


Apresentação 
 Nossa revista comemora um ano de aparecimento; o exemplar atual mostra  muitas 
perspectivas e conta com a colaboração de nomes conhecidos  no âmbito nacional; acolhe 
também a contribuição de autores estrangeiros e continua com seu programa de editar 
monografias  assim como  números especiais e temáticos. 

 Aberta à colaboração de estudiosos de outras áreas, põe em relevo  a meditação 
filosófica sobre a técnica e sobre a crise da sociedade atual, sobretudo no horizonte das 
reflexões propostas pelas escolas fenomenológica e hermenêutica. 

 O artigo de abertura é do Dr. Denis Borges Barbosa, da PUCRJ, em colaboração com 
Charlene Ávila Plaza; aborda a contribuição do Rio Grande do Sul e da Patagônia para 
construção de princípios legais e soluções para questões relativas à propriedade intelectual. 
Numa perspectiva análoga, o artigo de Marilene Gomes Durães, professora da PUCMG e 
Mestre em Direito escrito em colaboração com Mayra Thais Silva Andrade, Especialista em 
Estudos Diplomáticos pelo Centro de Direito Internacional ; e com Sanny Tognetti, Especialista 
em Gestão de Negócios  pela UFMG e bacharel em Paralegal pela Universidade de Louisville, 
apresenta o sistema internacional  e o interno de patentes ; examina as implicações da 
proteção à propriedade industrial no âmbito do desenvolvimento  econômico dos países; tem 
em vista o impacto das patentes nos processos de industrialização e renda dos países e põe à 
luz  a relação conflitiva dos países desenvolvidos com os em desenvolvimento, como o Brasil. 
Ainda nesse âmbito de discussão, o artigo de Nathália dos Reis, UFMG, aborda questões 
relativas aos contratos de transferência de tecnologia  e os impactos econômicos da 
intervenção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O artigo confronta os aspectos 
favoráveis  e os desfavoráveis da atuação do INPI em relação à transferência de tecnologias, 
mostrando suas implicações. Elaine Ribeiro do Prado examina os pressupostos jurídicos para a 
caracterização e proteção da marca tridimensional, entendida como propriedade intelectual; o 
Mestre Petrucio Lopes Casado Filho, analista do Ministério Público  de Sergipe, aborda o 
direito autoral como direito fundamental e a proteção da criação intelectual, bem como a 
controvérsia Copyrigth-Copylaft;Mestre Giuliana Borges Assumpção Gattass, doutoranda em 
Ciências Juridico-Empresariais da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, considera a 
importância  das reivindicações para a proteção das patentes, uma vez que definem o âmbito 
da proteção e os limites do direito do titular da patente;Luciana Mônica Gössling, especialista 
em Direito Processual Civil pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil e em 
Propriedade Intelectual pela PUCRS, pós-graduada em Propriedade Industrial pela 
Universidade Federal de Buenos Aires e Mestranda da UNISC, estuda a relação entre o mínimo 
existencial e os direitos fundamentais sociais, no âmbito da propriedade intelectual.Considera 
temas como pirataria, contrafação marcaria, concorrência desleal, violação de segredo de 
negócio e de patentes, dentre outros. No âmbito da crítica às violações do direito autoral, 
inscreve-se a discussão de José Fernando Santos Gramoza, graduando em Filosofia pela UFS, 
estudando as  questões éticas implicadas no plágio acadêmico. 

 



 Uma abordagem original da Dra Carla Eugenia Caldas Barros, do Pós graduação em 
Direito da UFS, no artigo : Visita ao Museu da Gente Sergipana, focaliza a questão dos direitos 
autorais no horizonte das artes plásticas  e da literatura de cordel; estuda ainda o papel dos 
museus  quanto aos direitos  do criador da obra de arte. 

 As vantagens do intercâmbio constante entre o setor produtivo e as instituições de 
pesquisa são examinadas no artigo de Ricardo Monteiro da Cunha e Simone de Cássia Silva, do 
Núcleo de Engenharia de Produção da UFS; os autores consideram as condições para 
implantação de um escritório de inovação aberta dentro de uma instituição pública de ensino 
e pesquisa. 

 Estudos sobre responsabilidade ambiental foram o assunto de dois textos  da revista: 
um , longo, é a monografia de Carina Siqueira de Souza, bacharel em Engenharia Ambiental 
(UNIT) e em Direito (UFS), mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFS e 
doutoranda em Engenharia Industrial; trata da responsabilidade ambiental internacional 
decorrente de contaminação genética nas regiões  de fronteira com o Brasil, estudando o caso 
das plantas transgênicas; outro, da mesma autora, é artigo sobre o papel do zoneamento 
ambiental no planejamento municipal, discutindo a importância da preservação do meio 
ambiente, degradado a partir do  século XX pelo crescimento desordenado das cidades.  

 A contribuição de Helenara Braga Avancini versou sobre a dignidade da pessoa 
humana e a incorporação do Direito internacional dos Direitos do Homem no Direito luso-
brasileiro. 

 Três artigos enfocam  a problemática ético-epistemológica  da crise da sociedade  
contemporânea, dando prosseguimento ao conjunto de textos já publicados na revista em 
números anteriores, que abordaram o tema em Ricoeur, Vattimo, Gadamer. No presente 
número, a Dra. Constança Marcondes Cesar, da UFS, estuda a crise da sociedade técnica  e as 
vias abertas para sua superação, em Heidegger; em colaboração com Joaldo da Conceição 
Alves(bacharel em  Filosofia, ex-bolsista IC  COPES)  aborda a crise  ético-política atual à luz da 
trajetória de Merleau-Ponty. No horizonte das contribuições das escolas fenomenológica e 
hermenêutica, a relevância da obra de Husserl, para todos  os autores que vem sendo 
estudados  em artigos da nossa revista, avulta no que tange à crítica da razão técnica, exposta 
no artigo de  José Antonio de Oliveira ( bacharel em Filosofia, ex-bolsista IC CNPq) sobre 
Husserl e Ricoeur, em torno das Meditações Cartesianas.Escrito como homenagem a Husserl, 
no centenário de publicação de sua famosa obra Idéias, e como homenagem a Ricoeur, no 
centenário de seu nascimento, aborda a inspiração, crítica e proposta de superação da filosofia 
cartesiana, nas célebres conferências de Husserl em Paris. Essas conferências são um resumo 
de aspectos relevantes do pensamento husserliano, que resultaram na ulterior publicação , 
intitulada Meditações Cartesianas,que as enfeixam e aprofundam. 

 Os filósofos que vem sendo apresentados na nossa revista têm uma importância 
crescente na Filosofia do Direito, reconhecida através do diálogo entre as duas áreas, Direito e 
Filosofia, exposto através de diversas teses defendidas em centros de excelência  no país e de 
livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, que a eles se referem, como inspiração. 

      A Redação 
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Chapter 13:

IP in Decisions of Constitutional Courts of Latin American Countries

Denis Borges Barbosa and Charlene Ávila Plaza

“You'd be surprised. They're all individual countries”

Ronald Reagan, December 4, 1982

This article does not purport to collect and analyze all Constitutional provisions
and decisions of the Latin American countries. Much to the contrary, by
gathering a few significant normative and court contributions from the region,
we will just try to sketch the relation between Intellectual Property and
fundamental laws as it takes its peculiar character from the South of Rio Grande
to the deeps of Patagonia.

In most Latin American jurisdictions, the Constitution includes at least one
Intellectual Property-related clause; and many of those inclusions date from XIX
Century. This is markedly distinct of the situation in the countries belonging to
the European Union or the Council of Europe, where specific Intellectual
Property provisions are not frequently found.

On the other hand, some Supreme or Constitutional Courts of the area have a
meaningful stream of decisions on IP issues1, but others only rarely, if ever, take
notice of the matter.

Therefore, even though it is not possible to identify a strong and coherent
regional construction of legal principles and solutions, and even less of clear
convergences, the geographical focus of this study deserves such attention.

Human, fundamental or simply constitutional rights

This book is supposed to address to the issues of Human Rights and Intellectual
Property2.

1 Particularly the Constitutional Court of Colombia. The IP interests were confronted with the constitution in the
Decisions C-519 of 1999, C-509 of 2004; C-833 of 2007; C-282 of 1997; C-1118 of 2005; C-334 of 1993; C-1490
de 2000;C-262 of 1996; C-053 of 2001; T-975 of 2002; C-533 of 1993; C-924 of 2000; C-975 of 2002; C-509 of
2004; SU-913 of 2009; C-155 of 1998; C-1183 of 2000; C-424 of 2005; C-792 of 2002, MP; C-975 of 2002, MP;
C-523 of 2009; Decision C-1051/12; and C-262 de 1996.

2 It seems fair to note that this author is nor especially fond of all aspects of the Human Rights doctrine, in
particular its universal or anti-diversity character. See Borges Barbosa, Denis, Universalism as Oppression (2003).
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1031676 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1031676. On the
diverging aspects of the interrelation between Human Rights and IP see especially CULLET, Philippe. Human
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This article, however, shall take into account the specific character of Latin
American jurisdictions, where most Constitutions provide for specific protection
of IP rights, and human rights considerations are raised as a background to the
domestic provision, or given application through the Constitutional filters.

For our purposes, it is necessary to distinguish the notions of (a) Human Rights,
here taken as the domestic effect of international instruments dealing with the matter3;
(b) fundamental rights, that is, those provisions that have a special Constitutional
status 4 as compared to other norms of the same text (for example, they are
immune from Constitutional amendments); and (c) those provisions residing in
the Constitutional text but not enjoying fundamental status.

Some regional Constitutions took a fundamentalist approach by conferring
Human Rights a supra constitutional status5. On the other hand, other national

Rights And Intellectual Property Rights: Need For A New Perspective. Found:
http://www.ielrc.org/content/w0404.pdf and www.ielrc.org Visited: 05/07/2013; CULLET, Philippe. Human
Rights and Intellectual Property Protection in the TRIPS Era.
Found:http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/human_rights_quarterly/v029/29.2cu
llet.html. Visited: 04/07/2013 HELFER, Laurence R. Human Rights and Intellectual Property: Conflict or
Coexistence? Found: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=459120, Visited: 04/07/2013; YU,
Peter K. Reconceptualizing Intellectual Property Interests in a Human Rights Framework. Found:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=927335 and Visited: 04/07/2013. DREYFUSS, Rochelle
Cooper. New York University School Of Law. Patents and Human Rights: Where is the Paradox?. Found:
http://ssrn.com/abstract=929498. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=929498 Visited:
04/07/2013; FITZGERALD, Brian and ATKINSON, Benedict, Queensland University of Technology.
Copyright Future Copyright Freedom. Found:http://eprints.qut.edu.au/41716/1/CopyrightFuture_TEXT.pdf.
Visited: 04/07/2013

3 Specially Art. 55 of the United Nations Charter, the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the
1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the 1966 International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and, regionally, the 1969 American Convention on Human
Rights.

4 For instance, the series of cases of the Colombian Court where moral rights were held to be fundamental rights,
but not the economic rights, which would be simply Constitutional rights: "Sin embargo, en atención a que la
jurisprudencia ha reconocido carácter fundamental únicamente a los derechos morales de autor, se produce la
incorporación de la citada decisión comunitaria al bloque de constitucionalidad, únicamente en lo relativo
a los mencionados derechos, dado que su naturaleza, a la luz del artículo 93 de la Carta así lo impone".
Colombian Constitutional Court, full sitting, Sentencia C-339/06, Referencia: expediente D-5992 Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 226 de la Ley 23 de 1982, y 21, inciso 3°, de la Ley 44 de 1993. Actor:
Jorge Alonso Garrido Abad. May 3, 2006.. A footnote to that decision details the other cases where the
distinction between fundamental rights and non-fundamental Constitutional rights is restated. In Brazil, the status
of Human Rights treaties incorporated was clarified by Supreme Court Habeas Corpus 87585 / TO – Tocantins,
Min. Marco Aurélio, 03/12/2008.

5 Guatemala and Honduras would arguably enter in this list, according to Allan R. Brewer-Carí, La interrelación
entre los tribunales constitucionales de america latina y la Corte Interamericana De Derechos Humanos, y la
cuestión de la inejecutabilidad de sus decisiones en Venezuela, in Armin von Bogdandy, Flavia Piovesan y Mariela
Morales Antonorzi (ed.), Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul , Lumen Juris
Editora. Rio de Janeiro, 2010 . pp. 661-70, found at http://www.allanbrewercarias.com, visited July 2, 2013. This
paper covers the complex relation between Human Rights and Constitutional norms and Courts in the region. See
also from the same autor, Nuevas reflexiones sobre el papel de los tribunales constitucionales en la consolidación
del Estado democrático de derecho: defensa de la Constitución, control del poder y protección de los derechos

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.01 a 25 Out/2013 | www.pidcc.com.br



3

Courts have assigned fundamental status to those Human Rights treaties that are
incorporated into the domestic legal system6. In certain cases, such International
instruments would compose the country’s constitutional block (or enlarged Bill of
Rights7), a legal notion developed by the French Constitutional Court in 19718.

A germane and relevant question is whether internationally protected IP rights
are assimilated by the constitutional block. The Colombian Court in at least two
cases declared that the moral rights provisions of some copyright treaties9 were
received within the constitutional block10. The economic rights, according the
decisions, were not given the same treatment.

A third issue is whether Human Rights International treaties when internalized –
but not admitted to the constitutional block - are even so incorporated in the
domestic legal system on a higher status than ordinary statutes. Some countries
of the region provide for such enhanced status for all treaties (Human Rights or
not)11 and in certain cases IP treaties were deemed to revoke all prior legislation12;

humanos”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 13er año, Tomo I, Programa Estado de
Derecho para Latinoamérica. Konrad Adenauer. Montevideo, 2007, found at
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2007.1/pr/pr5.pdf, visited July 3, 2013..

6 On the Colombian Court decisions about the “constitutional block” composed by domestic bills of rights added
to Human Rights treaties, see Undurraga, Veronica and Cook, Rebecca J., Constitutional Incorporation of
International and Comparative Human Rights Law: The Colombian Constitutional Court Decision C-355/2006.
Constituting Equality: Gender Equality And Comparative Constitutional Law. Constituting Equality: Gender
Equal, pp. 215-247, S. H. Williams, ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2009 . Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1573798. Also: Reina Garcia, Oscar M., Las Cláusulas De Apertura O Reenvío Hacia
Fuentes Externas Previstas En La Constitución Colombiana, Como Criterio Para Delimitar El Contenido Del
Bloque De Constitucionalidad (The Opening Clauses or Forwarding to External Sources Provided in the
Colombian Constitution, as a Criterion to Define the Content of the Constitutional Block) (December 17, 2012).
Revista Derecho del Estado No. 29, 2012. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2190433. The Brazilian
Supreme Court also refers to the notion of “Constitutional block” in a series of cases, starting with the Adin 595
of February 22, 2002. On the importance of the notion in Brazilian Law, see Vitor Tadeu Carramão Mello, O
bloco de constitucionalidade como parâmetro de proteção dos direitos fundamentais, found at
http://www.ugf.br/editora/pdf/voxjuris_2/artigo4.pdf, visited July 3, 2013.

7 The Constitutional Courts of Brazil, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chili, Peru, Guatemala, El
Salvador, and Equator have incorporated the concept. Se NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto., El bloque
constitucional de derechos fundamentales y su aplicación en Chile y América Latina. In: VON BOGDANDY,
Armin; PIOVESAN, Flávia; MORALES ANTONIAZZI, Mariela (orgs.). Direitos Humanos, democracia e
integração jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

8 Constitucional Council , decision 71-44DC. For the notion of “Constitutional block”, see Parance, Béatrice ,
The Contribution of the Question Prioritaire de Constitutionnalité to Private Law (January 1, 2011). The Financial
Crisis Of 2008: French And American Responses - Proceedings Of The 2010 Franco-American Legal Seminar, p.
67 Martin A. Rogoff, Michael Dixon & Eric Bither, eds, 2011. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2012790

9 The Berne Convention and the 1996 WIPO treaty on neighboring rights.

10 Decisions C-1490 de 2000 and C-1118 de 2005.

11 Argentina, Uruguay and Paraguay changed their constitutions for allowing such status on account of Mercosur
rules. But the Brazilian Congress rejected the respective proposal.
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this higher status does not necessarily lend such international treaties
constitutional hierarchy13.

Taking into account the enticing distinction proposed by the Colombian Court, it
is arguable that - although supported by the applicable Human Rights14 - IP
Rights are not by itself the mandatory expression of such rights.

There would be possibly no doubt that IP exclusive rights are supported by UHRD
Art. 27.1 or ICESCR Art. 15 15, but at the International level there is no
requirement that the right to the protection of the moral and material interests of
creators should necessarily be covered with an exclusive right, and by any other
means.

In this article, therefore, we shall address the protection of IP interests as
fundamental or simply constitutional rights in Latin America, setting aside the
germane issue of IP International norms having special, but not constitutional
status in the domestic legal system, or any direct effects of Human Rights
treaties.

An Early start

Intellectual property was soon recognized as a proper subject for the
Constitutional laws in Latin America. The first Brazilian Constitution of 1824, for
instance, included in the recital of its civil and political rights the citizen’s
entitlement to patents:

12 For instance, TRIPs was held to revoke all prior IP laws in the Decision of Supreme Court of Argentina
Dictamen nº P. 282. XXXVI de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Março de 2001, found at
http://ar.vlex.com/vid/-40029883, visited July 3, 2013.

13 In Brazil, Human Rights Treaties are given fundamental status, where the Congress has incorporated the
instrument with a majority equivalent to the Constitutional amendments shall be so deemed: “Art. 5, § 3 The
international treaties and conventions on human rights that are approved in each House of Congress, in two
votes, by three fifths of the votes of its members shall be equivalent to constitutional amendments”. According to
relevant case law and commentators, the Human Rights treaties not so voted are to be given a status superior to
ordinary statutes, but not incorporated in constitutional block.

14 Again, in the sense of the domestic effect of International instruments dealing with the matter.

15 UHRD Article 27. (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy
the arts and to share in scientific advancement and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the
moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
ICESCR Article 15 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part
in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the
protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which
he is the author. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full
realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of
science and culture. 3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable
for scientific research and creative activity. 4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to
be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific
and cultural fields.
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Art. 179. The inviolability of the Civil and Political Rights of the Brazilian Citizens,
which has as its basis the Freedom, the individual security, and the property, is
guaranteed by the Constitution of the Empire as follows: (…)

XXVI. The inventors will have ownership of their discoveries, or of their
productions. The Law shall assure to them an exclusive temporary privilege or shall
pay to them the compensation of the loss, which they may suffer by the
communization 16.

This is not, however, the first Latin American Constitutional text dealing with the
subject. The 1819 Constitution of the United Provinces (Argentina) has already
assured by its art. 44 that the authors or inventors of useful establishments would
be entitled to exclusive privileges by a certain time, and a similar wording was
included in the next Argentinian Constitution of 1826.

Vidaurreta17, in an extensive analysis of the various South American constitutions
and constitutional laws and essays, demonstrates that, in most such fledgling
republics, their first Constitutional fathers received some impact of the so-called
Patent and Copyright clause of the U.S. Constitution and most certainly a textual
influence of the Brazilian precedent18. Many of such early texts incorporate direct
protection of patent interests in the constitutional menu.

Many, even though not all, of those texts create an entitlement, or a subjective right,
to the profit of inventors; in certain cases (as the Brazilian provision) explicitly as
a portion of their Bill of Rights.

In this context, they do not directly subscribe to the tradition of U.S. clause,
which was an extraneous antecedent to the Bill of Rights, and essentially directed
to the empowerment of Congress to legislate on monopolies19. Fact is that those

16 “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte
(...) XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará
um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela
vulgarização”. The Portuguese Constitution granted (by the very same Emperor of Brazil who was eventually
King of Portugal) in 1826 repeats exactly the same wording. A very near translation of such provision can be
found in the Chilean Constitution of 1833, the Argentinean one of 1853, and 1826 Constitution of Bolivia. The
“communization” notion is better expressed by those other texts as “in case of publication”.

17 Guillermo E. Vidaurreta "Historia del Sistema Argentino de Patentes de Invención (1580-1863)", Facultad de
Derecho UBA - La Ley, 2007, p. 65 and 77, 105-126.

18 Art I, s 8, cl 8 of the United States Constitution: "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". See Reynolds, Glenn Harlan and Merges, Robert P., "The Proper Scope of the Copyright and
Patent Power”. Harvard Journal on Legislation, Vol. 37, p. 45, 2000 Available at SSRN:
{http://ssrn.com/abstract=987742}.

19 Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin
of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994) and from
the same author, The nature of the Intellectual Property Clause: a study in historical perspective. Buffalo: Hein &
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subjective rights are also an exception to the general refusal of exclusive
privileges so frequent in the early Constitutional discourse of the Latin American
countries20.

We are here drawing a basic distinction between Constitutional provisions that
enable the Government to act in connection with Intellectual Property interests
of some nature, and those other provisions that empower someone to obtain or
exercise such interests. Although there is a necessary logical linkage between the
two situations, the conspicuous absence of one of those two possible clauses
tends to emphasize the constitutional discourse in two differing paths.

The presence of a provision recognizing to the inventor a right to a patent –
especially if included in a Bill of Rights listing – prevents the State from outright
denying such subjective legal situation. It may arguably create some resistance to
the assertion of a public policy instance where the subjective interest should be
constrained21.

This may be particularly true when the Constitutional wording or the pertinent
legal construction seem to source the authority of this subjective right in human,
natural or any other body of law prior or foreign to the political will that
embodies the constitutional text22.

