure patente". É preciso, pois, que o perito raciocine como o 
técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em 
seus próprios conhecimentos e no estado da técnica." TRF2 ,AC 2007.51.01.810925-5, 2ª Turma 
Especializada, VOTO VISTA da Des. Lilian Roriz,   DJ 07.10.2011 
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A questão aflora o tema dos produtos complexos, que já nos mereceu especial 
atenção47. É desse estudo anterior que citamos: 

Ambas as questões acimas discutidas passam, de alguma forma, pela noção 
de produtos complexos. O elemento ornamental é aplicado a um sintagma 
de produtos que venham a formar um todo funcional (must-fit) ou, de 
outro lado, o produto complexo é suscetível, em abstrato, de repartição 
em elementos componentes.  

Quando não pode haver, segundo os princípios pertinentes, o tratamento 
de um produto complexo, sendo-lhe somente aplicável o regime de 
produto unitário 48? A questão pode ser colocada de, pelo menos, três 
formas diversas:  

1. Do ponto de vista da criação ornamental, haverá uma unitariedade de 
desenho 49 que não poderá ser cindida se em prejuízo do efeito 
tutelado, por exemplo, se faltarem novidade e originalidade nas 
partes singulares, ainda que subsistam no todo.  

2. Do ponto de vista da industrialidade, haverá unitariedade de 
produto, se for ele fabricado de uma só vez ou num só processo, 

47  Corrigindo as potenciais disfunções (...), cit.  
48  [Nota do original] Distingue-se aqui o regime da unidade de invento, segundo o qual para cada 
privilégio deva haver uma só criação, da questão da unitariedade do objeto, ou seja, que o produto ao qual se 
apõe o ornamento seja num só corpo. Quanto à unidade, parece interessante a noção da Summa: "Unitas autem 
motus secundum quam dicitur simpliciter unus, consistit in unitate omnium horum. Oportet enim id in quo 
est motus, esse unum et indivisibile, eo modo quo species specialissima indivisibilis dicitur." Thomas de 
Aquino, Commentaria, In libros Physicorum, 5, Lectio 6. Quanto à unitariedade, vide a definição do 
dicionário Houaiss: unitário - adjetivo ( 1858) 1 que diz respeito à unidade (...) 3 que forma um todo 
organizado; que apresenta unidade ‹ o homem deve almejar a um conhecimento u. ›. Ou, numa outra 
perspectiva, Isaías, 48:12: Audi me, Iacob, et Israel, quem ego vocavi; ego, ego primus et ego novissimus. É 
unitário, mas não uno, o elemento suscetível de ser dividido, ainda que, juntas as partes, se tenha um todo, e 
cada uma dessas partes subsista, ainda que de uma outra forma, em si mesmo, preservando o potencial de 
voltarem a ser o todo complexo.  

49  [Nota do original] A questão da unitariedade do desenho encontra nota em doutrina já antiga. 
SYMONS, William Leonard. The Law Of Patents For Designs. Bibliolife: Washington, D.C.,1914. pp. 27-28, 
32-33, "In the case of Graff, Washbourne & Dunn v. Webster in holding a design patent for a border section 
of a dish valid some apparent force is given to the view that a fragment is patentable. In that case the court 
said it would seem that an inventor could patent some component detail of his design. The court may, 
however, have regarded the border section as an independent article of manufacture". Mais adiante: “Unity of 
design constitutes another very important question in design cases, and it may be laid down as a general rule 
that where there is no necessary connection between two designs or parts of a design, there is an absence of 
unity to render them a single patentable design." Embora pareça que o autora se refira ao requisite de unidade 
do desenho, logo em seguida fica claro que a questão é da unitariedade: "A cradle supporting frame and a 
cradle body were held not to be a unitary structure although used together . They were two separate designs". 
A mesma consideração se nota na lei de Taiwan: YUN, Patrick & LIU, Frank. Protection of Industrial 
Designs in Taiwan in a Nutshell, p. 264-265. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design 
Rights An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001." In light of the Patent 
Office's stringent attitude towards the doctrine of "unity of design", it is worthy of consideration to disclose 
an embodiment of a single article in a design patent application, especially when the industrial design at issue 
has salient features in any aspect of shape, pattern and colour. This is also true for articles which show an 
absence of absolute or concrete association between them, for example, speakers and tuners, cups and 
teapots, sofas and tea tables, as well as cushions and chairs".  
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de forma que a separação em partes singulares importará em 
fragmentação do objeto. 