If such explicit language is absent and some other provision assures the State the
power to create patents, public policy concerns may be more apparent and easier
to enforce. Should the U.S. Constitution include any language recognizing that
inventors will have ownership of their discoveries, or of their productions – as the first
Brazilian Constitution -, it would be rather improbable that Thomas Jefferson
ever send Ian McPherson the letter frequently quoted by the U.S. Supreme
Court:

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,

CO, 2002. As we shall see below, the Brazilian Constitution in force has a wording purposefully taken from the
U.S. model. For a comparison of the Brazilian and US IP clauses, see BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA,
Ana Beatriz Nunes; KARIN Grau-Kuntz. A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais
Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

20 As to the South America, see Vidaurreta, cit., p. 27 on.

21 As to the significance of this distinction, see Vidaurreta, cit., p. 168.

22 “Because of its vagueness, natural law very easily provides the possibility for misuse and manipulation in favour
of the opinion which one would like to uphold. This can be best illustrated by the debate on intellectual property
during the 19th century. While some authors with reference to natural law wanted to protect the “holiest, most
legitimate, most unassailable and most personal of all Property Rights“, others argued that it was contrary to the
laws of nature to grant property in an intangible asset”. Cristopher Geiger: “Constitutionalising” Intellectual
Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union IIC 2006
Heft 4, 371.
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according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from any
body 23.

A historic pattern followed

Most present Latin American Constitutions follow the initial Brazilian standard:
Intellectual Property interests (no more just patents) are recognized as constitutional
rights and attributed subjectively. None of such texts, however, come close to
assert an absolute or untrammeled power to the beneficiaries of such rights.
Specific Intellectual Property rights tend to be clearly conditioned to a “social
function” or public interest filter.

An interesting example of this submission of Intellectual Property Rights to its
social function is an old decision of the Mexican Supreme Court:

Article 28 of the Constitution guarantees to the inventors the exclusive use of the
inventions that have been patented, but they are not authorized to prevent the domestic
industry to exploit the patent that, after some time, the holders are not using it; in other
words, [the Constitution] ensures the exclusive use of a patent, does not assures the non-
use of it. There is no right granted to the holder of the patent for his inventions
exclusively use when he fails to use and prevents another to use it24.

Or a more recent decision of the Brazilian Federal IP Court, on a Constitutional
issue:

Thus, the intellectual rights, even though protected by the Constitution, must be
functionalized to promote the dignity of the human person, one of the foundations of the
democratic rule of law, and its exercise is not an end in itself, but a means to promote
social values, whose vertex is the human person. Thus, social aspects should prevail over
the economic reasons for a patent, and this characterizes its social function. One of these
aspects is shown when there is a massive technological gap between the developed and
the underdeveloped countries. Increase too much the patent term will mean a loss for
Society, that will be prevented from working a technology already obsolete to make new
developments, or simply forced to use a product of outdated technology” 25.

23 Leter to Isaac McPherson, dated Monticello, August 13, 1813., found at http://www.red-
bean.com/kfogel/jefferson-macpherson-letter.html, visited June 29, 2013.

24 "El artículo 28 constitucional garantiza a los inventores, el uso exclusivo de los inventos que han patentado;
pero no las autoriza para impedir a la industria nacional, la explotación de patente que, después de cierto tiempo,
no usen los titulares; en otros términos, se garantiza el uso exclusivo de una patente, pero no el no uso de ella. El
derecho otorgado al titular de la patente, para usar exclusivamente su invento, no existe cuando se abstiene de
usarla e impide a otro que la use". Supreme Court of Argentina, TOMO XXXIV, Pág. 2239.- General Electric, S.
A.- 13 de abril de 1932.- Unanimidad de 5 votos.- Poniente: Daniel V. Valencia.

25 “Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é
um fim em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria
pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o
que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica a imensa diferença
tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de
vigência da patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma tecnologia já
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An exception to the freedom of the market

These historical underpinnings stress that - in this region - the Intellectual
Property issue was frequently discussed as an exception to the freedom to
exercise a trade or profession. The Brazilian 1824 text granting an exclusive
privilege on behalf of the inventors plays in counterpoint with other two
provisions within the same Bill of Rights, one of which voids any privilege
whatsoever, and the other extinguishes all guilds26.

This perceived tension was certainly not limited to Brazil or Latin America27, but
has taken a significant role in the development of the Constitutional Law of
Intellectual Property in Latin America28.

The affirmation of a fundamental right to exert trade or profession is a standard
device in the Constitutions of the region29. As stated by the Mexican Supreme
Court:

In our legal system, free competition is constitutionally guaranteed by articles 5 and 28 of
our Constitution, and in accordance with those provisions no one can be prevented from
engaging in the profession, industry or commerce that suits him, should it be lawful, and
when not violating the rights of third parties or offending the rights of society;
monopolies are prohibited, except those made by their nature belong to the State, and
those privileges granted by the copyright laws and inventions and trademarks 30

obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar um produto de tecnologia ultrapassada”.
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena
Nunes, DJ 12.12.2008.

26 They were already abolished in Brazil and Uruguay by the Royal Order of April 1, 1808, issued by D. John VI,
prince regent of Portugal, who has moved his Court to Rio de Janeiro flying from the Napoleonic Invasions. For
the impact of such early abolition of privileges, as well as the issuance of the Brazilian Patent Order of April 28,
1809, as the fourth oldest statute of its kind, see MALAVOTA, Leandro Miranda, A Construção do Sistema de
Patentes no Brasil, Lumen Juris, 2011 and CARVALHO, Nuno Pires de, 200 Anos do Sistema Brasileiro de
Patentes, Lumen Juris, 2009.

27 See Fritz Machlup & Edith Tilton Penrose, The Patent Controversy in the Nineteenth Century, 10 J. ECON.
HIST. 1 (1950).

28 Vidaurreta notes that the freedom from privileges and guilds was a crucial aspect of the pre-constitutional
elaborations in Argentine (cit., p p. 27-39) and was conspicuously present in art. 146 of the 1838 Uruguayan
Constitution, art. 220 of the 1811 Venezuelan Constitution, etc.

29 For instance, Peru, Art. 58; Brazil, Art. 1st., IV and 170; Venezuela, art. 122.

30 "En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y
28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión,
industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan
los derechos de la sociedad; se prohiben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza
corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y
marcas." Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Amparo en revisión
3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.
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Some peculiar aspects of Latin American IP
constitutionalism

In a prior work, we essayed to demonstrate that the comparative Constitutional
construction of IP interests is factually convergent: there are much more points
in common in the various national texts and specially in the judicial construction
of such texts than divergences31. Progressive harmonization and the impact of
International treaties seem to be evolving in an international acquis. On the other
hand, the constitutional background has to deal, possibly, with some limited
starting points to deal with the issue.

In this section, however, we shall try another perspective. The Intellectual
Property (and related) interests as enshrined at the Constitutional level sometimes
receive a peculiar flavor when reflected in the practice of Latin American courts.
This section shall focus in such issues.

Status of Intellectual Property among constitutional rights

The issue here is the Constitutional qualification of Intellectual Property rights. In a
case dealing with the power of the federal states to legislate on the exercise of
trademarks, the Brazilian Supreme Court stated that the right to use a trademark
could not be curtailed by state-level statutes as the right of property belongs to
Federal jurisdiction32. The Justices, however, stopped short from equating
trademark and Civil Code property by noting that trademarks are governed by
those legal rules pertaining to competitive environments – they would be
examples of competitive property.

The Brazilian Constitution has no standard name to describe the specific
Intellectual Property rights: it employs the term “exclusive privilege” for patents,
property for trademarks and exclusive right for the author’s rights. In no place,
however, the text addresses those interests as being monopolies33. It is, therefore,
noticeable that, in its most recent decision on the subject, the Brazilian Supreme

31 BARBOSA, BARBOSA, GRAU-KUNTZ, cit. The book collects some IP constitutional decisions from the
U.S., Australian and Brazilian Supreme Court, and the German, Colombian, and Italian Constitutional courts.

32 Brazilian Supreme Court, case Rp1397, May, 11, 1988. Another theme of Federal and state or local prescriptive
jurisdiction is which political entity is entitled to create and grant Intellectual Property Rights. The Brazilian
Council of State decided in three cases (in 1843 and 1844) that provinces were not allowed to legislate on patents,
as the subject was reserved to Imperial, not provincial, jurisdiction; in Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats,
Inc., 489 U.S. 141 (1989) the U.S. Supreme Court used a quite similar reasoning

33 In an unrelated decision, Action of Constitutionality 2.847-2, decided August 5, 2004, the Brazilian Supreme
Court distinguish between exclusive privileges and monopolies noting that the former although exclusive are not market
exclusivities.
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Court has noted in obiter dicta that industrial property rights are private
monopolies granted by the State to the purpose of inducing investments34.

This does not conduct necessarily to legal results extraneous to the current
antitrust discourse. As indicated by the High Court of the Brazilian State of
Minas Gerais:

"Despite the prerogatives available to the inventor, as the exclusive economic exploitation
of the product creation, industrial property could never be equated to a monopoly,
intensely refused by our legal system, on account of the fact that such exclusivity does not
fall on the market itself, but only on the manner by which the exploitation is carried out,
without any damage to third parties or any other impediments to new techniques,
different from that previously protected.” 35

However, the holding of a patent as a Constitutional monopoly may have
significant legal consequences, as can be seen in a decision of the Brazilian
Federal Appellate IP Court curiously reminiscent of the opinion of the court in
the 1964 U.S. Supreme Court case of Sears, Roebuck36 :

"That is my opinion that the procedures leading to the grant of a monopoly are strictly
observed, not allowing for broad interpretation of its terms." 37

Interestingly, the Mexican Constitution declares outright that Intellectual
Property rights are not monopolies38.

34 "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." Supremo Tribunal Federal, ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005;
DJU 16/03/2007; Pág. 18).Colombian Decision. T-624/09 also characterizes IP rights as monopolies.

35 “nada obstante as prerrogativas disponibilizadas ao inventor, como a de exclusividade na exploração
empresarial do produto da criação, a Propriedade Industrial jamais poderia ser equiparada a um monopólio,
amplamente combatido em nosso ordenamento jurídico, eis que tal exclusividade não recai sobre o mercado em
si, mas tão-somente sobre o modo de como se dará a sua respectiva exploração, sem quaisquer prejuízos a
terceiros ou impedimentos a eventuais outras novas técnicas, diversas daquela anteriormente protegida”. Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ
20.01.2007

36 "The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an
explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the
case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the
inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his
invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patenteès
authority. But in rewarding useful invention, the 'rights and welfare of the community must be fairly dealt with
and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the
patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced." Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.,
376 U.S. 225 (1964)

37 "Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não
comportando interpretação extensiva de seus termos." Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da Segunda Região, voto de Messod Azulay Neto, 28 de agosto de 2007.

38 Mexican Constitution, Art. 28, par. 9: "tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora". This constitution has a rather
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On the other hand, particularly in those countries where the Constitution does
not refer directly to IP interests39, but not only there, IP rights are frequently
subjected the Constitutional (but not necessarily Civil Code) standard of
property.

In one case, the Constitutional Court of Venezuela assessed the compared weight
of Intellectual Property rights when the conventional right to physical property is
brought to confrontation; the owner of an imported good may be prevented
from exerting his property right on account of the assertion of immaterial
interests 40. The property content of physical goods is brought into confrontation
the property attribute of intellectual items, and contextually trumps the tangible
counterpart.

Constitutional status of International IP Agreements

We have noted above the issue of controversial Human Rights status of IP
interests; it was also indicated that some Latin American jurisdictions assure
International Treaties a higher status than ordinary statutes.

extensive treatment of Intellectual Property subjects, included in art. 28, par. 9; art. 89, XV; art. 5o., par. 1, in fine;
art. 6o.; art. 7o.; art. 73, X, XXIX-F and XXX; art. 25, par.3 and 8; art. 27, par. 3; and art. 133.

39 For instance, Bolivia: “Artículo7 Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las
leyes que reglamenten su ejercicio: e. A recibir instrucción y adquirir cultura; i. A la propiedad privada, individual
o colectivamente, siempre que cumpla una función social; j. A una remuneración justa por su trabajo que le
asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano; Artículo 22 1. Se garantiza la propiedad privada
siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.”

40 “"Con base a las normas anteriormente expuestas, se observa que si bien la propiedad es un derecho sujeto a
determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad
pública y el interés general, tales limitaciones deben ser establecidas con fundamento en un texto legal, o en su
defecto reglamentario que encuentre remisión en una Ley, no pudiendo, en caso alguno, establecerse restricciones
de tal magnitud que menoscaben en forma absoluta tal derecho de propiedad." "De lo anteriormente expuesto, se
colige que el derecho de propiedad reconocido constitucionalmente puede ser restringido por el Estado por
medio de una ley, con fines de utilidad pública o de interés general, pero sin menoscabar el contenido esencial de
tal derecho. En ese sentido, esta Sala observa que, en el caso concreto, la norma contenida en el artículo 87 de la
Ley Orgánica de Aduanas no constituye una amenaza inminente de violación del derecho de propiedad de los
accionantes, ya que la prohibición del desaduanamiento de bienes importados tiene su razón de ser, en la
salvaguarda de derechos de propiedad intelectual previamente obtenidos en el país o derivados de acuerdos
internacionales en los que la República es parte" Venezuela, Sala Constitucional, Sentencia Nro. 952 del
09/08/2000”. This thesis is echoed by a decision of the Mexican Supreme Court: "Ahora bien, el párrafo noveno
del artículo 28 constitucional establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus
inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora y, por otra parte, la fracción XXX del
artículo 73 de la Constitución General de la República prevé que el Congreso de la Unión tiene facultades para
expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades previstas en el propio precepto y las demás
concedidas por la Norma Fundamental a los Poderes de la Unión, es decir, las no conferidas expresamente a las
legislaturas locales." Primera Sala, Amparo directo en revisión 1917/2008. Cinemas de la República, S.A. de C.V. y
otra. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas
Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.
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Another important aspect of the Constitutional protection of IP rights is the
related authority of International agreements in the face of each country’s basic
law. This confrontation may be drawn either in consideration with constitutional
provisions or constitutional principles.

A treaty may, therefore, be rejected as incompatible with the Constitutional
system of a country, either before a specific provision or, in certain jurisdictions,
a fundamental principle41. In this context, the Colombian Constitutional Court
rejected the incorporation of UPOV 1991 treaty on account of lack of prior
consultation of some interested parties, which was held as being a general
principle:

In terms of laws ratifying international treaties, the Court recalled that given the complex
nature of the process and with the purpose that a true intercultural dialogue should be
advanced, case law has determined that the consultation of indigenous and tribal peoples -
whenever the treaty directly affects them - must take place either before submission of the
international instrument by the President to the Congress or during the negotiation- for
instance, through workshops, case in which indigenous communities can provide input to
the discussion of the articles of the international instrument or voice their concerns
regarding certain issues that affect them; or when there is a text approved by the States,
that is, after the signing of the treaty, in which case the query could lead to the need to
renegotiate the treaty. This does not mean, of course, that indigenous communities cannot
make use of the spaces that are open during the parliamentary debates, in order to
illustrate to Congress on the advisability of the international instrument.

In the case of the "International Convention for the Protection of New Varieties of
Plants", approved by Act 1518 of 2012, the Court found that, as argued by most of the
participants of this [Constitutional Court] process, it was necessary to perform prior
consultation with indigenous and Afro-Colombian communities, since this Agreement
directly regulates substantive aspects concerning these communities, such as the criteria
for recognizing the breeder, how the right is granted, periodicity, conditions of
protection, economic regulation and utility that reports the improvement and expansion
of plant varieties, which largely belong to ancestral knowledge of indigenous peoples. In
the Court’s view, the imposition of restrictions of a patent on new plant varieties as
enshrined in the UPOV 91 could be limiting the natural development of biodiversity
product of the conditions of ethnic, cultural and own ecosystems they inhabit these
peoples 42.

41 What not necessarily would exempt the country from liability under International Law, under the doctrine of
Alabama Claims (1872) "the government of Her Britannic Majesty can not justify itself for a failure in due
diligence on the insufficiency of the legal means of action which it possessed."

42 Decision C-1051/12 of % December, 2012. The 1978 version of UPOV was held constitutional by Decision C-
262 de 1996. “En materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte recordó que dado el carácter
complejo de su trámite y con el propósito de que se pueda realmente adelantar un verdadero diálogo intercultural,
la jurisprudencia ha determinado que la consulta a los pueblos indígenas y tribales –cuando quiera que el tratado
los afecte directamente- debe llevarse a cabo antes del sometimiento del instrumento internacional, por parte del
Presidente de la República, al Congreso de la República, bien durante la negociación –vgr. mediante mesas de
trabajo- caso en el cual, las comunidades indígenas podrán aportar insumos a la discusión del articulado del
instrumento internacional o manifestar sus preocupaciones frente a determinados temas que los afectan; o bien,
cuando se cuente con un texto aprobado por las Estados, es decir, luego de la firma del tratado, caso en el cual, la
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A similar Constitutional Claim was raised at the Constitutional Court of Chili,
indicating the ILO Convention 169 as the compelling reason to submit UPOV
1991 to the consultation of Indian collectivities43. The Court however rejected
the claim on June 25, 2011, with the minority dissent vote closely following the
Colombian rationale.

On the other hand, an interesting decision of the Costa Rican Constitutional
Court deals with the curious perceptions by which two WIPO treaties were less
protective than the domestic Constitution, and therefore unconstitutional:

Furthermore, it should be noted that the rules under study (whereby it is authorized a
possible future disengagement of the provisions, in turn, on the precepts 12 of the Rome
Convention, and 15, paragraph 1 of WIPO Performances and Phonograms Treaty
(WPPT) outlined above), just sought as rightly points out in its report the Attorney-
General's Office, to provide a space or room for maneuver to those States parties [to the
Treaties) to carry out in the future their public policy and establish regulations on the
particular subject, which is what is called the "national discretion".

It also should be noted that this power of disengagement was granted in order to achieve
a balance between the various interests involved, i.e., the public and private. The States
Parties, by accepting such optional or discretionary clauses to disengage the above rules,
tried to make a balance between the interests of artists, musicians and producers of
phonograms, performers and record companies, the broadcasting companies, as well as
the public and the general population. This, if it is assumed that in this matter converge
not only copyright and related rights (protected and enshrined in the ordinal 47 of the

consulta podría llevar a la necesidad de renegociar el tratado. Lo anterior no significa, por supuesto, que las
comunidades indígenas no puedan servirse de los espacios que suelen abrirse durante los debates parlamentarios,
con el propósito de ilustrar a los congresistas acerca de la conveniencia del instrumento internacional. En el caso
concreto del “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales”, aprobado mediante la Ley
1518 de 2012, la Corte encontró que como lo conceptúa la mayoría de los intervinientes este proceso, ha debido
realizarse la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, toda vez que este Convenio regula
directamente aspectos sustanciales que conciernen a estas comunidades, en calidad de obtentores de las especies
vegetales cuya propiedad intelectual se protege, tales como los criterios para reconocer la calidad de obtentor,
concesión del derecho, periodicidad, condiciones de protección, reglamentación económica y utilidad que reporta
la mejora y ampliación de variedades vegetales, los cuales en buena parte, forman parte de conocimientos
ancestrales de estos pueblos. A su juicio, la imposición de restricciones propias de una patente sobre nuevas
variedades vegetales como la que consagra la UPV 91, podría estar limitando el desarrollo natural de la
biodiversidad producto de las condiciones étnicas, culturales y ecosistemas propios en donde habitan dichos
pueblos.” The complete decision was not published by the Court by July 2013. For an official abstract, see
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2050%20comunicado%2005%20y%2006%20de%20
diciembre%20de%202012.php, visited July 3, 2013. A comment of the decision may be found in
http://www.grain.org/article/entries/4641-la-corte-constitucional-de-colombia-declaro-inexequible-la-ley-1518-
de-2012-que-aprueba-upov-1991, visited July 3, 2013.

43 Chilean Constitutional Court, Decision June 24, 2011. According to ILO, "Convention No.169 is a legally
binding international instrument open to ratification, which deals specifically with the rights of indigenous and
tribal peoples. Today, it has been ratified by 20 countries. Once it ratifies the Convention, a country has one year
to align legislation, policies and programs to the Convention before it becomes legally binding. Countries that
have ratified the Convention are subject to supervision with regards to its implementation". Found at
http://www.accuradio.com/finder/accuradio/search/?k=bluegrass, visited 1/7/2013. Bolivia and Paraguay are
members; Chili is not.
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Constitution), but also the freedoms of speech and thought (protected in section 29 of the
Constitution)44.

The Constitutional requirements and limitations for IP rights

In a series of decisions, the U.S. Supreme Court has indicated the Constitutional
roots of specific requirements of IP protection, as novelty, non-obviousness or
originality45. In a like vein, the novelty for patents has some broad recognition as
a Constitutional requisite in obiter dicta by Latin America Courts, even though
what is “novelty” for such purposes is not always stated.

In a decision of a Brazilian Federal Appellate Court, the Constitutional nature of
this requirement (and utility) is noted:

As this privilege imposes a restriction on the activity of trade and industry for the benefit
of the inventor, to the detriment also of the interests of the community, it is clear that this
right may not have encompass things belonging to the public or common domain, under
penalty of creating unjust monopolies, incompatible with the freedom of work; nor [it
may cover] things that do not constitute invention, which would be contrary to the
motives that justify the inventor receiving his right, as well as their origin and foundation.

Similarly, as patent law has as its purpose not only to recognize the right of the inventor,
but also to promote the progress of industries and develop the spirit of invention, these
objectives would be frustrated if the privileges were granted for things that do not offer
advantages or usefulness to the industry. For these reasons, the laws of all countries
require, as a condition for granting the patent, that the invention is new and which is of
industrial character." 46

44 Costa Rican Supreme Court, Exp: 10-004488-0007-CO, August 8, 2012. Res. Nº 2012010568 : “De otra parte,
debe observarse que las normas bajo estudio (por las cuales se autoriza la desaplicación futura y eventual de lo
dispuesto, a su vez, en los preceptos 12 de la Convención sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes y 15, párrafo 1°, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre
Interpretación o Ejecución y Fonogramas arriba señalados), buscaron simplemente -como bien lo señala en su
informe la Procuraduría General de la República-, brindar un espacio o margen de maniobra a los Estados parte
para diseñar, a futuro, una política pública y establecer regulaciones sobre la materia en particular, que es lo que se
denomina el "margen de apreciación nacional". Asimismo, debe de tomarse en cuenta que dicha potestad de
desaplicación se otorgó con el fin que se lograra un equilibrio entre los diversos intereses involucrados , sea, los
públicos y privados. Nótese, que los Estados parte, a través de la suscripción de dichas cláusulas facultativas o
discrecionales para desaplicar las normas citadas, pretendieron realizar un equilibrio o balance entre los intereses
de los artistas, músicos y productores de fonogramas, los intérpretes y casas disqueras, las empresas de
radiodifusión, así como también del público y de la población en general. Esto, si se parte que en dicha materia
confluyen no sólo los derechos de autor y derechos conexos (protegidos y consagrados en el ordinal 47 de la
Constitución Política), sino, también, las libertades de expresión y pensamiento (protegidas en el numeral 29 de la
Carta Magna).” Found at http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2012/12-010568.pdf, visited July 3, 2013.