3. Do ponto de vista da usabilidade do produto, se o objeto chega ao 
consumo sempre e necessariamente unitário, a proteção 
ornamental de partes desse objeto, que não atendam ao requisito 
do efeito ornamental unitário de que se falava imediatamente 
acima.  

A legislação de um sem número de sistemas nacionais indica 
explicitamente que a proteção ornamental se aplica tanto a um todo como 
também – sob certas condições, adiante designadas – às partes deste 
complexo 50, ainda que os requisitos de proteção devam ser aplicáveis, 
singularmente, a tais elementos parciais. 

O que será um produto complexo? Na definição da lei sueca, será aquele que, 
muito embora seja composto de múltiplos componentes substituíveis, 
possa ser desmontado e remontado 51. Para a norma australiana o 
parâmetro de produto complexo é o formado de partes que são fabricadas 
separadamente 52; a legislação de Bahamas acrescenta “e vendidas 
separadamente” 53. A norma alemã exige que o elemento a ser incorporado 
no produto complexo seja a todo tempo visível 54. 

50  [Nota do original] Assim é, no sistema jurídico Americano: "In Zahn [In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 
U.S.P.Q. 988 (CCPA 1980)], the court held that a part of an article, such as a drill bit shank, could be the 
subject of a design patent". CHISUM, Donald S. JACOBS, Michael A. Understanding intellectual property 
law. Matthew Bender & Co., Inc. Editorial Offices. United States. 1995. P. 68[2] 

51  [Nota do original] "Design" is defined in the Swedish Design Protection Act as "the appearance of 
the whole or a part of a product resulting from the features of the details of the product or of the details of 
the ornamentation of the product, in particular as regards the lines, contours, colors, shapes, textures or 
materials." The term "product" is defined in the act as "any industrial or handicraft item, including parts 
intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic type-
faces, but excluding computer programs." The term "complex product" is defined in the act as "a product 
which, through being composed of multiple replaceable components, can be disassembled and then 
reassembled." Thompson West. Designs and utility models throughout the world, v. 2. Thomson West. 2009. 
Na verdade, como notam, BENTLY, Lionel. SERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford University 
Press: New York, 2004. Pp.613-617, 635-636, 671-675tal redação reflete a Diretiva (Designs Dir., Art. I(e); 
RDA s. 1(3); CDR, Art. 3(e). Os autores dizem: “The British implementation of Art. I(e) of the Directive, 
contained in s. 1(3) of the amended Act, redefined 'complex product' to mean 'a product which is composed 
of at least two replaceable component parts permitting disassembly and reassembly of the product'.” 

52  [Nota do original] Australia, "Article" is any article of manufacture and includes part of an article if 
made separately. Thompson west. Designs and utility models throughout the world. Thomson West. 2009 - 
Vol. 1. Também GILCHRIST, Sue; ZIEGLER, Deborah, ROWE, Catherine. Industrial Design Law in 
Austrália, p. 15-16. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International 
Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. 

53  [Nota do original] Bahamas, “"Article" means any article of manufacture and includes any part of an 
article that is made and sold separately”, “As used in that definition, "product" means any article 
manufactured by industry or handicraft, including parts intended to be assembled into a complex item, sets or 
compositions of items, packaging, fashion designs, graphic symbols and typographic typefaces.”. idem. A 
mesma exigência se lê na lei indiana, segundo AHUJA, Sudhir. Protection of Industrial Design in India, p. 
135-136. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An International 
Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. Ainda o mesmo na lei japonesa: ASAMURA, Kioshi 
& OKANO, Mitsuo. Japanese Design Law: A summary for pratictioners of the protection system under the 
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Mais adiante, no mesmo texto, completamos:  

(a) não cabe proteger separadamente parcelas de um produto que resulte 
de uma industrialização unitária: uma garrafa cujo gargalo só dela se separe 
se dela for quebrada; 

(b) não cabe proteger separadamente elementos de um produto que, ainda 
que fisicamente destacáveis sem quebra, nunca são oferecidos ao público 
senão na forma íntegra 55. 

(c) Ao que se acrescem as exigências de que o elemento destacável não só 
seja por si só suscetível de proteção (novidade, originalidade, não 
tecnicidade, etc.), mas que, ao se reintegrado desempenhe uma função 
ornamental (visibilidade) 56.  