45 For instance, the cited Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964), and Feist Publications, Inc., v.
Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).

46 Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com
detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas
pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a
liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do
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And the author’s right requirement of originality is likewise recognized
Constitutional status, in this Brazilian State Court decision that cites the related
U.S. Supreme Court case:

2. The minimum contribute, which is the minimum level necessary for a creative work be
protected by copyright, also has the status of constitutional law, due to its quality of being
an element existing in the core of the balance - between the exclusive copyright and the
access to culture - that justifies Copyright. Moreover, the minimum contribute stems from
fundamentally constitutional norms, in view of the constitutional fundamentality dealing
of copyright and the right of access to culture. (...)

(...) In the United States, the minimum contribution requirement has a constitutional
nature, since the trial of the case Feist."47

The right to a patent or an author’s right is frequently limited directly by the
Constitutional text to a time to be determined by law48. As indicated by the
Constitutional Court of Colombia49:

(…) an essential element of the institution of intellectual property is the limitation in time
of the rights deriving therefrom. Generally, intellectual property rights are not perpetual
but temporary rights, subject to the duration that the legislator determined in each case.
The reason for this feature of intellectual property is the need to ensure that the resulting
works of individual creativity can be enjoyed by all mankind. The subjugation of all the
rights related to intellectual property to a temporary term seeks to harmonize the
individual right of whoever carries out activities that promote the progress of science and
culture, with the collective right of access to the benefits of artistic, scientific and
technology. This measure harmonizes the right to free development of personality
(individual management) and the right of everyone to access the benefits of culture and
science (collective management)50.

inventor e à sua origem e fundamento. - Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o
direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção,
estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou
utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da
patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial. " TRF4, AC 2000.72.05.006066-7, Terceira
Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DJ 13/09/2006

47 "2. O contributo mínimo, que consiste no mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida
por direito de autor, tem também status de norma constitucional, devido sua qualidade de elemento presente no
cerne do balanceamento - entre o exclusivo autoral e o acesso à cultura - justificador do direito do autor. Além
disso, o contributo mínimo decorre de normas fundamentalmente constitucionais, tendo em vista a
fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de acesso à cultura. (...)

(...) nos Estados Unidos o contributo mínimo é um requisito de índole constitucional, desde o julgamento do caso
Feist". TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Luís Augusto Coelho
Braga, 08 de novembro de 2012.

48 Chile, art. 25; Argentina, art. 17; Ecuador, art. 30. Colombia, art. 61. Brazil, art. 5o., XVII (author’s right) and
XXIX (patents).

49 The pertinent text is: “Art. 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades
que establezca la ley.”

50 "Por último, en cuanto a las limitaciones consagradas en el artículo 8, es importante señalar que tal y como lo
establece el artículo 61 de la Constitución, un elemento esencial de la institución de la propiedad intelectual, es la
temporalidad de los derechos que de ésta se deriven. En suma, los derechos de propiedad intelectual no son
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When IP rights yield to other Constitutional interests

The conciliation of multiple contrasting Constitutional interests is an expected
function of a legal system, but what may be of interest in this point is to what
interests IP yields and what IP trumps, according to Latin American courts.

The Colombian Court appreciated a first impression case on exception - existing
in a significant number of jurisdictions in or outside Latin America - on the
moral rights of architects51. Creators of architectural works are subject in
Colombia to changes in their buildings that may please their owners. Applying to
moral rights the three step rule, the Court stated:

In connection with the normal exploitation of the work, the Court notes that given the
nature of architectural creation is common that its exploitation by the author is exhausted
once he has projected, designed and built the property. Indeed, the creation of architect
work is not intended create ownership over the building. Therefore, in principle, the
normal exploitation of the architectural work is limited in which it regards to the architect
to the labor as creator of a two-dimensional or three-dimensional work, and to the holder
of title the exploitation of economic rights, including the transformation.

It is precisely this unique nature of the architectural work that gives sense to the limitation
introduced by the legislator. We understand that this protects the architect as the author
of the work and simultaneously guarantees the right of property of the recipient of the
construction.

Consequently, the application of the limitation does not affect the normal exploitation of
the work, as the changes the owner of the property intends to make are not properly
related to the economic expectations generated by the architect through the development
of the project and the correlative construction. 52

derechos perpetuos sino temporales, sometidos al término de duración que el Legislador determine en cada caso.
La razón de ser de esta característica de la propiedad intelectual radica en la necesidad de garantizar que las obras
resultantes de la creatividad individual puedan ser disfrutadas por toda la humanidad. El sometimiento de los
derechos anejos a la propiedad intelectual a un término temporal, busca armonizar el derecho individual de quien
desarrolla actividades que estimulan el progreso de la ciencia y de la cultura, con el derecho colectivo de acceder a
los beneficios del progreso artístico, científico y tecnológico. En esta medida se armonizan el derecho al libre
desarrollo de la personalidad (gestión individual) y el derecho de toda persona a acceder a los bienes de la cultura y
la ciencia (gestión colectiva)." Corte Constitucional de Colombia – Decision C-262/96.

51 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-871-10.htm, visited December 27, 2012. See RUIZ,
Wilson Rafael Ríos, La obra de arquitectura y los proyectos arquitectònicos y su protecciòn en la legislaciòn sobre
derecho de autor comentarios a la sentencia de constitucionalidad c - 871-10, sobre la exequibilidad del artículo 43
de la ley 23 de 1982, Revista La Propiedad Inmaterial no. 15, Nov. 2011, p. 143-168.

52 “En relación con la normal explotación de la obra, la Corte advierte que dada la naturaleza de la creación
arquitectónica es corriente que su explotación por parte del autor se agote una vez proyectado, diseñado y
construido el bien inmueble. En efecto, la labor de creación del arquitecto no tiene vocación de propiedad sobre
la construcción. Por lo tanto, en principio, la explotación normal de la obra arquitectónica se circunscribe por
parte del arquitecto al trabajo como creador de una obra bidimensional o tridimensional y por parte del titular a la
explotación de los derechos patrimoniales, incluido el de transformación.

Es precisamente, esa naturaleza especial de la obra arquitectónica donde cobra sentido la limitación propuesta
por el legislador. Esto, entendiendo que se protege al arquitecto en tanto autor de la obra y de forma simultánea
se garantiza el ejercicio del derecho de propiedad del destinatario de la construcción.
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The Court then addresses the confronting Constitutional interest before which
the moral rights should yield:

Then, when Article 43 of Law 23 of 1982 recognizes the possibility of causing harm to
honor or reputation of the author with the modification of architectural work, that [harm]
can not be unjustified. In this case, the justification for the Court is, as outlined in the
previous section, the protection of property rights (Art. 58 of the Constitution), as well as
guaranteeing the right to housing (Article 51 of the Constitution), respect for the public
interest (Art. 58 of the Constitution), among others.

In conclusion, with the application that the Court has made the "rule of three steps" to
the limitation in the provision under analysis, it was possible to define that this limitation
is legal exhaustive, does not imperils the normal exploitation that may expect the architect
in the exercise of their rights, and the damage it causes is justified in protecting
constitutionally recognized interests.53

Other obvious overwhelming interest would be health and life. Reviewing the
legal and Constitutional environment to defer the petition of a private party to
have her HIV affection fully supported by the Peruvian State, the country’s
Constitutional Court so noted:

"39 While the issue is not derived directly from the plea under scrutiny, the Court
considers appropriate to comment on aspects of intellectual property rights recognized in
international commitments as well as the exceptions established and formally recognized
in various international in the framework of the World Trade Organization (WTO), of
which Peru is a member since 1995.

In fact, when it is noted any difficulty in meeting national objectives relating to public
health, with consequent impairment of the right itself and life of citizens, specifically in
cases related diseases such as HIV / AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, it
has been established by the Doha Ministerial Declaration of 14 November 2001
concerning the Agreement on Intellectual Property and Public Health (Doha Declaration
on the TRIPS Agreement and Public Health), that while protecting the Intellectual
property is necessary for the development of new medicines, it is not possible to set aside
those concerns about their effect on prices, so that the agreements on intellectual property
protection will not mean an obstruction to member countries to take steps to protect
public health and, in particular, the promotion of medicines for all.

En consecuencia, la aplicación de la limitación no afecta la normal explotación de la obra, por cuanto las
modificaciones que pretende introducir el propietario del bien, no son propias de la expectativa económica que
generó en el arquitecto la elaboración del proyecto y su correlativa construcción.”

53 Entonces, cuando el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 reconoce la posibilidad de ocasionar un perjuicio al honor
o reputación del autor con la modificación de la obra arquitectónica, aquel no puede ser injustificado. En este
caso la justificación para la Corte se encuentra, como se esbozó en el numeral anterior, en la protección del
derecho de propiedad (Art. 58 de la C.P.), así como en la garantía del derecho a la vivienda (Art. 51 de la C.P.), al
respeto del interés general (Art. 58 de la C.P.), entre otros.

En conclusión, con la aplicación que la Corte ha hecho de la llamada “regla de los tres pasos” a la limitación
establecida en el precepto demandado se pudo definir que esta es legal y taxativa, no atenta contra la normal
explotación que en ejercicio de sus derechos puede hacer el arquitecto respecto de su obra y el perjuicio que se le
causa está justificado en la protección de intereses reconocidos constitucionalmente.
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40. In this regard, given the difficulties in the provision of essential medicines for the
treatment of diseases such as HIV / AIDS, it is recommended that the Peruvian State, in
its health policy concerning the prevention and protection against AIDS, and as a subject
rights and duties as a member of the WTO, the maximum use of provisions and measures
by a flexible interpretation of the treaty on intellectual property protection, of course,
within the limits set out in the Doha agreement, which will allow compliance of the
objectives outlined in its health policy. 54

The Brazilian Federal IP Appellate Court addressed the same considerations
when appreciating the Public Prosecutor Office as a third party in a patent nullity
case:

"It must be emphasized that the Constitution guarantees the inventor of patents
temporary monopoly for its use, in view of the interests of society and of the
technological and economic development of the country (Article 5, XXIX), but the same
Higher Law also determines that the property must meet its social function (Article 5,
paragraph XXIII). On the other hand, it also must be noted that the right of access to
health, constitutionally guaranteed under Article 196 - since it is the social right, under
Article 6 of the Constitution - should also be observed in this case. Considering that the
medicine, which through the original suit [the plaintiff] wants to prevent the patenting, is
intended to treat cancer, the alleged erroneous grant of the patent could cause serious
damage to health and public economy, especially on account that the monopoly of its
manufacture would allow abusive increasing of prices, what is sufficient public interest,
and of paramount importance, in order to justify the entry of the federal prosecutors in
the dispute, as a delayed joint party. 55

54 "39. Si bien el tema no se deriva directamente del petitorio de la demanda, este Tribunal considera conveniente
pronunciarse sobre los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual reconocidos en compromisos
internacionales; así como sobre las excepciones establecidas y reconocidas formalmente en diversos documentos
internacionales en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la cual el Perú es país miembro
desde 1995.

En efecto, cuando se advierta alguna dificultad en el cumplimiento de objetivos nacionales referidos a la salud
pública, con la consiguiente afectación del derecho mismo y de la vida de los ciudadanos -específicamente en los
casos relacionados con enfermedades como VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo y otras epidemias-, se ha
establecido, mediante la Declaración Ministerial de DOHA del 14 de noviembre del 2001 relativa al acuerdo sobre
propiedad intelectual y la salud pública (DOHA Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health), que si
bien la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevas medicinas, no puede
dejarse de lado la preocupación respecto a su efecto en los precios; de modo que los acuerdos sobre protección de
propiedad intelectual no significarán una obstrucción a los países miembros para tomar las medidas necesarias
para proteger la salud pública y, particularmente, la promoción de medicinas para todos.

40. En tal sentido, dadas las dificultades para la provisión de medicinas esenciales para el tratamiento de
enfermedades como el VIH/SIDA, es recomendable que el Estado peruano, dentro de su política de salud
concerniente a la prevención y protección contra el SIDA, y como sujeto de derechos y deberes como país
miembro de la OMC, utilice el máximo de provisiones y medidas mediante una interpretación flexible del tratado
sobre protección a la propiedad intelectual, claro está, dentro de los márgenes establecidos en el acuerdo del
DOHA, que le permitan el cumplimiento de los objetivos trazados en su política de salud." Constitutional Court
of Peru, EXP. N.° 2016-2004-AA/TC, of October 5, 2004.

55 "Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a
sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º,
XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º,
inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 -
já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna -, deve ser igualmente observado no presente
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In the same jurisdiction, other Constitutional interests are similarly considered
whenever applying IP rights.

In this context, it is certainly worth to note a 2011 decision of the Brazilian
Higher Federal Court56:

I - Controversy surrounding the collectability of copyright from a religious entity for
carrying out musical performances and sound renditions in school, at opening the
Vocation Year, a religious event, on a non-profit and free admission.

II - The need for systematic and teleological interpretation of the normative statement of
art. 46 of Law No.9610/98 [the Copyright Law] in the light of the limitations established
by such specific law itself, ensuring the protection of fundamental rights and
constitutional principles in collision with the rights of the author, as the intimacy, privacy,
culture, education and religion.

III - The extent that effective protection of authorial property rights (art. 5, XXVII,
Constitution) arises only after consideration of the restrictions and limitations opposite to
it, and should be considered as such, the resulting list of examples of statements extracted
Articles 46, 47 and 48 of Law 9.610/98, interpreted and applied in accordance with
fundamental rights.

III – Utilization as a criterion for the identification of constraints and limitations of the
'three step test', governed by the Berne Convention and the WTO / TRIPS.

IV - Recognition in the present case, in accordance with international conventions, that
limiting the incidence of copyright "does not conflict with the commercial use normal
work" and "not unreasonably prejudice the interests of the author.

(...) Then, if the limitations mentioned in articles 46, 47 and 48 of Law 9.610/98 represent
the pondering by the ordinary legislature of [some] basic rights and warranties as
confronted to the rights to the copyright owner – which is also a fundamental right (art.
5, XXVII of the Constitution) -, as said limitations the arts. 46, 47 and 48 are the result of
the weighting of values in certain situations, it is not possible that [those provisions]
encompass all possible limitations." 57

caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação originária, se pretende impedir seja patenteado,
destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde
e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento
abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevância, a justificar o
ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior." ACP
200351015135845, 1ª Turma Especializada Tribunal Regional Federal - 2a região.

56 This case that is the leading precedent for the judicial doctrine according which the copyright limitations listed
in law are not exhaustive, and should be extended by judicial appreciation in those specific cases where the
Intellectual Property interests are put in confrontation with other Constitutional values.

57 "Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a
luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios
constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a
religião. III - O âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5o, XXVII, da CF) surge
somente apos a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as
resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e
aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das
restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e
pelo Acordo OMC/TRIPS. (...) Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98
representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à
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Collecting societies and popular repulse

If there is a single IP issue that attracts popular diffidence all over the region, it is
certainly the role of copyright collecting societies. Exerting its activities
sometimes with the help of (non-judicial) local authorities, such entities are the
target of a considerable number of Constitutional challenges.

In an interesting case, the Costa Rican Court was obliged to stress that there
would not be any Constitutional violations in the fact that public authorities lend
a help in the collection, by prohibiting events where copyright was not paid in
advance58. In other Constitutional jurisdictions, the payment exacted was
challenged as unauthorized taxation.

.

One issue repeatedly raised is the alleged violation of the right of free association:
collecting societies are felt to be press ganging the authors, even though – as the
Colombian Court decided59, that is not the case. In the same issue, the Brazilian
Supreme Court decided:

"Two are, therefore, the constitutional principles which, in this case, seem to oppose
themselves: on one side the freedom of association - which the law in question did not fail
to recognize when it allows the authors by themselves to defend their rights (paragraph of
art. 98), the other the guarantee of individual participation in collective works and the
[correlative] right to audit the economic exploitation of the works that they create or
participate, [which right] is only effectively feasible through a centralized management of
copyright. (…)

In the case under consideration, between freedom of association and protection of
copyright, it seems indisputable that we should give more weight and importance to the
second, so far as the immediate interest of the holders of the rights contemplated.

propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas - as limitações dos
arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las
a totalidade das limitações existentes. " STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011

58 Supreme Court of Costa Rica, No. 02-003198-0007-CO: “Como se desprende con meridiana claridad, el
régimen de autorización previa que se impugna resulta ajustado al derecho de la Constitución. Existe una
obligación constitucional de proteger los derechos del autor de la obra que se pretende utilizar para garantizar su
propiedad sobre la creación. En este sentido, la exigencia no hace más que resguardar su derecho como mandato
de tutela efectiva. No existe por parte de la entidad, el poder tributario que se impugna, pues la organización de
gestión colectiva no hace más que velar por los intereses de los autores y compositores musicales, poseyendo
derechos de administración sobre su obra. A mayor abundamiento, nótese que las normas impugnadas no
disponen requisito alguno, pues lo único que hacen es hacer efectivo el derecho patrimonial del creador de la obra
musical utilizada. Tampoco, existe la suplantación de potestades públicas que cuestiona el interesado, pues la
autorización de uso de repertorio garantiza el cumplimiento de las exigencias infra y supra constitucionales
relacionadas con los derechos del titular de la obra.”

59 Colombia, Decision C-833 de 2007: Collecting Societies do not violate the fundamental right of equality.
Decision C-509 de 2004: as authors are not mandated to utilize the Collecting Society, there is no violation of the
fundamental right to associate (or to refuse to associate).
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These principles, which also derive from the due process clause included in the Brazilian
Constitution, mean that, in the balance between two constitutional requirements -
property protection and the social interest – we shall apply the principle of
proportionality. That is, the collective interest shall prevail up the exact proportion, and
no more, than necessary to satisfy this interest60.

As a rule, the societies stand the Constitutional claims. However a Peruvian
decision found that Collecting Societies violate the due process of law clause
whenever they were granted in civil procedure cases a relative presumption of
being holders of copyright, as they are thus granted unequal advantage61.

The relations among holders of IP rights

The Colombian Court, in other intriguing decision, passed judgment on the
alleged unconstitutionality of a statute that shared the income of phonograms in
equal portions between producer and the performers. The performers alleged
that they were many, and the producer only one; therefore, the Constitutional
right of equality was not satisfied. The Court so decided:

It is not a measure prohibited by the Constitution, much to the contrary the regulation of
neighboring rights is feasible in implementation of Article 61 of Constitution, and
furthermore the legislature has ample leeway to set the protection of intellectual property
or of the creations of the human intellect and its neighboring rights, especially when it is
prone, as in the present case, to adapt [the statute] to the constant changes that occur in
the market and technological developments, namely new markets and methods of use and
dissemination of works in the field which is the specific issue that governs the provision at
stake.

The mean used is appropriate to achieve the intended purpose, as it is part of a framework
of rights essential to recognize the performers and producers of phonograms, fair pay
respect to one specific situation: its contribution to the dissemination phonogram, but not
to the creation of artistic works. To the extent that the activities of both are essential the
dissemination and marketing of the phonogram, it makes no sense that the interest of one
party would prevail over the interest of the other. If there were no interpretation there

60 "Dois, portanto, os princípios constitucionais que, no presente caso, parece oporem-se: de um lado o da
liberdade de associação - que a lei em causa não deixou de ressalvar, ao reconhecer a faculdade de os próprios
autores defenderem seus direitos (parágrafo único do art. 98), do outro o da garantia das participações individuais
em obras coletivas e do direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que
participarem, somente praticável, com eficácia, por via da gestão centralizada dos direitos autorais. (...) No caso
sob exame, entre a liberdade de associação e a proteção dos direitos autorais, parece indiscutível que se deva
atribuir maior peso e importância ao segundo, pelo que toca ao interesse imediato dos respectivos titulares dos
direitos contemplados. Tais princípios, que também decorrem da cláusula do devido processo legal incluída na
Constituição Brasileira, levam a que, no equilíbrio entre dois requisitos constitucionais – a proteção da
propriedade e o do interesse social – aplique-se o princípio da proporcionalidade. Ou seja, só se faça prevalecer o
interesse coletivo até a proporção exata, e não mais além, necessária para satisfazer tal interesse." Ação Direta De
Inconstitucionalidade (Medida Liminar) Nº 2.054-4 - DF, Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000)

61 Peruvian Constitutional Court, Decision STC 06135-2006-PA/TC, published on October 24, 2007.
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would not be any phonogram, without phonogram would be no mass distribution, or the
marketing of such an interpretation62.

Collective Intellectual property

Probably the most striking aspect of the present Latin American Constitutional
texture related to Intellectual Property is the recent emergence of a concept of
collective, not only individual, property interests on immaterial goods.

An example of this peculiar Constitutional category may be found at the
Ecuadorian Basic Law:

Article 84 - The State shall recognize and guarantee to indigenous peoples, in accordance
with this Constitution and the law, respect public order and human rights, the following
collective rights:

1. Maintain, develop and strengthen their identity and traditions in the spiritual, cultural,
linguistic, social, political and economic [fields].

2. Preserve and promote their management practices of biodiversity and its natural
environment.

3. Preserve and develop their traditional ways of living and social organization of
generation and exercise of authority.

9. A collective intellectual ownership of their ancestral knowledge; to the appreciation, use
and development in accordance with the law.

10. Maintain, develop and manage their cultural and historical heritage.

12. To their systems, knowledge and practices of traditional medicine, including the right
to the protection of ritual and sacred places, plants, animals, minerals and ecosystems of
vital interest from the point of view of that.

15. To use symbols and emblems that identify them. 63

62 “No se trata de una medida prohibida por la Constitución, por el contrario, la regulación de los derechos
conexos es factible en desarrollo del artículo 61 Superior, aspecto sobre el cual además, el legislador goza de un
amplio margen de configuración para la protección de la propiedad intelectual o de las creaciones del intelecto
humano y de sus derechos conexos, máxime cuando se trata principalmente, como ocurre en el presente caso, de
adaptarse a los las constantes transformaciones que se producen en el mercado y a la evolución de las tecnologías,
concretamente los nuevos mercados y métodos de utilización y divulgación de las obras, ámbito dentro de la cual
se encuentra el asunto específico que regula la norma demandada.

El medio empleado es adecuado para alcanzar el fin propuesto porque se inscribe dentro de un marco de
derechos esenciales que permite reconocer a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de
fonogramas, una remuneración equitativa respecto de una misma situación específica: su contribución a la
divulgación del fonograma, más no a la creación de obras artísticas. En la medida en que las actividades de unos y
otros son indispensables para que se pueda hacer efectiva la difusión y comercialización del fonograma, tiene
sentido que la norma no haga prevalecer la una sobre la otra. Sin interpretación no hay fonograma, y sin
fonograma no hay divulgación masiva, ni comercialización de tal interpretación”. Constitutional Court of
Venezuela, Decision T-47712, June 25, 2012.

63 “De los derechos colectivos/ De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos. Art. 84.- El Estado
reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al
orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer
su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 6. Conservar y
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In such roll, there are matters that would be, if new creations, covered by
copyright, patents, and trademarks. On this issue, we have the occasion of
noting64:

It must be noticed that the by-laws of structured collaborative works relates essentially to
authorship but must necessarily govern ownership, on a positive, negative or neutral
manner. Some other IP rights may be using a structured open ownership.

Ascensão 65 indicates that under Portuguese law (and, probably, also in Brazilian Law)
geographic indications (GIs) are owned by a plurality of persons, and the ownership is open
to entry without actual sharing of title: whomever in the assigned geographical limits may
be entitled to sue the indication as intellectual property, provided that the entrant follows
the specific by-laws.

Some geographic indications presume following of a complex set of technical rules, what
arguably would preclude authorship; but other GIs are recognized simply on account of
the well-known properties of the geographical set66, and fame is to the same extent result
of a deliberate, continuous creation by the interested parties67.

Creation of fame is an essential element of trademark law 68 and especially of publicity
rights69. Creation of a consumable myth, fame is a fictional creation if recognized as

promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 7. Conservar y desarrollar sus
formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 9. A la
propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la
ley. 10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 12. A sus sistemas,
conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y
sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. 15. Usar
símbolos y emblemas que los identifiquen”. Analogous provisions may be found at Bolivia, art. 171 and
Venezuela, art. 119-126. Venezuelan Constitution, art. 124 is particularly interesting: “Artículo 124. Se garantiza y
protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos
indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos
perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos
ancestrales.” By the way, Art. 11 of the Kenyan Constitution sounds the same trumpet: (3) Parliament shall enact
legislation to— (a) ensure that communities receive compensation or royalties for the use of their cultures and
cultural heritage; and (b) recognise and protect the ownership of indigenous seeds and plant varieties, their genetic
and diverse characteristics and their use by the communities of Kenya”.

64 BARBOSA, Denis Borges, The Demise of Geniality. WIPO Journal, v. 4, p. 04, 2012

65 ASCENSÂO, José Oliveira, Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e de denominações de origem, in
RFDL, XLVI, n.º 1, 2005, 253-269; and in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor André Gonçalves Pereira, FDL,
Coimbra Editora, 2006, 1009-1025

66 The recognition of a “Indicação de Procedência” in Brazilian law does not require submission to any technical standards,
but only evidence that the general public knows that the geographic area is the source of the products or services protected by
the relevant IPR.

67 For the deliberate, continuous, creation of fame in publicity rights as being analogous to authoral creation, see BARBOSA,
Denis Borges, Do direito de propriedade intelectual das celebridades, found at
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/pi_celebridades.pdf, visited Oct. 8, 2012.

68 KOZINSKI, Alex. Judge, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Trademarks Unplugged, New York
University Law Review, October 1993, 68 N.Y.U.L. Rev. 960. "The originator of a trademark or logo cannot simply assert,
"It's mine, I own it, and you have to pay for it any time you use it." Words and images do not worm their way into our
discourse by accident; they're generally thrust there by well-orchestrated campaigns intended to burn them into our collective
consciousness. Having embarked on that endeavor, the originator of the symbol necessarily - and justly - must give up some
measure of control. The originator must understand that the mark or symbol or image is no longer entirely its own, and that in
some sense it also belongs to all those other minds who have received and integrated it. This does not imply a total loss of
control, however, only that the public's right to make use of the word or image must be considered in the balance as we decide
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deliberate, continuous effort from recognized or recognizable persons70. Therefore, GIs
creation in these specific cases might be deemed as both collaborative authorship and
ownership.

Collective ownership of expressive or technical creations could also be discerned in the
new and presumably forthcoming protection of traditional knowledge. Some relevant
comparison may be drawn here with GIs, although this analysis might be held as
politically incorrect71. Here, the incantations of geniality creation seem to be inefficient,
and a cultural approach more adequate.

It was within this enticing context that a singular decision of the Supreme Court
of Colombia, issued in 2012, tackled the difficult issue of the conflict of an
unappropriated trademark and an existing body of traditional knowledge and
tradition belonging to a collectivity.

what rights the owner is entitled to assert". On the other hand, see BOSLAND, Jason. The Culture of Trade Marks: An
Alternative Cultural Theory Perspective, Intellectual Property. Research Institute of Australia The University of Melbourne
Intellectual Property Research Institute of Australia. Working Paper No. 13/05..: “Stephen Wilf suggests that by associating a
symbol with an object, the public contributes to the authorship of trade marks. Because the meaning of a mark results not
from the efforts of an individual trader but the interpretive acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed
ownership. Trade mark law, on the contrary, is said to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning
by recognising only the efforts of the originator in generating the meaning and interpretation of a trade mark”. Also
BARBOSA, Denis Borges, Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options For
Latin America, SELA (1987): Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive
advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is
a "roman a clef" bearing any resemblance to reality."

69 COOMBE, Rosemary J.. Authorizing the celebrity: publicity rights, postmodern Politics, and unauthorized genders, in
WOODMANSEE, Martha; PETER, Jaszi Editors. The Construction of Authorship - Textual Appropriation In Law And
Literature. United States of America: Duke University Press, 1994, p.101-122: "Star images must be made, and, like other
cultural products, their creation occurs in social contexts and draws upon other resources, institutions, and technologies. Star
images are authored by studios, the mass media, public relations agencies, fan clubs, gossip columnists, photographers,
hairdressers, body-building coaches, athletic trainers, teachers, screenwriters, ghostwriters, directors, lawyers, and doctors.
Even if we only consider the production and dissemination of the star image, and see its value as solely the result of human
labor, this value cannot be entirely attributed to the efforts of a single author. Moreover, as Richard Dyer shows, the star
image is authored by its consumers as well as its producers; the audience makes the celebrity image the unique phenomenon
that it is [See Richard Dyer. Heavenly bodies: film stars and society (1986); Richard Dyer. Stars (1979)]. Selecting from the
complexities of the images and texts they encounter they produce new values for the celebrity and find in stars sources of
significance that speak to their own experience. These new meanings of the star's image are freely mined by media producers
to further enhance its market value. As Marilyn Monroe said in her last recorded words in public, "I want to say that the
people-if I am a star-the people made me a star, no studio, no person, but the people did." [Dean MacCannell, Marilyn
Monroe Was Not a Man, 17 DIACRITlCS 114, 115 (1987)].

70 "Barthes defines a myth as "the complex system of images and beliefs which a society constructs in order to sustain and
authenticate its own sense of being" Myths are carved out of signs, although will provide the symbol with new meaning
beyond that of the original sign. As Barthes argues, the associative total of the pre-existing sign equals the signifier, or 'form' of
the myth. This, in conjunction with its signified, or 'concept' forms the signification". LONDESBOROUGH, Samuel. "Should
Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them? Available at
www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc, visited in Oct. 6,
2012.

71 "There are three broad ways in which the protection of GIs appears to offer the possibility of providing legal mechanisms
to protect traditional knowledge. These are the collective nature of the protection, the indefinite availability of GIs and the
connection that GI owners associate between their products and their land. Those seeking protection of traditional knowledge
also seek a collective and an indefinite interest and frequently the relationship between their knowledge and the land is
important for indigenous peoples. Yet these similarities are superficial. GIs protect names and are used by western farmers and
sometimes rural communities to promote their products." Frankel, Susy R., The Mismatch of Geographical Indications and
Innovative Traditional Knowledge (October 3, 2011). Prometheus, Forthcoming; Victoria University of Wellington Legal
Research Paper No. 35. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1953033
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Against the filing of a trademark, which would be recognized by the public as
“Indian coca” or “sacred coca”, the Indian collectivity opposed their immemorial
attachment to coca leaves. The Court so decided, evoking the 2003 UNESCO
Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage72:

Order the Superintend of Industry and Commerce so that in the framework of its powers,
execute such actions to prevent a trademark registration were indigenous traditional
knowledge is incorporated, manifested, for example, in its symbolism, myths, costumes,
songs, in the marketing of products related to the coca leaf by people outside that social
group, pursuant to paragraph 13.5.1 of this decision, and to develop the agency skills to
bear in mind that it is not just subject to the regulations of the Andean Community related
aspects of intellectual property regime, but also are subject to the constitutional principles
and international treaties that are part of the constitutional block, which consider the right
to cultural identity as fundamental for indigenous communities. 73

72 Found at http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention, visited July 5, 2013.

73 “Tercero: Requerir a la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que en el marco de sus competencias,
ejecute las acciones tendientes a evitar que en un registro marcario se usen los conocimientos tradicionales
indígenas, manifestados por ejemplo en su simbología, mitos, vestimentas, cantos, en la comercialización de
productos relacionados con la hoja de coca por personas ajenas a dicho colectivo social, conforme con el numeral
13.5.1 de esta providencia; y para que al desarrollar sus competencias tengan presente que no sólo están sujetas a
la normatividad de la Comunidad Andina en los aspectos relacionados con el régimen de propiedad intelectual,
sino que también están sujetas a las principios constitucionales y a los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad y que consideran el derecho a la identidad cultural de carácter fundamental para las
comunidades indígenas." Corte Constitucional of Colombia, Decision T-47712, June 25, 2012.
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Heidegger: Técnica e Poesia1 

Heidegger: Technique and Poetry 

 
Constança Marcondes Cesar 

(DFL-UFS). 
 

Resumo: 

O presente texto apresenta a discussão de Heidegger sobre a essência da técnica, sua 

crítica ao mundo contemporâneo e o remédio a seus males: por-se à escuta do Ser 

através da palavra poética ,reencontrando assim o significado essencial do homem e da 

filosofia.  

Palavras-Chaves: Heidegger, técnica, crise contemporânea, poesia.  

 

Abstract: 

This paper aims to present the Heidegger´s meditation a about the essence of the 

technique and its philosophical critic about our civilization. And Heidegger propose to 

overcoming the crisis, and to find the essential of the philosophical today: to search  the 

Being, to listen the poets because  they said the truth signification of the human life.  

Key words: Heidegger, technique, contemporary crisis, poetry. 

 

Discutir a essência da técnica do ponto de vista metafisico, foi a tarefa que 

Heidegger se propôs na conferência de 1953, na Escola Técnica Superior de Munique. 

No texto, o filósofo procura mostrar que para compreendermos o significado da 

técnica, não basta nos atermos à sua prática. Negar ou enfatizar o seu valor, ou mesmo 

encará-la como neutra, não nos explica o que ela é.  

A técnica não pode ser apreendida se a definirmos como um meio para obter 

algo, como uma atividade. Tal concepção, que a encara como instrumento, é 

frequentemente aplicada ao saber moderno, construção humana. O homem deve torna-

se, segundo esta concepção, o senhor do mundo. Mas ainda aqui, não alcançamos a 

essência da técnica. Para tanto, não basta sabermos quem fez realidade técnica, para 

quê, ou como foi feita. Compreender a técnica,é apreendê-la poéticamente.  

1 O pesente artigo funde dois textos, publicados em épocas diferentes:” Martin Heidegger a questão da 
técnica”. Reflexão, Campinas: PUC 1980, nº 18, p. 66-90; e “A crítica da modernidade em Vattimo”. RBF, 
São Paulo: IBF, fasc. 2005, Janeiro-Março 2002, p. 21-50. 
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Fazer algo emergir, conduzi-lo ao aparecer, isto é poiésis. Em grego, a palavra 

designava a atividade que engloba a fabricação artesanal e a obra de arte, e também a 

physis, enquanto produção do Ser.   

Em que consiste o produzir, a poiésis, o fazer-vir? Em desocultar, desvelar o 

escondido. Esse desvelar, diz Heidegger, que os gregos chamavam de alétheia, os 

romanos denominavam veritas. Nisso consiste a essência da técnica: desvelar, mostrar a 

verdade. A técnica, assim, não é apenas um meio para dominarmos a natureza; é, 

essencialmente, um modo da verdade.  

Que significa a palavra técnica? Em grego, techné designa a poiésis, é algo de 

poético. Essa palavra vem associada a outra, episteme e ambas, techné e episteme 

indicam o conhecimento, em sentido amplo. Conhecer é desvelar. A técnica é um modo 

da alétheia. Que é a técnica moderna, construída sobre as ciências da natureza? Um 

desvelamento, uma provocação, um modo de tomar a natureza, de abrir e pôr à luz sua 

utilização; consiste na liberação da energia oculta na natureza e sua transformação. O 

homem realiza esse pôr à luz o fundamento do real; não cria esse fundamento, nem sua 

significação; apenas responde àquilo que se apresenta.   

  Perante esse destino, essa tarefa, o homem pode assumir duas atitudes: 

desenvolver apenas aquilo que se desvelou e que caracteriza nosso mundo; ou buscar, 

de modo original, o significado das coisas. No caso da primeira atitude, o mundo 

técnico é tomado como um fim em si, e se torna ameaçador. Não é a técnica que ameaça 

o homem; é a essência da técnica; não são as máquinas que são perigosas mas a 

eventualidade, implicada na própria essência da técnica, de o homem ater-se ao 

imediato e deixar de ouvir o apelo de uma verdade originária.  Heidegger diz que 

nesse perigo mesmo que a técnica encerra, reside a possibilidade de salvação do 

homem. Porque salvar quer dizer: reconduzir à essência. 

 A ameaça e o escaparmos dela crescem lado a lado: se nos ativermos ao que há 

de essencial, sem nos ocupamos dos objetivos técnicos, podemos apreender aquilo que 

se desvela a nós na técnica: a emergência do verdadeiro no belo, a poiésis, o diálogo 

entre os deuses e os homens.  A essência da técnica comporta, assim, uma ambiguidade: 

o risco de nos prendermos ao mundo dos objetos e à possibilidade de habitarmos 

poeticamente a terra.  Para compreendermos essa ambiguidade, é preciso seguir a 

trajetória da questão ao longo dos escritos de Heidegger.  

 A meditação sobre a técnica inscreve-se no período da Kehre, do segundo 

Heidegger, que pensa o Dasein a partir do Ser.    

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.26 a 37 Out/2013 | www.pidcc.com.br 
 



HEIDEGGER: TÉCNICA E POESIA  
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

 28 
 
 Sobre a Essência da Verdade, de 1930; Introdução à Metafísica, de 1935; “A 

Época das Concepções do Mundo”, de 1938, são textos que antecipam a conferência de 

1953. Neles, Heidegger procura relacionar a questão da verdade e a da técnica com a 

compreensão que o homem tem do mundo. 

 Os textos de 1930 e 1935 vinculam a essência da liberdade à essência da 

verdade, compreendida esta como o desvelamento do ser, retorno e evocação da 

Origem, do mistério. Pastor do ser, guardião da verdade, o homem – centrado no mundo 

dos entes – apreende o acontecimento da alétheia. Essa liberdade, essa possibilidade de 

apreender o ser, vão ser discutidas em relação com a ambiguidade da atitude perante a 

técnica.   

 Analisando do ponto de vista  metafisico a atual concepção do real, nosso 

filósofo mostra que este é compreendido como o objetivado por um sujeito. Esta 

objetivação, que faz recuar o sentido espiritual do mundo, encontra sua expressão 

máxima na técnica. Vivemos o que Heidegger chamou de época da técnica planetária, 

da pura habilidade, do mero engenho. É o tempo de carência, de fuga dos deuses, é o 

tempo da razão calculadora e da ruptura com o mundo o espirito. Essa ruptura ameaça a 

própria essência o homem, que consiste em manter-se aberto ao sagrado, ao ser.  

 A reflexão sobre a técnica deve pôr em evidência que para além do mundo 

produzido pelo conhecimento da técnica,  sob os objetos, algo nos interpela; deve, 

ainda, refrear o obscurecimento do mundo, a perda do sentido, o ater-se ás aparências, 

recuperando a verdade dos entes. O sentido autêntico da técnica, assim alcançado, “é 

um ver que ultrapassa o que é dado de modo objetivo e assim se torna princípio e 

origem, permanência e consistência” (HEIDEGGER, 1969 a, p. 181). Estranho ao 

mundo dos entes, o homem tem de arrancá-los de sua ordem e instaurar um sentido. É 

esse “aprisionar e domar que constituem, em si mesmos, a abertura, o espaço livre que 

revela o ente como mar, como terra, como animal (...) Essa abertura e manifestação do 

ente constitui o vigor que o homem tem de disciplinar “(HEIDEGGER, 1969 a,p. 179). 

 A técnica é um saber, que pode fazer emergir a compreensão do ente como 

totalidade. A tarefa do homem é assumir esse saber, mediante o qual põe à luz do Ser.  

 O que nos ameaça “ é a essência inapreendida da técnica” (HEIDEGGER,1962 

a, p. 238) a objetivação do mundo que oculta a sua essência;” (...) é a opinião, segundo a 

qual, a produção técnica porá o mundo em ordem (...)” (HEIDEGGER,1962 a,p. 240). É 

o esquecimento do Ser, do sentido originário do real. Refletindo, cabe-nos converter a 
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ameaça em libertação, o esquecimento em alétheia. Pois esse é o destino do homem: 

pôr-se à escuta daquilo que é.  

 Heidegger se caracteriza pela crítica ao mundo contemporâneo, o mundo da 

“fúria da técnica” o mundo “dos deuses em fuga”, do “tempo de carência” ( 

HEIDEGGER,1969a, cap. 1, passim ). Essa crítica se inscreve numa perspectiva mais 

ampla, de recusa e superação da filosofia tal como esta foi entendida a partir de Platão 

até hoje: como meditação sobre o ente (HEIDEGGER,1972, passim).  A civilização 

ocidental esqueceu de seus pensadores originários, os pré-socráticos – que meditaram 

sobre o Ser enquanto abismo informe, pleno de possibilidade (HEIDEGGER,1969 b e 

HEIDEGGER,1971 b, passim; cf. também MAC DOCWELL,1970, passim).  

 Nossa época, para o mestre da Floresta Negra, se caracteriza pelo abandono da 

questão do Ser, pela negligência da pergunta fundamental; “Por que existe o Ente, e não 

apenas o Nada?” A questão leibniziana, retomada por Heidegger, mostra a filosofia 

como “a vida livre no alto das montanhas” (HEIDEGGER,1969 a, p. 43), a pergunta 

mais profunda, mais originária – porque toca o abismo de nossa proveniência, porque 

está na gênese de todas as demais perguntas. Assim entendida, a filosofia não é ciência 

– saber do ente, do mundo circundante; seu parentesco maior é com a arte, a poiésis, a 

atividade criadora; sua tarefa é investigar o extraordinário, o que está para além de toda 

a manifestação. Para Heidegger, “o pensador diz o Ser, o poeta nomeia o sagrado” 

(HEIDEGGER, 1969 c, p. 57);” cantar e pensar são troncos vizinhos  do poetar”. 

(HEIDEGGER, 1969 b, p. 49).  

 Filosofia não é ciência; é poetar-pensante, meditação sobre o abismo, criação da 

linguagem para tentar dizer o indizível (HEIDEGGER, 1969 b, passim ). Para além da 

oposição razão/irracional, a filosofia é, antes de mais nada, um caminho, é mostrar uma 

direção – a do pensar sobre o Ser. O filósofo é, para Heidegger, “o que ama o todo, um; 

o que está recolhido ao Todo por amor “(HEIDEGGER, 1971, p. 26).  

 A filosofia é, antes de tudo, procura, indagar sobre a questão “que é o ente, 

enquanto é?” (HEIDEGGER, 1971, p. 27). É corresponder a um apelo que nos advém, 

do mais profundo e distante; é manter-nos dóceis à sua inspiração (HEIDEGGER, 1971, 

p. 35). É espanto, “deixar-se levar por, deixar-se convocar por, é por-se “à escuta da voz 

do ser” (HEIDEGGER, 1971, p. 35).  

 Heidegger  fala do fim da Filosofia enquanto meditação sobre o ente, enquanto 

metafísica, tal como se desenvolveu no Ocidente; e afirma que essa expressão extrema 

da filosofia representar o surgir de um outro tipo de pensar, “que não pode ser 
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metafísica nem ciência” (HEIDEGGER, 1972, passim) e que se propõe a questão 

originária, a da alétheia, a do desvelamento do que “ficou impensado na filosofia” .Um 

pensar, “fora da distinção entre racional e irracional, mais sábio que a técnica apoiada 

na ciência” (HEIDEGGER, 1972, p. 37),que seja capaz de se abrir ao ainda não 

pensado, a uma plenitude originária que está além de todas as categorias conhecidas, 

além de toda a linguagem voltada para o mundo dos entes. Construir uma nova 

linguagem, para tentar dizer o ainda não dito, é tarefa da filosofia e da grande poesia de 

nossa época.  