A ponderação final é central em nossa análise. A parte só será objeto de 
proteção se reunir autonomamente os requisitos de proteção. Inclusive, e 
especialmente, o de novidade57.  

design law in Japan, p. 177. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights An 
International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001... 

54  [Nota do original] "With respect to designs applied to or incorporated into a product which 
constitutes a component part of a complex product, such designs will only be considered to be new and to 
have individual character if the component part, once it has been incorporated into the complex product, 
remains visible during normal use of the product and only to the extent that those visible features of the 
component part fulfill in themselves the requirements of novelty and individual character." KLETT, 
Alexander R. SONNTAG, Matthias. WILSKE, Stephan. Intellectual Property Law In Germany. Verlag C.H. 
Beck: Munique, 2008. p.80. Também MICHAELI, Klaus Jurgen. Protection of Industrial Designs: An 
Overview of German Law. p. 123. In GRAY, Brian W., BOUZALAS, Effie (ed.). Industrial Design Rights 
An International Perspective. Londres: Kluwer Law International, 2001. 
55  [Nota do original] Lembrando Pouillet, de sua publicação de 1903: o que o desenho industrial, em 
sua modalidade ornamental, cria é uma inovação comercial. Assim, esta característica justifica que se coloque 
como requisito um fator extrínseco ao processo industrial como um requisito de direito. A parte que é 
ornamental e separada, mas que não exerce a função de diferenciação de produtos no âmbito estritamente da 
relação com o público, não é pertinente dentro da hipótese de proteção estudada. 
56  [Nota do original] Aqui se justifica a invocação de Isaías 48:12. A ideia de múltiplos corpos com uma 
única essência, repartida mas não esgarçada pela separação, de maneira que cada elemento continue ornamental 
de per se ainda que persistindo ornamental no todo, se talvez desusada em direito, encontra o mais fácil 
exemplo na doutrina da trindade.  
57  Mas também de originalidade: "4.80 - When considering filing for registered design protection of a 
product only part of which is new, consideration should be given to filing only for the novel part. Thus, if the 
design of a refrigerator has changed only by redesign of the handle, the design of the handle on its own 
should be filed, rather than the design of the whole refrigerator. The RCD for the design of just the handle is 
more likely to be held to be valid and infringed than an RCD for the design of the (old) fridge with the (new) 
handle. 4.81 - This was the case in Daka Research Inc v Ampel 24 Vertriebs-GmbH &Co KG [Case R 
196/2006-3, Board of Appeal, 22 November 2006].  The design for an underwater propulsion device had 
been updated with a new handle, but the whole of the device had been shown in the image submitted with 
the RCD application. When validity was challenged using as a prior design the old underwater device, the 
RCD holder argued that the new handle was enough to create a different overall impression on the informed 
user for the whole device. The Board of Appeal invalidated the RCD, noting that the decision may well have 
been different had the RCD holder sought protection of just the handle." STONE, David. EUROPEAN 
UNION DESIGN LAW, A Practitioners' Guide. Ed. Oxford. United Kingdom. 2012. P. 45. 
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Ora, se o direito repele a novidade de uma aplicação e um desenho a um 
produto, quando tal produto à só análogo a um produto anterior (para tomar o 
exemplo de ANSPACH, tecido de seda e tecidos de algodão), a fortiori repelirá 
- e com ênfase – que a anterioridade de uma aplicação a um produto 
complexo seja desconsiderada para se acolher como novo a aplicação em uma 
parcela desse produto. E vice versa. 
A não ser que se prove que – para o público pertinente – a parte de um 
produto seja percebida como sendo não-análoga a do produto como um todo. 
Aplica-se, assim, o critério deduzido na seção anterior.  
Assim é que nos cumpre afirmar que – salvo a hipótese de a visão do  público 
entender contrariamente -  o depósito (ou uso público) de um desenho 
industrial aplicado ao todo de um produto complexo constitui anterioridade e 
impede o registro do mesmo desenho industrial aplicado a parcela desse 
mesmo produto complexo. E o mesmo se dirá da situação inversa. 
Assim, erra – e erra conspicuamente – o INPI ao desconsiderar as 
anterioridades da aplicação de um desenho a um produto inteiro, em face da 
aplicação do mesmo desenho a parte desse mesmo produto; como erra em 
sentido contrário.   
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