 “Que quer dizer pensar?” Antes de mais nada, é situar-se além do dilema 

racional-irracional, respondendo ao apelo do ser É superação do saber científico-

técnico, da razão tal como a concebemos, pois: “A razão e a sua representação 

constituem apenas uma maneira de pensar e de nenhum modo são determinadas por si 

mesmas, mas por aquilo que ordenou ao pensamento pensar à maneira da ratio” 

(HEIDEGGER, 1969 d, p. 17).Pensar é por-se à escuta de “uma distante Origem, onde a 

terra natal nos é devolvida” (HEIDEGGER, 1969 f, p. 72),é recuperação do 

esquecimento do Ser, desvelamento, alétheia.  

 Essa temática perpassa os Ensaios e Conferências de Heidegger: a meditação 

sobre a técnica, a superação da metafísica, a caracterização de um novo tipo de pensar, 

através da reflexão sobre as palavras gregas: logos, moira, alétheia.Pensar é indagar 

sobre o que se retira, o que se afasta do homem, atraindo-o a si; buscar o que se oculta, 

miticamente expresso, entre os gregos, por Mnemosina, a memória: “... a recordação 

recolhida, voltada ao que é preciso pensar (...), solo donde jorra a poesia” 

(HEIDEGGER, 1958, p. 161). O pensar volta-se ao “ponto mais crítico”, superando a 

filosofia que se moveu no âmbito do perceber e da razão, no horizonte da representação. 

Aborda o ser do ente; responder ao apelo do Ser, põe-se em consonância com  uma 

plenitude oculta,  um sagrado impessoal (HEIDEGGER, 1958, p. 220).  

 Nossa época é a que se caracteriza por podermos “arriscar o passo que nos faz 

retornar da filosofia para o pensar do Ser”. (HEIDEGGER, 1969 b, p. 43); trata-se “de 

um meio-poético entendimento” (HEIDEGGER, 1969 b, p. 47), uma vez que “o poetar-

pensante é na verdade a topologia do Ser” (HEIDEGGER, 1969 b, p. 49). Esse novo 

tipo de pensamento é aquele em que “cantar e pensar são troncos vizinhos do poetar. 

Eles crescem do Ser e alcançam sua verdade” (HEIDEGGER, 1969 b, p. 49).  
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 O poetar-pensante medita sobre o Nada, desdobrando a questão fundamental: 

“Por que existe e ente e não apenas o Nada?” eixo da Introdução à Metafísica. Esse 

pensar é meditar sobre logos, Moira, alétheia.  

 Heidegger recolhe em Heráclito (fr. 16, fr. 50) e Parmênides (VIII, 34-41), as 

palavras condutoras de sua meditação (HEIDEGGER, 1958, p. 211-343). 

Analogamente, no Introdução à Metafísica, também fazendo apelo a Heráclito e 

Parmênides, assinala à reflexão atual a exigência de um retorno aos pré-socráticos.O 

pensar autêntico é, para Heidegger , recuperação, de um lado, da senda indicada por 

esses filósofos: meditação sobre o Ser enquanto Logos, Alétheia; de outro, compreensão 

do homem como o ente que se caracteriza pelo pólemos, a estranheza, a luta com os 

demais entes, para instaurar, no meio deles, um mundo.  

 O Logos é o Simples que permanece (HEIDEGGER, 1958, p. 249); é razão, lei 

do mundo, sentido; provém de um verbo, λέγειν que quer dizer falar, reunir, recolher, 

apresentar (HEIDEGGER,1958, p. 251 e segs): o Logos é o que mantém as coisas na 

não-ocultação, é o ser enquanto totalidade unificadora, a divindade. Logos é o Ser 

enquanto destino (Moira) (HEIDEGGER,1958, p. 271-272), a presença das coisas 

presentes (HEIDEGGER,1958, p. 275).  

 É meditando sobre o fragmento de Parmênides: pensar e ser são o mesmo, que 

Heidegger afirma que o pensamento grego “atribui o pensamento (...) ao ser, isto é à 

presença” (HEIDEGGER, 1958, p. 286). Moira é o Ser enquanto dávida, “presença das 

coisas presentes” (id., 1958,  p. 304-305), mas também, modo de um poder que 

permanece impensado. Enquanto Moira, o Ser é o fazer aparecer, é physis, “vigor 

imperante do que brota e permanece”, desvelamento, alétheia.Diz Heidegger: 

“repetimos (...) o significado literal de αƛƞɵϵια como ‘não-ocultação” 

(HEIDEGGER,1958, 313). Ou seja, “Estar presente, é se ocultar e, ao mesmo tempo, 

ser iluminado” ;a ocultação é vista como esquecimento e destino (HEIDEGGER ,1958,  

p. 320).O ser arrancando de sua ocultação, é physis, “o que emerge sem cessar” 

(HEIDEGGER, 1958, p. 324), o que nunca desaparece (HEIDEGGER,1958, p. 326), e 

que sempre dura, mas também o que “ama esconder-se” (HERÁCLITO, fr. 123). Daí 

Heidegger dizer: que “emergir (se desvelar) e se ocultar são nomeados em justaposição 

(...). O se-desvelar ama o se-ocultar” (HEIDEGGER,1958, p. 237). Ou seja,, não é a 

physis como tal a essência das coisas, mas o ser da physis (HEIDEGGER,1958, p. 328). 

O acontecimento da iluminação, o desvelamento, repousa na ocultação; esse 

acontecimento libera o surgimento do mundo, é outorgar de uma presença; é  
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alétheia.  

 Em comum como Nietzsche, Heidegger faz da meditação sobre o niilismo um 

ponto de apoio para a crítica da civilização ocidental e seus valores, a crítica da 

civilização técnica. No Introdução à Metafísica (HEIDEGGER,1969 a, cap. 1, passim), 

em Sobre o problema do Ser (HEIDEGGER, 1969 d )dentre outros escritos , Heidegger 

desenvolve sua meditação sobre o assunto. Fala aí, do “esquecimento do Ser” do 

abandono da questão fundamental sobre o Ser o Nada. O niilismo tem, então numa 

primeira aproximação o significado negativo de nadificação, de planetarização da 

técnica, de abandono da meditação filosófica original, de inautenticidade. No sentido 

positivo, é meditação sobre o Nada, entendido este não como o não-ser, mas como 

plenitude do Ser, para o qual não temos ainda categorias. Rompendo com a 

representação científica e com a metafísica tradicional, a qual “somente reconhece o 

ente”, aborda “aquilo que de nenhum modo e o ente (...) [e] que pensar se pode oferecer 

como nada” (HEIDEGGER, 1969 d, p. 54). Para Heidegger, “Este nada que não é o ente 

e que, contudo, se dá, não é o nada, que nadifica. Pertence ao presentar-se”( 

HEIDEGGER, 1969 d, p. 55). Esse nada, que não é o não-ser, mas sim o Ser na sua 

plenitude abissal e originária, “deveria ser descrito como é, ser pensado” 

(HEIDEGGER, 1969 d,p. 45. Ver também HEIDEGGER,1969 a, cap. I, passim).  

 Na direção que apontamos, Hirschberger assevera: em Heidegger “... o ser como 

tal (o ontológico), por oposição ao ente (o ôntico), desprovido como está das 

determinações completas deste último aparece como o nada (nada determinado)”. 

(HIRSCHBERGER,1968, p. 213). Na mesma linha de reflexão, diz-nos M. Dupuy: em 

Heidegger, o “Ser permanece indeterminado e indeterminável: diferente do ente, não 

sendo nada do ente, só pode nos ser dado como o Nada...” (DUPUY, 1972, p. 169). E 

também Corvez , quando afirma que  o Ser, “na sua essência mais íntima, não é este 

mundo de existentes; é sua negação ontológica: o Ser é o Nada”, ou melhor dizendo, de 

nadifica (CORVEZ., 1970, P. 90). Posição análoga veja-se ainda no excelente texto de 

Mac Dowell. (MAC DOWELL, 1970, p. 163).  

 Nosso mundo se se caracteriza pelo esquecimento do Ser.  A compreensão do 

significado do esquecimento do Ser é também indicação do que devemos buscar. O 

lugar privilegiado onde o Ser se manifesta é a linguagem poética, forma suprema de 

pensamento. A verdade do ser advém na linguagem e o pensador deve abandonar a 

linguagem vulgar, degradada, habitual, voltando-se para as palavras privilegiadas, onde 
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fulgura o Sagrado abissal (TROTIGNON, 1965, p.60 e segs.). O Ser se dá na 

linguagem: na palavra poética, o sagrado abissal advém ao homem (HEIDEGGER,1969 

c, passim).  O poeta, dentro todos os homens, é aquele que está mais próximo da 

Origem: é quem instaura um mundo e o torna habitável, desvelando um sentido no jogo 

– terra e céu, deuses e mortais (HEIDEGGER,1958, passim).É como poeta que o 

homem habita o mundo (“... O homem habita como poeta...”), diz Heidegger, 

comentando o verso de Hölderlin, Este habitar é um medir-se com a divindade, um 

buscar a divindade tornando-a como medida do mundo dos entes. A Divindade, que em 

si mesma se oculta, torna-se patente no céu e na terra. A essência da arte é por em obra 

a verdade do ente (HEIDEGGER, 1977,passim), revelar a coisa na sua significação. 

Assim, por exemplo, um templo grego não é simplesmente um objeto, uma edificação, 

mas “pelo templo, está presente o Deus” (HEIDEGGER, 1958 ,passim.). O poeta funda 

um mundo, desvela o ser (alétheia): “toda arte é essencialmente poema” 

(HEIDEGGER,1962 b,passim), enquanto desvelamento do ente. Toda arte é poiesis, 

criação, projeto desvelador, que faz advir e que mantém a consonância entre os entes e o 

Ser.Assim, para Heidegger, “a arte faz jorrar a verdade (...) faz surgir na obra enquanto 

salvaguarda instauradora, a verdade do ente” (HEIDEGGER, 1977, p.5 e segs)  

 No texto “Por que poetas?”, uma vez mais o filósofo recorre aos versos de 

Hölderlin: “Por que poetas em um tempo de carência?”. A descrição de nosso mundo é 

a descrição de uma sociedade onde a vida se estreita, os deuses se ausentam; tempo “da 

noite do mundo” , na qual “a essência da dor, da morte e do amor não está aberta” 

(HEIDEGGER, 1977, p. 316).Nela, os poetas estão atentos ao abismo, aos sinais do 

sagrado, apesar do obscurecimento do mundo. Rilke e Hölderlin são os poetas que, 

pondo-se à escuta do Ser, são capazes de perceber o Aberto, suspensos que estão entre 

os entes e o Ser. O poeta é o que denuncia a essência inapreendida da técnica, a qual nos 

ameaça com o esquecimento da nossa realidade essencial: “eles [os poetas] trazem aos 

mortais o traço dos deuses escondidos na opacidade da noite do mundo” 

(HEIDEGGER, 1977, p. 316 e segs). O poeta traz serenidade e alegria, a possibilidade 

de salvação (HEIDEGGER,1962 b,p. 25 e segs) de retorno à origem (HEIDEGGER, 

1962 b,p. 30 e segs); nomeia o sagrado, “e, ao dizê-lo, deixa-o aparecer...” 

((HEIDEGGER, 1969 c, passim;HEIDEGGER, 1962 b p. 33 e segs.).; “o poeta nomeia 

os deuses e todas as coisas naquilo que elas são (HEIDEGGER,1962 b, p.52). Mas se o 

poeta tem “a ocupação mais inocente” (HEIDEGGER, 1962 b, p. 43) tem também a 

mais arriscada: “está exposto aos raios do deus” (HEIDEGGER, 1962 b ,p. 56).  
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 Nosso tempo é um de carência, diz Heidegger, “porque marcado por uma dupla 

falta e uma dupla negação: o ‘não mais dos deuses em fuga’ e ‘ o não ainda do deus que 

advém’” (HEIDEGGER,1962 b, p. 60).  

 Nesse tempo, o poeta tem um papel essencial; o de “nomear os deuses e nomear 

todas as coisas naquilo que são (HEIDEGGER,1962 b ,p. 52). Interpelado pelos deuses, 

o poeta é o ser humano por excelência, o mediador entre os deuses e os homens, 

testemunhado aquilo que é (HEIDEGGER,1962 b ,p. 45), atestando sua vinculação à 

terra, de quem é herdeiro e aprendiz .Mantém-se, assim, “na presença dos deuses e [é] 

atingido pela proximidade essencial das coisas” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 54). A 

existência humana é, fundamentalmente, poética uma vez que a poesia não é 

passatempo, ornamento, mera exaltação. Ela “é o fundamento que suporta a história” 

(HEIDEGGER,1962 b ,p. 54),seu campo é a linguagem, pois o homem é, antes de mais 

nada, um diálogo com o sagrado abissal (HEIDEGGER,1962 b ,p. 54 e segs.). 

 A palavra poética não tem seu fundamento em si mesma; sua força decorre da 

proximidade com os deuses, porque “são os próprios deuses que nos impulsionam a 

falar. Como  falam os deuses?” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 58). Através de signos, de 

sinais, pelos quais o poeta funda o ser, instaura um mundo. O poeta é o que está entre 

dois mundos: vivo no “entre dois [que está] entre os deuses e os homens” 

(HEIDEGGER,1962 b ,p. 59), onde “se decide é o homem e onde está estabelecido seu 

ser-aí” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 59).O poeta põe em obra a verdade, desvenda o 

significado do homem e do mundo e põe á luz o apelo do Ser, assim como a maravilha 

que são a presença e o poder da natureza (HEIDEGGER,1962 b,p. 69): “A Natureza é 

poderosa porque divina e bela” (HEIDEGGER,1962 b,p. 70). Ela mostra a 

simultaneidade do que cativa e liberta, na qual Heidegger reconhece a essência do belo: 

“o (...) cativeiro tem (...) o aspecto da libertação e a libertação (...) cativa como um 

encantamento” (HEIDEGGER,1962 b p. 71).  

 Poeta não é qualquer individuo que faz literatura; poeta é aquele para quem a 

physis se mostra como “o desabrochar no aberto”, o Sagrado ((HEIDEGGER,1962 b,p. 

73 e segs.). A natureza, ao desvelar sua essência, se mostra como o sagrado “anterior a 

todo real e a toda realização, anterior mesmo aos deuses” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 77); 

ela “reina sobre os deuses” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 77).É inspiração, é a outra face do 

Espírito; é a “Terra maternal”, mas também “éter e abismo” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 

79), a mediação de tudo (HEIDEGGER,1962 b ,p. 80), arrancada que foi do caos 
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sagrado. A natureza representa a face desvelada do sagrado abissal, do caos 

selvagem(HEIDEGGER,1962 b, p. 81). Os poetas são os que “sabem o Sagrado”, os 

que o pressentem e anunciam, os que se postam à beira do abismo (HEIDEGGER,1962 

b, p. 82), respondendo ao apelo do Ser. Há um vínculo recíproco entre os deuses e o 

homem, que advém, que é testemunhado na palavra poética (HEIDEGGER,1962 b,p. 

89): “como o canto foi bem sucedido em fazer o Sagrado, os filhos da terra e os poetas 

se acham transplantados, juntos, a um novo modo de ser...” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 

91); “o espírito do poesia funda, pelo ofício daquele que anima, a morada poética dos 

filhos da terra” (HEIDEGGER,1962 b, p. 115). 

 O poeta invoca a festa, o laço entre homens e deuses (HEIDEGGER,1962 b ,p. 

131). O acontecimento da salvação (HEIDEGGER,1962 b ,p. 134), o resgate do 

significado do mundo (HEIDEGGER,1962 b ,p. 136). O poeta é o profeta do tempo por 

vir (HEIDEGGER,1962 b ,p. 145), o navegante que faz a travessia do mundo dos entes 

em direção ao Ser (HEIDEGGER,1962 b ,p. 121; pp. 177-184).O que os poetas 

testemunham é o laço essencial entre beleza e verdade: a beleza é a presença do Ser. O 

Ser é a verdade do ente” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 172), “ a beleza é a prova grega da 

verdade...” (HEIDEGGER,1962 b, p. 208).A arte, “maneira de ser poética do homem”, 

regata o sentido do mundo, “fazendo aparecer o invisível” (HEIDEGGER,1962 b, p. 

209).  

A interrogação de Heidegger é: seríamos capazes, na época atual, de ouvir o 

grande poema de Hölderlin (HEIDEGGER,1962 b,p. 198-203) e, como os gregos 

evocados pelo poeta, apreender a verdade como beleza , o ser presente como esplendor? 

(HEIDEGGER,1962 b ,p. 209). A Grécia, nos poemas de Hölderlin, é a metáfora dessa 

experiência identificada, por Heidegger, ao exercício da Filosofia (HEIDEGGER,1962 

b ,p. 209-210). 

O apelo aos poetas é, para o filósofo, um apelo ao sagrado (HEIDEGGER,1962 

b, p. 220); é evocação dos esponsais entre “terra e céu, homens” (HEIDEGGER,1962 b 

,p. 226), fazendo, como no poema de Hölderlin, da “vida dos homens – uma figura da 

dividade” (HEIDEGGER,1962 b ,p. 229). Nós, homens da atual época do mundo, 

vivemos, no entanto, diz Heidegger, a indigência, a necessidade, a expectativa e a 

inquietação da ausência, da ocultação do sagrado (HEIDEGGER,1962 b ,p. 232 e segs.) 

A superação do nihilismo negativo, expresso pela sociedade técnica, ocorre de 

modo privilegiado na poesia, porque nela a linguagem recupera a sua originalidade, a 

manifestação reveladora .Um resumo dessa meditação acha-se no Sobre o humanismo, 
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quando Heidegger evoca a definição heraclitica do homem pela proximidade com o 

daimon (HEIDEGGER, 1967,p. 85 e segs).  

E nesse horizonte, da arte entendida como salvação e anuncio de um novo modo 

de ser que é preciso ler sua critica ao mundo contemporâneo, à civilização técnica que 

se caracteriza pela desumanização do homem e pelo  abandono da tarefa essencial da 

Filosofia. 
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Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional 

A System for Cuilding up the Distinctiveness of Tridimensional Trademarks 

 
Elaine Ribeiro do Prado∗ 

_____________________________________________________________________________  

Resumo:  

Pressupostos jurídicos para a construção da distintividade necessária à proteção da marca 

tridimensional. Orientações para adoção de medidas estratégicas de marketing para o alcance eficaz e 

suficiente de distinção para indicar origem de produto. Grade de Testes para avaliar o ganho de 

distintividade e cumprimento dos requisitos da marca tridimensional. 

Palavras-chave: Marca Tridimensional – distintividade de marca – significação secundária – 

propriedade intelectual. 

 

Abstract: 

legal requirement for establishing the required distinctiveness for the protection of tridimensional 

trademarks. Guidelines for adoption of strategic marketing measures to achieve effective and sufficient 

distinction enabling the designation of the product origin. Test Grids for evaluating distinctiveness and 

compliance with legal requirements for the protection of tridimensional trademarks. 

 

Keywords: tridimensional trademark – trademark distinctiveness – secondary meaning – intellectual 

property 

 

I. Introdução 

O propósito deste estudo é analisar a adoção de medidas preparatórias de marketing para 

promover no mercado a assimilação associativa de um objeto a uma marca, como propósito estratégico 

- desde que possível – que vise como resultado a aquisição de distintividade como marca 

tridimensional. 

As orientações apresentadas incorporam os requisitos legais encontrados na doutrina e em 

decisões judiciais para tal reconhecimento e validade, segundo os critérios mais estritos em Direito, de 

proteção através de marca tridimensional.  

∗ Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Especialista em Direito 

e Processo Trabalhista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.  MBA em Gestão de Negócios e Inteligencia Competitiva pela ESPM/RJ (em curso) .Agente da 

Propriedade Industrial, sócia fundadora da Solmark Assessoria em Propriedade Intelectual Ltda (1989-). Advogada e sócia do escritório Denis Borges Barbosa Advogados 

(2005-). 
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Consideramos o objetivo de prover às empresas meios alternativos – ou cumulativos – 

também quanto à proteção de um objeto como desenho industrial. Ou seja, valemo-nos da 

possibilidade de se proteger um objeto tridimensional: 

(a) como desenho industrial, no tocante à forma ornamental  

(b) cumulativa ou alternativamente, como marca tridimensional, naquilo em que o objeto se 

constitua em indicador de origem do produto, ou seja, que sirva de marca.  

(c) cumulativa ou alternativamente, como trade dress, ou seja, como portador do conjunto 

total de elementos que possibilitam ao consumidor vincular o produto a determinada origem.  

II. Marca tridimensional e trade dress 

As mesmas providências – mutatis mutandis - são aplicáveis à construção de um trade dress, 

protegido pelos mecanismos da concorrência desleal. 

Em muito se aproxima a marca tridimensional do chamado trade dress. No nosso sistema 

jurídico, porém, a marca tridimensional se caracteriza como objeto possível de um direito exclusivo, 

que recorta no todo de um objeto tridimensional aquilo que, nele, constitui o segmento significativo de 

natureza tridimensional.  

O trade dress – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos 

mecanismos da concorrência desleal – não se contém no recorte indicado. Constitui-se, pelo contrário, 

no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do objeto – e não só do segmento 

tridimensional 1.  

 

III. Registro como marca tridimensional sem verificação de distintividade 

1 A jurisprudência norte-americana define o trade dress como a imagem total de um produto, incluindo 
características como tamanho, forma,  ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive 
características particulares de vendas. Decisão Two Pesos Vs Taco Cabana. MORO, Maitê Cecília Fabri.. A 
Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da 
propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50. Trade dress pode ser 
entendido não apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo trade 
dress, ou conjunto significativo, do produto ou serviço (SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto imagem. 
Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p.22-23).� É o aspecto geral de como o produto ou serviço é 
apresentado ao público [2], criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do 
branding.(OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. 
Revista ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.) Celso Delmanto (DELMANTO, Celso, Crimes de Concorrência 
Desleal”, ed. Bushatsky, 1975, pág. 84[1]) descreve o fenômeno: “Muitos artigos têm um aspecto particular (o 
arrangement francês ou o get up dos americanos),distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invólucro, 
recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. � Pelo uso 
reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue “marcar” nos consumidores aquele 
determinado produto que eles se acostumaram a adquirir.  São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em 
face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após  muitos estudos, 
quando há decréscimo nas vendas. 
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Iniciamos aqui com os requisitos para a aquisição de marca tridimensional, tal como 

correntemente praticados pelo INPI. Tais requisitos não pressupõem diretamente a prévia aquisição de 

distintividade.  

 

1. Requisitos legais para registro de marca tridimensional 

A aquisição de uma marca como tridimensional pressupõe uma dupla série de requisitos 

positivos e negativos: 

[a]. o objeto tridimensional tem de ser hábil a funcionar como marca 

[b]. se estiver habilitado a funcionar como marca, tem de satisfazer os requisitos gerais de 

todas as marcas.  

Depois da aquisição da distintividade como marca, os demais requisitos negativos a serem 

observados são os seguintes: 

 

1.1. Forma não necessária e não associada a efeito técnico 

O elemento distintivo e tridimensional não deve ser compreendido como forma necessária, 

comum ou vulgar e nem associada a um efeito técnico funcional.  

O art. 124, XXI da Lei 9.279/96 nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do 

produto ou de acondicionamento, mas também à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico 
2.  

Essa questão do efeito técnico remete a uma antiga exigência já aplicada às marcas, ou seja, a 

de que elas sejam um elemento de distinção e não de funcionalidade3.  

Quando as características essenciais do objeto tridimensional são atribuíveis unicamente à 

realização do resultado técnico pretendido, tal objeto não será registrável como marca, ainda que a 

forma possa incluir também características não essenciais e distintivas.4 

2 Além da distinguibilidade e da não funcionalidade, Maitê Moro (Op Cit. p. 43-44.) entende, com relação a forma, que a 
marca tridimensional de forma deve ser estável. Maitê afirma que uma forma não estável dificilmente será protegida como 
marca, pois sua mutabilidade prejudica a apreensão do sinal pelo público. Apesar disso, completa a autora, não se pode 
excluir a possibilidade de, em casos isolados, uma forma variável ser reconhecida efetivamente por uma das possíveis formas 
que ela posa assumir. Nesse caso, a forma que deve ser protegida é aquela na qual o produto é apresentado à venda 

3 A título elucidativo, pronunciou-se a Suprema Corte Americana a Qualitex, 54 U.S. at 170: 

"[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of 
the article or if it affects the cost or quality of the article (...) It is the province of patent law, not trademark law, to encourage 
invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors 
are free to use the innovation."  

4 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty . Parágrafo 37. If they are attributable 
solely to the achieving of the intended technical result, it will not be registrable as a trade mark and it will make 
no difference that the shape may include non-essential features which are not so attributable …" 
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Portanto, resumimos que uma marca tridimensional, passível de proteção no país, tenha seu 

sinal constituído: 

[a] de uma forma de três dimensões 

[b] que tenha suficiente capacidade distintiva 

[c] não seja desenho industrial de terceiro 

[d] seja dissociável de sua função técnica.5 

Deve-se, no entanto, ponderar que a restrição ao registro de uma marca, cuja funcionalidade é 

intrínseca e inseparável da forma do produto, é uma restrição absoluta, desvinculada e independente da 

capacidade distintiva do sinal. Logo, nem o secondary meaning seria capaz de ultrapassar a questão da 

funcionalidade atrelada à forma distintiva.6   

 

1.2. Distinguibilidade absoluta não quanto ao efeito ornamental 

Impõe-se às marcas tridimensionais um requisito de distinguibilidade absoluta, que em muito 

se aproxima à originalidade dos desenhos industriais. No entanto, a distinguibilidade não se exerce 

quanto ao efeito ornamental (como se aplica aos desenhos), mas quanto à função de indicador de 

origem do produto.  

Ou seja, em primeiro lugar, deve haver uma distinguibilidade absoluta: o símbolo pretendido 

como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e 

deve permanecer no domínio comum. 

No caso de invólucros em geral7, o caráter distintivo deve ser resultante de sua forma nova e 

original, seja pelo conjunto, seja acessoriamente a ele. Mas uma vez o invólucro sendo caracterizado 

pela sua forma, é necessário que o seu uso seja novo quanto à sua aplicação no mercado.  

 

1.3. Distinguibilidade relativa – não semelhança quanto às marcas de terceiros 

Em segundo lugar, deve haver uma distinguibilidade relativa, vale dizer, que haja a novidade 

das marcas em face às demais marcas já existentes:  

 

5 FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p.  108. Nesse sentido, vide também: 
DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propagandas. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 203. 

6 Ibidem p. 166 

 7 Como diz João da Gama Cerqueira, “para servirem de marca devem apresentar caráter distintivo resultante de sua forma 
nova e original, de seu aspecto de conjunto ou dos elementos acessórios. Quando o invólucro se caracteriza pela sua forma, é 
necessário que o seu uso seja novo, pelo menos na indústria em que é empregado”.Tratado de Propriedade Industrial. Tomo 
II, V. II.,Rio de Janeiro. Forense, 1946, p. 445. 
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a marca tem de se distinguir dos outros signos já 

apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a exigência 

de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir 

direito de terceiros8. 

 

1.4. Sobre que forma recai a exclusividade 

O objeto de proteção do registro da marca tridimensional deverá recair sobre [1] a forma do 

produto ou [2] a forma do acondicionamento que se solicita9.  

 

IV. Dos requisitos para aquisição da distintividade 

A jurisprudência e doutrina internacional apontam, em contradição com a prática atual do 

INPI, que, antes de se reconhecer a um objeto tridimensional a categoria de marca registrável, ele 

tenha passado a significar, perante o consumidor, um indicador de origem do produto. 

Como requisito comparável  (já não só do segmento tridimensional, mas do todo do objeto, 

inclusive marcas não tridimensionais, etc.) se aplica para a proteção do trade dress, e há prognóstico 

de que as atuais práticas do INPI se vejam sujeitas ao escrutínio judicial10, portanto,  aconselha-se 

enfaticamente que as estratégias relativas à construção da imagem pública de um objeto como 

indicador de origem sigam os critérios abaixo.  

 

V. Critério para aquisição de distintividade como indicador de origem 

Ressalvamos aqui que a distintividade perseguida é em relação a um formato tridimensional 

de um objeto, portanto, devendo ser  ou passar a ser amplamente divulgado como indicador de origem 

do produto, considerando que a proteção nesse sentido depende dos seguintes requisitos: 

 

8 Em doutrina vimos que alguns autores defendem que haveria um requisito da distintividade mais elevado para as marcas 
tridimensionais do que para as demais, o que se expressaria através da locução pela qual se nega proteção à forma 
“necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento” Por exemplo, SANDRI & RIZZO. I Nuovi Marchi. 
Forme, Colore, odori, suoni e altro. s.l IPSOA, 2002, p. 42; Bento de Faria. Marcas de Fábrica. Rio de Janeiro: Ribeiro dos 
Santos: 206., p. 158-150; Mathely. Le droit français des signes distinctifs, p. 105. apud FABBRI, Maitê Cecília Moro. 
Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p.  156. Contrário a esse entendimento está Maitê Moro que entende que 
o padrão de distintividade da marca tridimensional deve ser o mesmo padrão utilizado para as marca comuns, visto que uma 
marca tridimensional de uma forma simples também pode ser distintiva ou adquirir distintividade. 

9 MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 39. 

10 O que já ocorreu em AGV 141895, Relator: Juiz ANDRÉ FONTES, Segunda Turma Especializada do TRF2, Julgado em 
27/02/2007, DJU, data 13/03/2007, p. 276 
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1.  Longo e contínuo período de uso como indicador de origem do produto  11 

Assim, o primeiro requisito para a estratégia de marketing deve considerar a necessidade de ter 

sido exercitado no mercado por um longo período na função de indicador de origem do produto 12. 

Toda marca deve exercer capacidade de distinção e de se fixar na mente do público a 

percepção de associação com o produto, ou seja,  a distintividade deve ser suficientemente destacada 

do que já seja do domínio comum. 

Portanto,  ao se adotar estratégias de marketing para a construção do objeto tridimensional 

como indicador de origem do produto, se esta caracterização se der na perspectiva do público, terá 

ocorrido um fenômeno da aquisição de distintividade.    

A aquisição de distintividade, quando suficientemente elevada, sobrepuja, por exemplo, a 

restrição prevista para o que é considerado genérico ou vulgar (que veda o registro de qualquer marca, 

tridimensional ou não).  

Assim, expressões como Computer Shop, Polvilho Antisséptico, A Casa do Pão de Queijo e 

outras que fazem parte do senso comum, podem vir a ser reconhecidas como suscetíveis de uso 

exclusivo como marca, na medida em que se tornaram indicador de origem do produto pelo 

consumidor e até mesmo pelos concorrentes.   

Tal fenômeno confere ao signo um significado secundário (secondary meaning), que se 

incrusta ao elemento de uso comum e o retira do domínio público13.   

Portanto, a estratégia de marketing deve ser coordenada para se provocar esse fenômeno, 

mesmo em relação a um objeto que tenha características, contudo não preponderantes, que possam ser 

comuns. 

Como exemplo disso, citamos as formas de publicidade abaixo, que colaboram para a 

construção da distintividade de um objeto como marca.  

Fidelidade de imagem do objeto  

 

 

11 SORDELLI Luigi. Marchio y Secondary meaning. Milano: Giuffré, 1979. p. 117. Le uso e notorietà Del marchio 
contituiscono aspetti peculliarri per La sua formazione Ed esistenza Ed incidono sull’esistenza del diritto.  Il significado 
secundário deve derivare ed affermasi com l’uso e La notorietà, presenti prima pela registrazione, per formare La capacità 
distintiva mentre uso e notoriedà possono intervenire sucesivamente quando se trata de raforzala.  

12 Conforme decisão: Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., Inc., 391 F.3d 1088, 73 U.S.P.Q.2d 1258 (2004). 
Determining secondary meaning requires an analysis of at least 7 factors:  
1 – direct consumer testimony; 2 - survey evidence; 3 - exclusivity, manner, and length of use of a mark; 4 - amount and 
manner of advertising; 5 - amount of sales and number of customers; 6 - established place in the market; and 7 - proof of 
intentional copying by the defendant.  
13 BARBOSA, Denis Borges in Nota sobre a Metodologia de Confrontação de Marcas. A Propriedade Intelectual no Século 
XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pg. 70 
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Imagem do produto  

No exemplo acima, a garrafa da Coca-Cola possui seu formato nos dias atuais com as mesmas 

características preponderantes em relação às do formato inaugurado em 1915. O objeto em si, 

inclusive pela permanência da forma do objeto antes utilitário, tornou-se indicador de origem do 

produto. 

Imagem da garrafa em anúncio fortalecendo a sua associação como indicador de origem 

do produto. 

 

 

 

Imagem da garrafa como brinde 

 

 

Imagem do produto como estampa de outros produtos 

 

 

 

 

 

Imagem do produto como estampa de outros produtos 
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Além das medidas estratégicas para a construção da distintividade de um objeto como marca 

tridimensional, todas as medidas de defesa devem ser adotadas também de forma estratégica, a fim de 

afastar qualquer tolerância que possa caracterizar tal objeto como uso necessário (código de mercado). 

Como exemplo de tolerância, citamos os seguintes produtos, cujas embalagens tornaram-se 

código de mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Criação real de fundo de comércio significativo 

Demonstrar que o produto representa parte considerável da receita da empresa.14    

É necessário que a companhia tenha em seus registros contábeis os lançamentos da receita 

proveniente do produto, para o qual tenham sido feitos relevantes investimentos para obtenção dessa 

receita significativa.    

Transcrevemos aqui trecho do artigo publicado por Denis Barbosa e Ana Beatriz Nunes 

Barbosa15, para melhor explanação quanto à relevância de ser considerado como ativo o fundo de 

comércio adquirido: 

 

“Constarão do Intangível, os direitos que tenham por 

objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia 

ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de 

14 “it sales have grown from $11 million in 2002 to more than $21 million in 2005; declarations and e-mails 
showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant;  it has 
50,000 to 100,000 visitors per month at its website” In re Steelbuilding.com, Inc., Op Cit.   

15 BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes in Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades 
Anônimas à luz da Lei 11.638/07. A Propriedade Intelectual no Século XXI, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 615 
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comércio adquirido (art. 179,VI, da Lei das S.As. com redação 

dada pela Lei 11.638 de 2007), devendo tais bens ser avaliados 

pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da 

respectiva conta de amortização (art. 183, VII, da Lei 6.404 

atualizada). 

Ainda, note-se que os bens serão amortizados quando 

houver a perda do valor do capital aplicado na aquisição de 

direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer 

outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo 

objeto sejam de bens de utilização por prazo legal ou 

contratualmente limitado (art. 183, §2º. B) da Lei 6.404 com 

redação pela Lei 11.638). Tais direitos serão amortizados 

proporcionalmente pelo prazo de sua duração, pelo método 

linear.” 

3. Acatamento pelos concorrentes 

Vimos que o valor da marca por sua vez se constrói através de um efeito comunicativo. Tal 

efeito pode resultar também no reconhecimento inequívoco pela concorrência quanto à evidente 

distintividade.   

Consta do Caso do Polvilho Antisséptico Granado16 que a multinacional Johnson & Johnson 

desistiu de usar a expressão “polvilho antisséptico” por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa 

Granado. 

Consta também no caso Steelbuilding.com, Inc que foi comprovado, através de declarações e 

e-mails, que seus concorrentes reconheciam o seu nome genérico como indicador de origem do 

produto.17 

 

4. Investimento em aquisição de distintividade 

Deve-se ficar comprovado que o titular da marca envidou contínuos esforços e investimentos 

para criar - na percepção do público - a possibilidade de associar um objeto como indicador de origem 

de seu produto.18  

16 Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli   publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, 
página 18.379 

17 In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007 ) “Applicant has advertised or 
been featured in trade magazines; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize 
STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant;” 

18 In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007 The Board was persuaded that 
STEELBUILDING.COM has acquired distinctiveness. advertising expenditures rose form $673,000 to nearly $1 million; 
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Pesquisas de mercado podem servir de demonstração inequívoca quanto à aquisição da 

distintividade do objeto como marca, mas o investimento deve ser passível de comprovação. 

 

5. Concentração da publicidade nos aspectos significativos 

Toda a publicidade destinada a fixar o objeto como indicador de origem deve evitar a ênfase 

nos aspectos utilitários do mesmo.  Igualmente, a construção publicitária deve evitar a fixação pelo 

público do aspecto ornamental do objeto, em detrimento do aspecto de indicação de origem. 

Ou seja, quem vê a garrafa sinuosa e com vincos sabe que é... Coca-Cola e quem a toca de 

olhos vendados consegue fazer a mesma associação à marca. 

 

VI- Proposta de um teste TRUE/FALSE19 

Resumindo os parâmetros acima,  apresentamos duas grades de teste para [1] constatação de 

índices que possam apontar o ganho de distintividade do objeto como marca do produto e [2] 

atendimento aos requisitos para proteção de marca tridimensional. 

 

[1] Grade – ganho de distintividade 

 

visitor traffic to the steelbuilding.com website is greater than that of any competitor; Applicant has advertised or been 
featured in trade magazines;  
19 As grades de teste acima mencionadas foram aplicadas em decisão sobre o caso do copo americano,  Nadir Figueiredo Ind. 
e Com S / A x INPI, sentença de 1º. grau da TRF/RJ, processo no. 0801231-11.2010.4.02.5101 (2010.51.01.801231-3). 
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª. região, caderno judicial JFRJ, de 03/maio/2012 p. 410 

INDICES TRUE FALSE 

Índice associativo 

(singularização do objeto como 

indicação de origem do produto em 

relação ao mercado relevante, seja 

pelo tempo de uso, uso contínuo ou 

impacto publicitário).  

  

Índice de reconhecimento 

associativo do objeto como 

indicação de origem do produto 

(pesquisa de marca e apuração do 
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[2]  Grade – requisitos da marca tridimensional 

grau Top of Mind) 

 

Índice de territorialidade  

(presença em todo o 

território nacional) 

 

  

Índice de eficácia 

simbólica 

(aquisição de distintividade 

e separação eficaz do domínio 

comum). 

 

  

INDICES TRUE FALSE 

Forma  de três dimensões 

não necessária e não associada a 
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VII. Aquisição de distintividade e proteção 

Como o propósito deste estudo é subsidiar as estratégias de marketing para se buscar o 

reconhecimento de distintividade de um objeto em relação ao produto assinalado por uma marca,  

inclusive a pretendida proteção como marca tridimensional,  pertinente trazermos exemplos (vide 

Anexo I) das que foram concedidas ou não pelo INPI e, ao mesmo tempo, a reunião dos parâmetros 

que pudemos colher de decisões que demonstram a perspectiva de validação e reconhecimento de 

marca tridimensional.  

Portanto, fizemos acima as seguintes considerações: 

[a] o interesse na adoção de medidas de marketing que não só promovam a distintividade do 

objeto e sua forte associação ao produto já assinalado por uma dada marca, mas também legitimem a 

sua proteção na forma tridimensional . 

[b] parâmetros doutrinários e de decisões judiciais, maiormente estrangeiras, que reconheçam 

a validade da marca tridimensional. 

[c] exercícios comparáveis, concentrados não só na tridimensionalidade significativa, mas na 

expressão holística do produto e suas circunstâncias, para aquisição da proteção também como trade  

dress. 

 

VIII. Conclusão 

efeito técnico 

Suficiente capacidade 

distintiva para indicar a origem do 

produto  

  

 

Suficiente distinção em 

relação à marcas de terceiros 

  

 

Não vinculação e ou 

reprodução de desenho industrial 

protegido por terceiros. 
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A estratégia de marketing para a construção de uma potencial distintividade eficaz aos signos - 

nos referimos aqui exclusivamente aos signos para a função de marca - pode resultar sobre eles 

fenômenos de atribuição de fama ou, quando em excesso, de generificação20. 

Esse potencial de distintividade não tem uma regra que a determine ou que a preveja; trata-se 

de um fenômeno que nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua 

marca. Ou seja, há a assimilação associativa e inseparável de um produto-marca ou marca-produto 

pelo resultado da manifestação mais sensorial e holística do consumidor, que é estimulada pela 

justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do produto em si.  

É possível, por exemplo, que seja facilmente feita a associação de produtos do mesmo gênero 

a um único produto, por este último ter estimulado ao longo de vários anos a fixação de sua identidade 

na mente dos consumidores, que passaram a reconhecê-lo como produto referência ou por ter sido o 

próprio um produto pioneiro no mercado.  

Note-se, também, a eficácia distintiva pode ser vista em situações de reconhecimento imediato 

sem uma leitura literal da marca, como nos casos das embalagens do amido de milho (Maizena), M 

(McDonald’s), de bebidas, como Coca-Cola, Guaraná, etc. Podemos dizer que todas essas formas de 

reconhecimento e associação, que remetem instantaneamente um único produto à mente de seu 

consumidor, é que o torna eficazmente distintivo. 

No entanto, ao se falar de estratégia para a construção de distintividade, é preciso ter em conta 

o que a lei específica protege para, então, fazer parte da estratégia a adoção de medidas que favoreçam 

e permitam, no sentido de validar a proteção mais apropriada aos interesses da empresa, desde que 

assim possa ser submetida a eles.  

A Lei 9279/96 prevê a proteção de invenções, design e de signos, ou seja, de patentes, 

desenhos industriais e de marcas. Nestas últimas encontrando-se a do tipo tridimensional, que vêm 

sendo a opção de demanda porque não só caracteriza-se pela forma da marca em três dimensões, mas 

atrela tal forma de maneira indissociável do produto que se quer distinguir como marca, a qual uma 

vez concedida pelo INPI terá validade prorrogável a cada dez anos.  

Já para a forma plástica – o design em si – é prevista a proteção via registro de desenho 

industrial, o qual tem validade limitada ao máximo de 25 anos. 

Como então diferenciar o que seja passível de proteção como desenho industrial ou como 

marca tridimensional? 

A proteção recairá via desenho industrial para 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”. 

20 Generificação = conversão em domínio público da marca que se torna uma descrição funcional ou característico de um 
produto (ex. isopor, fórmica, xerox, gilette entre outras) 
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Já pela marca tridimensional, como já dissemos brevemente acima, configura-se a proteção em 

relação à forma em três dimensões que apresentem suficientemente distintividade, mas a proteção 

recairá para essa característica enquanto não houver aspectos funcionais. 

Ou seja, em outras palavras, além dos requisitos da distintividade e, no caso de desenho 

industrial, de novidade e originalidade, a função é o fator que diferencia a natureza da proteção e, 

portanto, a validade.  

Conclui-se, então, que um componente estratégico de marketing deve considerar o enfoque 

para ressaltar a distintividade – existente ou a se adquirir, ou a funcionalidade técnica ou ornamental 

do que se pretende obter proteção pela Lei 9279/96. 
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IX. Anexo 
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Resumo: 
O estudo pretende abordar o itinerário filosófico-político de Merleau-Ponty com vistas a 
compreender a crise social contemporânea. Sua meditação, a nosso ver, oferece princípios 
norteadores para análise crítica de nosso tempo, uma vez que aí fica visível a delicada relação 
entre a filosofia e a política. Tentamos, à luz da contribuição de Simone Goyard-Fabre, 
examinar os temas-chave desse percurso, na sequência cronológica de seu aparecimento. 
Consideramos as obras: Humanismo e Terror (1947); dois textos de Sentido e não-sentido 
(1948): “Em torno do Marxismo” e “Marxismo e Filosofia”; As aventuras da dialética 
(1955); Signos (1960).  
 

Palavras-Chave: Merleau-Ponty; política, marxismo, crise política. 

Abstract: 

The paper aims to address the Merleau-Ponty’s itinerary philosophical-political in order to 
understand the contemporary social crisis. These  meditation, in our view, offers guiding 
principles for a critical analysis of our time, in order to study the relationship between 
philosophy and politics. We will try, on the way of Simone Goyard-Fabre’s contribution,to  
examine Merleau-Ponty’s  journey, in chronological order of their appearance. We will 
consider the works: Humanism and Terror (1947), two texts Sense and non-sense (1948): 
"Around the Marxism" and "Marxism and Philosophy", The Adventures of the Dialectic 
(1955), Signs (1960). 

Keywords: Merleau-Ponty, politics, Marxism, political crisis. 

 

 

1. Considerações Iniciais 

Este estudo pretende abordar o itinerário filosófico-político de Merleau-Ponty com 

vistas a compreender a crise social contemporânea. Sua meditação, a nosso ver, oferece 
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princípios norteadores para análise crítica de nosso tempo, uma vez que aí fica visível a 

delicada relação entre a filosofia e a política. Tentamos, à luz da contribuição de Simone 

Goyard-Fabre, examinar os temas-chave desse percurso, na sequência cronológica de seu 

aparecimento. Consideramos as obras: Humanismo e Terror (1947); dois textos de Sentido e 

não-sentido(1948): “Em torno do Marxismo” e “Marxismo e Filosofia”; As aventuras da 

dialética (1955); Signos (1960). 

Na esteira da proposta de Simone Goyard-Fabre (GOYARD-FABRE, 1987, p. 468-

494), apresentamos as etapas desse itinerário segundo três eixos temáticos:  

(A) A esperança marxista de Merleau-Ponty. Neste eixo temático, proposto por 

Goyard-Fabre, inserimos os textos merleau-pontianos da década de 40, mas sem supor que tal 

recorte, segundo três eixos, seja rígido. Na nossa opinião, há textos das décadas anteriores que 

vão originar o eixo temático seguinte, assim como há temáticas que não variam ao longo das 

décadas. Neste sentido, o livro Humanismo e Terror é considerado por Goyard-Fabre como 

pertencente ao “o tempo das desilusões”. Mas acreditamos que há também nele muito da 

“esperança marxista de Merleau-Ponty”. 

(B) “O tempo das desilusões”: no qual seus escritos mostram a ruptura com Sartre em 

função dos acontecimentos de Moscou e Budapeste, que puseram a nu o totalitarismo presente 

no governo de Stalin. Dentre estes escritos, destacamos os trabalhos da década de 50, “A 

Rússia e os campos de concentração” (1950) e As aventuras da dialética (1955). 

(C) “A terceira via”: Neste terceiro e último eixo temático inserimos a análise do 

prefácio do livro Signos, articulada com as considerações de Simone Goyard-Fabre em 

relação a este eixo. O prefácio de Signos, de acordo com Marilena Chauí (e seguimos tal 

consideração) “pode ser lido como autobiografia intelectual e política, como um verdadeiro 

balanço que o filósofo apresenta de seu itinerário teórico e prático.” (CHAUÍ, 1980, p. VI). 

Aqui também inserimos análise do ensaio “Filosofia e engajamento: em torno das cartas da 

ruptura entre Merleau-Ponty e Sartre”, de Marilena Chauí (CHAUÍ, 1997), pois acreditamos 

que a questão de engajamento deu o tom ao tópico do nosso trabalho. 

 

2. Maurice Merleau-Ponty sua vida seu tempo. 

Maurice Merleau-Ponty (1980-1961) nasceu na França em 1908. Em 1917, um 

acontecimento, a Revolução Russa, arrasta a história para uma nova estrutura. Sua filosofia 

política nunca deixou de sofrer o impacto deste acontecimento, como veremos. Fez sua 

graduação em filosofia, de 1926 a 1930 na École Normale Supérieure, lá conhecendo Jean 
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Paul Sartre (1905-1980) e Simone de Beauvoir, com quais forma a “geração existencialista” 

do período de pós-guerra (CHAUI, 1980, p. VI). Em 1938 Merleau-Ponty finaliza a tese 

complementar, A estrutura do comportamento, na mesma instituição; ela é publicada em 

1942, é seu primeiro livro.  Em 1945, ano do seu doutorado em filosofia, publica a sua ‘tese 

de Estado’: A fenomenologia da percepção (CHAUI, 1980, p. VI) e circula o primeiro número 

da revista Les Temps Modernes de que Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre são os editores 

chefes. Em 1947 Merleau-Ponty publica Humanismo e Terror. No ano de 1948 é publicado o 

livro Sentido e não-sentido; torna-se professor na Universidade de Lyon (CHAUI, 1980, p. 

XIV). Em1952 deixa a Sorbonne, onde fora professor de psicologia infantil e pedagogia desde 

1949, para assumir a cátedra de filosofia no Collège de France, aonde pronuncia a célebre 

aula inaugural “Elogio da Filosofia” (CHAUI, 1980, p.VI). Em 1955 surge o As aventuras da 

dialética, no qual Merleau-Ponty deixa clara sua oposição ao comunismo praticado no pós-

guerra. A relação de amizade com Jean-Paul Sartre é abalada, uma vez que nesse livro há um 

capítulo no qual Merleau-Ponty tece duras críticas às posições de Sartre em relação ao 

comunismo. No ano de 1960 é publicada a coletânea de ensaios Signos. Em maio de 1961 

Merleau-Ponty falece subitamente, mas o espírito da sua filosofia até hoje inspira novas 

perspectivas.   

Veremos que nosso filósofo parte da constatação de que a filosofia, em sua época, 

estava marcada profundamente pelas guerras mundiais, sobretudo a Segunda Guerra, que teve 

ressonâncias graves na França invadida pelo exército nazista. A liberdade, antes ancorada na 

afirmação do sujeito individual, passa a ser considerada em uma dimensão intersubjetiva. 

Enfim, era preciso ultrapassar a filosofia do sujeito, a filosofia solipsista caracterizada pelo 

cogito cartesiano - como bem assinala Simone Goyard-Fabre (GOYARD-FABRE, 1987, p. 

468-494). 

 

3.  Merleau-Ponty e a herança filosófica dos dois grandes mestres: Descartes e Husserl. 

É partindo da afirmação de que o sujeito não “sobrevoa” o mundo, tal como o sujeito 

cartesiano, mas sim está encarnado nele, que Merleau-Ponty põe em evidência o comércio 

entre corpo, consciência e mundo, em sua filosofia. 

Na tradição filosófica, reconhece-se que René Descartes (1596-1650) inaugura a 

modernidade filosófica por ter posto em destaque a subjetividade da consciência como 

alicerce para a aquisição do conhecimento. Seu pensamento não cessa de repercutir na 

filosofia ulterior. Neste sentido, Edmund Husserl (1859-1939) foi buscar no pensador francês 

uma inspiração para criar a fenomenologia. O pensador alemão radicaliza a proposta do 
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cogito cartesiano. Na redução fenomenológica, na epoché, todas as nossas crenças são postas 

entre parênteses, até que se chegue a algo indubitável que é a consciência. Mas ao contrário 

de Descartes, o conhecimento de algo, para Husserl, advém da experiência, do contato com os 

fenômenos, com as coisas existentes, e toda consciência é sempre consciência de algo, há 

sempre uma intencionalidade. Por isso, a fenomenologia se caracteriza como um método que 

volta às coisas mesmas, com a tarefa de descrever os modos pelos quais as coisas se 

apresentam à consciência, até que se chegue a uma essência, o eidos (REALE & ANTISERI, 

2006, p. 181-183).  

 Mas, o que nos interessa aqui, como foco da nossa pesquisa, é o horizonte de reflexão 

que Husserl abre sobre a necessidade de renovação da racionalidade moderna na dimensão 

epistemológica e na dimensão ética (CESAR, 2011, pp. 16-17). A racionalidade pautada pelo 

modelo das ciências naturais, das ciências positivas, colocou a humanidade em uma crise sem 

precedentes, que resultou nas guerras mundiais no século XX. Husserl, ao se referir a uma 

crise da humanidade europeia, denuncia a pretensão destas ciências de dar um sentido para a 

vida humana, um sentido para a liberdade, para a transcendência (REALE & ANTISERI, 

2006, p. 184). 

Reconhecendo a necessidade de encontrar valores que guiem o agir humano tanto no 

campo político quanto na ciência do homem (CESAR, 2011, pp.17-18), Husserl sugere a 

busca de uma comunidade autenticamente humana, de uma cultura autêntica (CESAR, 2011, 

p.24). Afirma que é preciso que asseguremos critérios universais para o agir humano; estes 

critérios (CESAR, 2011, pp.24-26) promovem a busca da emancipação do homem, da sua 

auto realização, da realização do bem comum.  

É nesse horizonte cultural, identificado com a racionalidade filosófica, em sua face 

fenomenológica, que a humanidade tem a possibilidade de superar a crise; esta, como já se 

disse, é o efeito de uma racionalidade que se orienta segundo o “padrão das ciências da 

natureza, do naturalismo e do objetivismo” (CESAR, 2011, p.27). Tal superação só é possível 

quando o mundo vivido é o ponto de partida da investigação filosófica, pois aí se encontra a 

volta às próprias coisas, ancorada na experiência perceptiva do mundo (LUIJPEN, 1972, p. 

113-114). 

Tendo em vista o mundo vivido husserliano, Merleau-Ponty formula seu projeto 

filosófico, sua filosofia existencialista de viés fenomenológico. A proposta de Merleau-Ponty 

fica clara já no prefácio de sua obra seminal Fenomenologia da Percepção (CESAR, 2011, 

p.42-43). Porém, o autor francês distingue-se de Husserl ao descobrir “a certeza do mundo, 
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não na certeza do pensamento a respeito do mundo, mas na afirmação do sujeito como um ser 

no mundo, e do cogito como um cogito encarnado” (CESAR, 2011, p.42). Assim, o 

pensamento se inscreve nos gestos do corpo, na expressão das palavras; o cogito, na visão de 

Merleau-Ponty, instaura nossa existência no mundo, de modo que não se separam 

consciência, corpo e mundo. Eis aí o sujeito encarnado.  

Na abertura promovida pela problematização do pensamento de Husserl, Merleau-

Ponty diz , no prefácio de  Signos, que a filosofia política,  para responder às questões do seu 

tempo, deve estar atenta às mudanças históricas. A verdade está condicionada ao sentido 

histórico que foi entrevisto no julgamento dos fatos, dos acontecimentos (MERLEAU-

PONTY, 1991, pp. 01-02). O marxismo, a política comunista, dão  o tom à análise de 

Merleau-Ponty, porém esta não se reduz à perspectiva proposta por àqueles.  

 

4. A problematização filosófica de Merleau-Ponty em torno da política de seu tempo   

Nas retomadas de questões, nas problematizações da tradição filosófica, é preciso um 

novo olhar, uma nova perspectiva. O que dizer então das “análises da atualidade”, dos fatos 

políticos que nos circundam? Merleau-Ponty diria que é preciso falar sobre as questões que se 

apresentam na ordem dos fatos, junto à experiência, mas sem deixar-se levar pelo imediato. 

Em outras palavras, temos que buscar as linhas de força que os eventos fizeram emergir, 

situando, desta maneira, os acontecimentos em uma perspectiva já aberta no passado, traçando 

seu sentido, mas sem fechá-lo em relação ao futuro. A história humana está sempre aberta, 

sempre por fazer; tal como a filosofia, é uma obra inacabada. 

 

4.1 A esperança marxista de Merleau-Ponty 

Passando por estas considerações preliminares, vamos aos textos merleau-pontianos. 

No ensaio de agosto de 1945, “Em torno do Marxismo” (MERLEAU-PONTY, 1980, pp. 03-

27), o filósofo analisa o fascismo de Thierry Maulnier. Merleau-Ponty afirma que Maulnier 

em suas críticas não chegou ao essencial do marxismo, não teve “o cuidado de distinguir o 

marxismo dos equívocos mecanicistas e utilitaristas permitidos por algumas de suas 

fórmulas” (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 11). Desta forma, deixa intacto “o pensamento 

principal do marxismo, qual seja, o de uma encarnação das idéias e dos valores” 

(MERLEAU-PONTY, 1980, p. 11). Em outros termos, Maulnier não levou em conta os ideais 

humanistas (uma nova sociedade livre da exploração do homem pelo próprio homem) postos 

em circulação pelo marxismo. 
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Sem perder a política comunista do foco, temos o texto “Sobre a Indochina” 

(MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 362-367) de março de 1947. Aí Merleau-Ponty afirma que 

não é comunista, uma vez que os valores do humanismo marxista não se reconhecem na sua 

expressão dentro da política da Rússia comunista. Mas, por outro lado, não abre mão da 

herança marxista. Registra que o fantasma da URSS deixa cegos os anticomunistas e os 

comunistas, que nem ao menos conseguem fazer uma análise lúcida dos fatos e da situação na 

época, pois tudo se resumia em seguir ou não a política soviética. Vemos aqui como nosso 

filósofo fez uma análise lúcida, qualidade que irá repercutir em outros textos e será o fio 

condutor da obra de 1955, As aventuras da dialética.   

 Repetindo que os valores de uma filosofia marxista ainda são aceitáveis, quando 

comparados com os do mundo capitalista ocidental, o escritor, no texto “A política 

paranoica”, de julho de 1948 (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 277-294), mostra como a 

imprensa anticomunista tentava de todo modo varrer a herança de política de Marx para a 

lixeira da história. Neste sentido, analisa um artigo publicado em Fevereiro de 1948 pelo 

correspondente estrangeiro do New York Times, C. Sulzberger. Observa que o jornalista 

americano concebe a política em uma perspectiva objetivista ou até mesmo “ultraobjetiva”, 

mostrando que os dados disponíveis configuravam “dois aspectos de uma única crise do 

pensamento e mundo político”, ao deixar clara “a distância entre o pensamento político e a 

história efetiva” (MERLEAU-PONTY, 1991, pp.284-285). Todos os intelectuais que 

Sulzberger assinalou ----Malraux, Koestler, Maulnier, etc., se furtaram a traçar um programa 

mínimo, não compreenderam que a história se faz com as ações do presente, não espera o 

amanhã para decidir seu curso. Escreve Merleau-Ponty:  
“Se estamos agastados com Malraux, Koestler, Thierry 
Maulnier, Burnham, etc., (...) [foi porque] não tentaram, apesar 
de tudo, traçar um caminho para humanismo de todos os 
homens; consentiram, cada qual a sua maneira, ao caos, 
aposentaram-se. Furtaram-se a tarefa de traçar o programa 
mínimo de que falava Trotski. Trotski e seu partido colocaram a 
questão, em forma de hipótese - e adiaram a resposta 
(MERLEAU-PONTY, 1991, p.294). 

 

Continuando na mesma linha de análise, tal como diz Simone Goyard-Fabre, “a 

esperança marxista de Merleau-Ponty” é perceptível também no ensaio Humanismo e Terror 

(MERLEAU-PONTY, 1968) que vem a público em 1948 em formato de livro. Ele exibe, 

também, ao nosso ver, o sentido da “práxis” marxista.   

Os réus que foram julgados nos processos de Moscou, têm seus papel analisado no 

contexto histórico que é o prosseguimento da Revolução de Outubro de 1917, afirma 
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Merleau-Ponty. Conclui que a oposição de Boukharine, uns do réus, à direção do partido foi 

menos oposição política que uma oposição histórica. É nisso que reside a política marxista: 

ser revolucionário é acreditar que seu o ato produzirá uma novo começo, um novo sentido 

para a história. A vida é doada à causa revolucionaria, não há espaço para o relativo, todo ato 

é absoluto (MERLEAU-PONTY, 1968, pp. 56-58). Julgamos acertada a crítica de Merleau-

Ponty ao dizer que a ideologia marxista foi deixada de lado, que a consciência do proletariado 

foi substituída pela consciência dos dirigentes do partido (Stalin) (MERLEAU-PONTY, 1968, 

pp. 141-144). Assim como a crítica ao julgamento dos réus, opositores da política do partido 

comunista, foi acertada, a análise dos elementos do julgamento dentro da estrutura política da 

época, expõe a filosofia da história de viés marxista (MERLEAU-PONTY, 1968, pp. 151-

183). A“esperança marxista” torna-se mais visível quando o pensador francês diz que a 

violência que o regime comunista russo pôs em movimento, não é tão diferente da violência 

praticada pelo regime capitalista ocidental (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 119): “o que conta 

e deve-se discutir” é que a violência revolucionária tem outro sentido: o fim da exploração do 

homem pelo homem,é “uma promessa de humanidade” (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 121).  

É nesse pano de fundo marxista que temos o ensaio “Marxismo e Filosofia”, de 1948. 

Nele aparece “a visão da história” merleaupontiana da qual fala Simone Goyard-Fabre. Fica 

evidente aí que para o marxismo a verdade é relativa à estrutura e não a uma lei imutável, 

válida para todos os tempos e lugares. Na história, o sentido é posto pelo homem. O homem é 

quem faz a história na medida em que constrói sentidos para ela. O ser humano é o motor da 

história (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 71-82). Nosso filósofo identifica na filosofia 

existencial fenomenológica uma proposta análoga à do marxismo: fazer uma crítica da 

existência humana, histórica; há uma dialética contínua, que parte da situação, da práxis 

humana, em direção à intersubjetividade (MERLEAU-PONTY, 1991, pp.79- 82).  

Ainda em relação ao marxismo, no pequeno artigo de dezembro de 1949, “Marxismo e 

superstição”, Merleau-Ponty começa dizendo que o marxismo, na sua origem, não defendia, 

tal como o comunismo do seu tempo, que a cultura esteja subordinada à ação política 

revolucionária. Nosso filósofo reconhece em Marx que o registro da arte é passível tanto de 

“antecipações ou mesmo aquisições ‘eternas’” (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 294-295). 

Georg Lukács (1885-1971) em 1946, desenvolve uma teoria da “autocrítica em termos de 

cultura” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.295) afirmando que é de direito dos escritores, sejam 

eles filósofos, cientistas, literatos, fazer o balanço crítico daquilo que foi feito, do seu passado, 

da sua carreira. Diz que o escritor não deve ficar, em relação a uma obra já realizada, sempre 

“de acordo consigo mesmo”, preso a uma imagem.  Merleau-Ponty vê tal teoria como 
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“saudável”, como significando a afirmação do “o direito de enganar-se”. Contudo, Merleau-

Ponty quer mostrar que em determinado tempo há obras que atingem uma “força de 

expressão” tamanha que se tornam modelares culturalmente. Logo não se pode negar tudo em 

nome da revolução, como querem os comunistas de seu tempo, pois se assim procedermos, “o 

comunismo passa da responsabilidade histórica para a disciplina nua, da autocrítica para a 

renegação, do marxismo para a superstição” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.296). 

 

4.2 O tempo das desilusões 

Nos textos da década de 50, encontramos, entre outras coisas, certo desencanto com a 

política feita pelo regime soviético. No tempo das desilusões, isso fica claro assim como se vê 

no texto “A URSS e os campos de concentração”. Neste longo artigo de janeiro de 1950, 

Merleau-Ponty analisa documentos oficiais da URSS no que diz respeito à privação da 

liberdade e à deportação dos cidadãos soviéticos (MERLEAU-PONTY,1991, pp.296-297).    

Nosso filósofo diz que o “aparelho repressivo” na URSS encaminhava-se para “um poder 

distinto de todo sistema político”, pondo em questão “o significado do sistema russo”. Ou 

seja: “não há socialismo quando um cidadão em vinte está no campo de concentração” 

(MERLEAU-PONTY,1991, pp.297-298). A culpa disso recai, para nosso filósofo, no próprio 

regime que instaura o desequilíbrio. Fatos estes que podem ser ilustrados quando “os detidos 

de direito comum são, para o regime, homens mais seguros do que os detidos políticos” 

(MERLEAU-PONTY,1991, p. 298). Merleau-Ponty indagava, a partir do plano político e 

econômico, se ainda era possível falar de socialismo na URSS. A sociedade russa se 

encontrava “cruelmente hierarquizada” e tanto os comunistas como os seus adversários 

capitalistas não enfrentaram com seriedade os problemas sociais (MERLEAU-PONTY,1991, 

pp.298-299). Tudo isso evidência que “as fórmulas” postas em prática pelo regime soviético 

não condiziam com o projeto socialista revolucionário, pois “enfeitam campos de 

concentração onde homens morrem de trabalho e de fome quando encobrem a repressão de 

uma sociedade duramente desigual...” avalia Merleau-Ponty (MERLEAU-PONTY,1991, p. 

301). Um grande problema é que o regime não se preocupava em propor a tomada de 

consciência, mas fazia “manobra de partido”. Além disso, pode-se ver a penúria dos milhões 

de pessoas reduzidas à “escravidão”, fato este ignorado pelos “melhores dos comunistas” 

(MERLEAU-PONTY,1991, pp.301-302). 

Merleau-Ponty faz um paralelo entre o comunismo e o fascismo/nazismo e diz que 

ambos fazem uso extremo da propaganda política e esperam que, por um passe de mágica, 
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surja um novo homem, através da “reeducação pelo trabalho”. Porém, não se deve confundir a 

finalidade dos dois regimes. O comunismo espera obter o “reconhecimento do homem pelo 

homem, internacionalmente, na sociedade sem classes” e a sua propaganda ressalta isso; ao 

contrário o nazismo põe em circulação a superioridade de uma raça em relação a outra, prega 

o extermínio de outros povos. Os valores comunistas passam pelo “reconhecimento” do outro, 

nesta sociedade sem classes. Mas tais valores dissolveram-se nos campos de concentração da 

Rússia (MERLEAU-PONTY,1991, pp.302-303). No entanto, diz Merleau-Ponty, o exemplo 

russo “parece ser o único” modelo, a longo prazo, para sair da exploração imediata do mundo 

capitalista e também serve de exemplo para situação da China.  Pois a sociedade soviética 

encontra-se “situada no equilíbrio das forças, ao lado daqueles que lutam contra as formas de 

exploração por nós conhecidas” (MERLEAU-PONTY,1991, pp.303-304). Vemos aqui que 

ainda há uma certa esperança em relação a política comunista.  

Mas as posições de Merleau-Ponty deixam claro que para o nosso filósofo não há 

possibilidade de adesão ao partido sem críticas, como queriam os comunistas (MERLEAU-

PONTY,1991, p.304). Nosso filósofo afirma que entre a URSS e o capitalismo dos EUA e do 

Reino Unido, há algo em comum: exploração do trabalhador, colônias para exploração. Cada 

sociedade tem seus injustiçados: no caso dos EUA, os desempregados, os negros; no caso do 

Reino Unido, trabalho forçado nas colônias (MERLEAU-PONTY,1991, p.305);no caso da 

URSS, os prisioneiros políticos. 

A crítica ao sistema político soviético está fortemente presente na obra As aventuras 

da dialética, publicado em 1955. Nesta obra, expõe-se claramente a ruptura com Sartre. 

Merleau-Ponty diz, neste livro, que há uma lógica interna na história, na política; mas tal 

lógica não é necessária e sim contingente – está sujeita a desvios que algum acontecimento 

pode desencadear. A “política da razão” estabelece um fim para o processo político; totaliza 

a história em um absoluto imutável. No sentido contrário se encontra a “política do 

entendimento”, que concebe o processo histórico como algo inacabado, que está sempre em 

devir. Tal concepção se fundamenta na experiência; para o filósofo, é preciso reestabelecer a 

leitura histórica da filosofia política e considerar os fatos um a um, colocando neles os seus 

próprios valores (MERLEAU-PONTY, 2006, p. VIII).    

O primeiro capítulo do livro As aventuras da dialética, ressalta que a história não está 

pronta, esperando um herói para se pôr em marcha. Ela é fruto do acaso, é fruto das ações 

possíveis e viáveis do momento. Ela se confunde com a própria vida cotidiana. A história é 

arte do possível, comporta escolha mesmo que esta se revele desastrosa, pois naquele 

momento ela parecia a mais prática possível. O sentido da história é pautado pela ação do 
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homem que busca construir o significado do acontecer “no contato com a contingência” 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p.11) e deste modo estabelecer uma estrutura com seus “núcleos 

inteligíveis” que não são imutáveis, mas sim construtos de sentido, cujo valor será apreciado 

por outras gerações (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.18-21). A compreensão da história 

presente nunca deve perder de vista a dialética do acontecer.      

Nessa vertente de reflexão, Merleau-Ponty analisa a filosofia política de Sartre, no 

capitulo V do livro. O pensamento de Sartre se desenvolve como uma ação anti-dialética, 

apesar de marxista, pois ao julgar que deve sempre defender o partido, subtrai o papel do 

movimento operário (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.130-131).   De fato, Sartre busca uma 

ação que corrobore sua teoria do sujeito fechado em si mesmo (MERLEAU-PONTY, 2006, 

pp.246-248). Na filosofia política de Sartre o outro é negação pura, não há intersubjetividade, 

mas sim pluralidade de sujeitos sem coexistência.  Na sua filosofia, o outro é obstáculo à 

minha liberdade; sua existência é para mim um fardo angustiante. Sartre substituía a filosofia 

dialética por uma filosofia intuitiva que procurava abarcar o todo das significações. Para 

Merleau-Ponty, a teoria e a prática de Sartre estão mal fundamentadas. Apesar de ambas 

partirem da experiência, tal experiência se configura como espontânea e não leva em conta a 

história; está ancorada apenas no imediato, no momento presente. A história aqui é sempre 

um recomeço; não há perspectiva histórica e nem uma articulação entre os fatos passados, um 

sentido intrínseco que dê uma significação imanente à própria ação. Por isso, Merleau-Ponty 

diz que o engajamento sartreano não é uma filosofia da ação; é, na verdade, um contrato 

provisório, calculado, sem profundidade existencial; a ação sartreana não toca a existência, na 

opinião de Merleau-Ponty.  

A conclusão a que chega Merleau-Ponty, na obra As aventuras da dialética, é que 

tanto os marxista-leninistas, assim como Sartre, negam a história, por acreditarem em uma 

revolução permanente. Não compreendem que é somente por meio da dialética que a história 

e as gerações vindouras podem fazer o balanço do passado, verificar se aquilo que foi feito 

pode ser considerado válido, respondeu àquela situação. Ou seja, é imprescindível a crítica 

para possibilitar um caminho melhor, assim como a encarnação do sujeito na história: se a 

minha existência não se encontra com as demais não há dialética possível e muito menos 

história. Não há como conceber o mundo fora da experiência individual; com a dialética 

acontece o mesmo: a dialética é fruto da experiência, ela se encontra subordinada à 

contingência da história. Tal como a vida de cada um, a dialética constrói a história em meio 

às contingências que se configuram em um sistema, uma estrutura. Para Merleau-Ponty, o 
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pensamento marxista que concebe um fim para a dialética e para a história é equivocado. 

Primeiro: não há meio para se fazer a revolução permanente. Chegando ao poder, a revolução 

se institucionaliza e por isso cessa o seu movimento (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.272-

273); a tese da “revolução permanente” de que fala Trotsky é quimera. O que há na verdade 

são somente “progressos”. Mas não se deve pensar que tais progressos se assemelham aos 

“degraus de uma escada”; há, na história, perda de oportunidades, estagnações, desaceleração 

(MERLEAU-PONTY, 2006, pp. 289-293).  

Merleau-Ponty busca fundamentar a filosofia política em um saber que se realiza na 

ação dialética (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 03.). A crise surge quando o que é examinado é 

a ação presente, a política do agora. Para superar o embate de opiniões exige-se, na verdade, 

uma “ação a distância”, uma clara lucidez, “uma filosofia da história” (MERLEAU-PONTY, 

2006, p. VII.)  que não tome uma única via para analisar os acontecimentos, mas que tenha 

várias entradas (MERLEAU-PONTY, 2006, p.268); exige-se uma “filosofia política” balizada 

pela experiência. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. XII).   

Ainda tendo a filosofia da história como guia, vemos no texto “Os papéis de Yalta”, 

escrito por Merleau-Ponty em abril de 1955, que o marxismo conceitua o homem como 

construtor da sua história por meio das escolhas. Assinala, lembrando Marx: “os homens 

fazem a sua história, embora muitas vezes não saibam a história que fazem” MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 309). O marxismo, observa nosso filósofo, procura ser, não uma concepção 

de mundo, mas sim a “expressão da realidade”, e não se limita a investigar apenas o campo 

político (MERLEAU-PONTY, 2006, pp.308-309). Para Merleau-Ponty na “lógica da 

história” revolucionária, o verdadeiro drama marxista encontra-se entre “a revolução como 

ação e como verdade”, mais  que na oposição entre super e infraestrutura (MERLEAU-

PONTY, 2006, p. 311).   

Uma vez que a política comunista soviética, na leitura de Merleau-Ponty, perdeu o 

sentido para uma sociedade mais igualitária, é preciso então encontrar uma terceira via: nem 

comunista e muito menos anticomunista. Neste sentido, temos o texto “Sobre a abstenção” de 

julho de 1955. Aí Merleau-Ponty analisa a questão do voto, partindo da posição do escritor 

André Gide, e faz uma problematização do voto favorável à política revolucionária. Sua 

conclusão é que a maioria nem sempre tem razão; porém não se pode, também, ter sempre 

razão contra ela; este é o “ponto decisivo”. Assim, percebemos quanto Merleau-Ponty se 

distancia da política soviética, pois esta não aceitava oposição. Enfim, nosso filósofo é contra 

a política do partido único, pois aí não há sufrágio, debate, discussão (MERLEAU-PONTY, 

1991, pp. 358-362). 
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Os meios de validar o sufrágio devem ser controlados, é preciso examinar quais 

instituições são necessárias para tanto; mas quais ideologias devem ser seguidas, não é uma 

questão fácil de ser resolvida. Então, diz Merleau-Ponty, que “o problema do sufrágio 

permanece intacto”. Não há como “entrever” uma sociedade que o tivesse resolvido. Não há 

sociedade totalmente livre, mas sim sociedades mais livres que outras quanto mais no seu 

processo político, circularem mais informações, instruções e quanto mais o “funcionamento 

social e político real” for mais “transparente”, melhor (MERLEAU-PONTY, 2006, p.362). 

Aqui vemos claramente como Merleau-Ponty encaminha-se para uma terceira via política: um 

novo liberalismo, na opinião de Simone Goyard-Fabre.  

Em “O futuro da revolução” (agosto de 1955) a questão que é essencialmente tratada é 

a da coexistência entre a política comunista e a não-comunista. Merleau-Ponty já não 

considera a “ditadura do proletariado” como o meio para uma transformação social: “porque 

não há mediação pela ditadura, ditadura mediadora, criação histórica autoritária” 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 328.). Por isso se faz necessário uma nova política; deve-se 

partir da recusa da política comunista, porém sem cair no anticomunismo.  

Nesta mesma linha de pensamento desenvolve-se o “Sobre a desestalinização”, de 

Novembro de 1956. Nosso filósofo tece uma crítica à visão minimalista e mascarada que se 

faz dos protestos de esquerda: “os acontecimentos na Hungria”, a “repressão de Budapeste” 

são apontados, por uma certa esquerda, como se fossem “uma ninharia na história”. Tudo isso 

é resultado de uma crise ideológica, ocasionada pelo stalinismo. (MERLEAU-PONTY, 1991, 

p. 330). A destalinização não pode ser uma “reforma limitada”, pois ela mesma é o indicativo 

fundamental da contradição do regime. Nosso filósofo diz que não se enxerga que a solução 

para tudo isso está “nas formas sociais a serem criadas”, uma vez que a ditadura foi uma 

tentativa “malograda”, pois se pensava que a ditadura proletária fosse o fim da história 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p.341). Como modelo social e universal ela fracassou, afirma 

Merleau-Ponty. Tal como a Revolução Francesa, é a “prova” que o voluntarismo 

revolucionário é possível, mas não basta para instaurar uma nova sociedade. 

Considerando a questão do voluntarismo político, examinamos o penúltimo tópico  do 

livro Signos, “Sobre o 13 de maio de 1958”. Nele, Merleau-Ponty traz uma análise do 

movimento político na Argélia, em pról da libertação, que obviamente tem ressonâncias na 

França, uma vez que aquele país é sua colônia. Para o nosso pensador, o governo instalado em 

Argel representa a continuidade de uma política já prescrita “há dois anos e meio ou mais”. 

Merleau-Ponty, não vê sequer o esboço de uma linha política definida para a Argélia e nem 
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um plano político autônomo das forças políticas francesas. O que está claro, para o filósofo, é 

que o aparelho militar encena a tomada de poder. (MERLEAU-PONTY, 1991, p.378). 

Merleau-Ponty diz que a responsabilidade da guerra não é do povo francês, mas do general 

De Gaulle, pois este nunca consultou a população a respeito de tais assuntos, mesmo quando 

o diretor do jornal francês Le Monde o sugere, intimando “seus leitores a dizerem sim ou não 

a De Gaulle” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.380). Fica clara a decepção do nosso filósofo 

com a política governista, maniqueísta, e também com a política do Partido Comunista 

Francês (MERLEAU-PONTY, 1991, p.381). O mesmo tom crítico é adotado em relação à 

política francesa em relação à Argélia, na entrevista de julho de 1958 intitulada “Amanhã”, 

que fecha o livro Signos (MERLEAU-PONTY, 1991, p.382).  Outra afirmação feita pelo 

nosso pensador é que na Argélia surgia uma nova política do terror, uma guerra invisível que 

tornava a população mais 'comandável’ (MERLEAU-PONTY, 1991, pp. 382-383).  

O diagnóstico que Merleau-Ponty empreende acerca da política do seu país não é 

diferente: “entre a direita e o PC não há oposição real, pois eles não lutam por uma política, 

ambos têm várias”. A razão de ser desses opostos é oporem-se um ao outro (MERLEAU-

PONTY, 1991, pp.388-389). Merleau-Ponty conclui que não há como surgir uma verdadeira 

democracia popular: “é apenas fora da direita e fora do partido comunista que se pode colocar 

as verdadeiras questões” (MERLEAU-PONTY, 1991, p.390). 

 

4.3 . A terceira via: entre o indivíduo e a comunidade, uma filosofia 

Aqui agora cabe mencionar a questão de engajamento. Acreditamos que é este o fio 

condutor do nosso trabalho, a relação entre a filosofia e a política. Tal questão foi o pano de 

fundo do rompimento da amizade entre Jean Paul Sartre e Merleau-Ponty na década de 

cinquenta. A apresentação dessa questão, advém do estudo do ensaio “Filosofia e 

engajamento: em torno das cartas da ruptura entre Merleau-Ponty e Sartre”, de Marilena 

Chauí (CHAUÍ, 1997). Apesar da posição política de Sartre já ter sido apresentada quando 

analisamos a obra As aventuras da dialética, acreditamos que neste momento damos o seu 

pano de fundo e o contexto que motivou a escrita do texto “Sartre e o ultrabolchevismo”.  

Foi na revista Les Temps Modernes que teve Sartre como editor chefe, Merleau-Ponty 

como coeditor e editor de política que se deu o rompimento com Sartre. Este impediu a 

Merleau-Ponty de publicar um artigo, no qual criticava a posição política de Sartre, que 

passou do anticomunismo à defesa incondicional dos comunistas.  Tal artigo depois foi 

publicado como capítulo do livro As Aventuras da Dialética, intitulado “Sartre e o ultra-

bolchevismo”.  É a política comunista o cenário desta ruptura que envolve o posicionamento 
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de Merleau-Ponty e o de Sartre. De um lado Sartre exige um engajamento atrelado ao partido 

comunista; por sua vez Merleau-Ponty denuncia esta atitude como uma renúncia à práxis 

marxista e como uma entrega irrefletida à contingência. Três cartas, entre os anos de 1950 e 

1953, são analisadas por Marilena Chauí, além do contexto histórico que as envolvem. Ela 

caracteriza toda atmosfera político-cultural e filosófica que antecedeu a troca de cartas, assim 

como a incidência deste fato na atividade dos dois pensadores. Chauí constata que a distância 

da posição filosófico-política de ambos os filósofos pode ser inferida na obra de cada um, 

antes mesmo do rompimento definitivo.  

No plano filosófico, o que separou os dois pensadores foi “a relação entre o subjetivo e 

o objetivo”. Em Sartre a consciência é algo substancial, fechada em si mesma, “não se deixa 

impregnar (...) conservando a soberania”. Para Merleau-Ponty, a consciência confunde-se com 

o próprio corpo perceptível e é a todo momento animada pelos acontecimentos do mundo. 

Desta forma, a escolha nunca pode ser objetiva, como queria Sartre, mas sim intersubjetiva. 

Nossa autora diz que Merleau-Ponty vê na filosofia de Sartre uma nova versão do cogito 

cartesiano: a consciência separada do mundo.   

A filosofia política de Sartre, como já se disse, passa por uma escolha que reflete a 

atenção aos acontecimentos. Mas a crítica de Merleau-Ponty ao seu amigo dos tempos da 

École Normale Supérieure implica na afirmação de que o filósofo antes de se engajar, precisa 

ter “um conhecimento aproximado do todo ou, pelo menos, das linhas de força e vetores dos 

eventos” ,diz Marilena Chauí (1997), para assim alcançar uma significação que se encarne na 

nossa existência.  O mundo político é incorporado à nossa vida, ele nos atravessa. Na medida 

que somos nervura do mundo, somos sujeitos encarnados, inscritos no tempo, na história, 

nosso corpo é a comunicação com o mundo, com o que está aí dado. Ele está lançado no 

mundo, construindo o sentido histórico através dos acontecimentos.  

 

5.  Conclusão  

Ao examinar como Merleau-Ponty analisou a política do seu tempo, procurando uma 

nova via para a práxis política, avaliamos que é de extrema atualidade o pensamento político 

de Merleau-Ponty. Apesar de formulado a partir da consideração de algo que parece superado, 

a política comunista, vemos que a construção teórica adotada pelo nosso filósofo, oferece 

princípios norteadores para análise política do nosso tempo: há necessidade de ser criada uma 

nova formulação da política; de ser encontrada uma outra via: nem comunista, muito menos 

anticomunista, uma terceira via. 
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Merleau-Ponty afirma que a filosofia política nunca pode ser dogmática e nem 

pretender um saber absoluto. Ela é fruto da contingência, das aventuras humanas e sua 

história se confunde com a do homem; terá sempre a intenção primeira de buscar um caminho 

para os conflitos do presente. Parte da experiência humana, dos laços humanos visando traçar 

um futuro melhor em direção ao bem comum.  
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A dignidade da pessoa humana e a incorporação do direito 
internacional dos direitos do homem no  

direito interno luso-brasileiro 
Helenara Braga Avancini1 

 

RESUMO 
A incorporação do direito internacional dos direitos do homem é da ordem do dia, uma vez 
que as questões atinentes à dignidade da pessoa humana têm interesse universal, razão pela 
qual procura-se fazer uma análise destes aspectos à luz do direito interno luso-brasileiro. 
 

Palavras-chave: direitos do homem; dignidade; incorporação do direito internacional; direito 
comparado 
 

 

ABSTRACT 
The incorporation of international law of human rights is on the agenda, since the issues 
relating to human dignity are universal interest, which is why we seek to make an analysis of 
these aspects in the light of the Luso-Brazilian law. 
 

Keywords: human rights, dignity, incorporation of international law; comparative law 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O Brasil, como Estado Social e Democrático de Direito, acolheu na Constituição 

Federal as diretrizes traçadas pela Carta Internacional dos Direitos Humanos, o mesmo 

ocorrendo em Portugal. Notadamente, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e os Pactos Internacionais de Direitos Humanos, como é o caso do Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos.  

 Em todos estes instrumentos prevalece um princípio universal que é o da garantia à 

dignidade da pessoa humana. A expressão, embora redundante é a empregada pela doutrina 

especializada e utilizada pela doutrina luso-brasileira, tendo em vista ser o princípio da 

dignidade da pessoa humana o valor que permeia o ordenamento jurídico no mundo ocidental. 

1 Bolsista da CAPES – Proc. nº 3109/12-7 (Pós-Doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).  
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 Entretanto, a incorporação destas regras de direito internacional pelo direito de cada 

país apresenta singularidades que merecem ser analisadas, pois abarcam situações que vão 

desde a obrigatoriedade e prevalência destas normas, mesmo que não previstas em Lei 

interna, até a possibilidade de existência, num caso concreto, de conflito ou tensão interna 

com outras normas de mesma grandeza.  

 Há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal do Brasil enfrentou o problema 

envolvendo a admissibilidade de um Pacto sobre Direitos do Homem que não havia sido 

incorporado no ordenamento brasileiro, mas cuja aplicação imediata benificiaria àquelas 

pessoas condenadas à prisão civil por serem considerados depositários infiéis. 

A análise do presente caso na Corte Superior promoveu, dentre outras consequências, 

a revogação de uma súmula e inclusão no parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição Federal, 

através da Emenda Constitucional nº 45. 

 Como pode-se observar, para além dos instrumentos internacionais decorrentes da 

Carta Internacional dos Direitos Humanos, os países são signatários de outros Acordos 

Internacionais sobre direitos humanos, tendo incorporado legislativamente alguns, mas não o 

fazendo em relação a outros. Esta situação poderia gerar insegurança jurídica e até injustiças 

na análise de casos onde envolvessem a aplicação de Acordo Internacional sobre Direitos 

Humanos ainda não sujeitos ao processo legislativo no plano interno. 

 Assim é que, o presente trabalho busca fazer uma análise da incorporação do direito 

internacional do direito do homem no direito interno português e brasileiro, a partir da noção 

da dignidade da pessoa humana para, então, verificar sumariamente a Carta Internacional dos 

Direitos Humanos e seus instrumentos, a fim de verificar se estas regras são obrigatórias e de 

aplicação imediata para os países que são signatários destes. Por fim, analisar-se-ão as formas 

adotadas pelos legisladores luso-brasileiros acerca das regras de incorporação dos Tratados de 

Direitos Humanos no direito pátrio. 

 

1 – Dignidade da pessoa humana como valor e princípio 
 

Hodiernamente muito se tem falado sobre a dignidade da pessoa humana. Pode-se 

pensar que a expressão “pessoa humana” é redundante, porém ela busca ratificar uma 
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conquista da sociedade pós-guerra que viu a dignidade como um valor e princípio universal 

decorrente de um atributo inerente a toda pessoa física (natural)2.  

As pessoas jurídicas (fictícia) e os outros seres humanos (animais e vegetais) embora 

mereçam uma proteção universal não estão inseridas dentro da noção de dignidade da pessoa 

humana, pois a racionalidade constitui um atributo exclusivo, inalienável e inato ao homem 

como refere Immanuel Kant3. 

Para o referido autor, os seres que não são dotados da razão e que dependem da 

natureza para existir, são coisas que apresentam um relativo valor, tendo em vista que as elas 

têm um valor de meio e não de fim. O mesmo não se pode dizer das pessoas humanas que têm 

um valor em si mesmas, isto é, o homem não pode ser utilizado como um meio, como uma 

coisa4.  

O respeito à dignidade do homem está diretamente relacionado com a noção de 

humanidade, razão pela qual Imannuel Kant afirma que se deve agir “de tal maneira que uses 

a humanidade, tanto na tua pessoa como na de outra qualquer, sempre e simultaneamente 

como fim e nunca simplesmente como meio”5. 

Por este motivo o autor citado6 deixa claro que existe uma diferença entre dignidade 

e preço, porque existem coisas que podem ser substituídas e outras não. Quando se fala em 

preço, está a se falar de algo que pode ter um substituto similar, já quando se fala em 

dignidade esta a se falar de um valor inerente à pessoa humana e, que, portanto não pode ser 

objeto de substituição, porque cada pessoa tem o seu valor próprio. 

Este valor inerente à pessoa humana advém não só do simples fato de sua existência, 

mas também da possibilidade de gerir os atos de sua vida, situação que lhe confere dignidade. 

Neste sentir, a dignidade é um valor presente em todos as pessoas humanas e por isto pode-se 

afirmar que o tratamento igualitário do homem independente de suas características pessoais, 

mas sim de sua natureza racional que lhe dá capacidade de tomar as decisões relacionadas 

com a sua própria vida. 

2 A análise do tema proposto já foi objeto de estudo anterior, porém focado na propriedade intelectual, razão pela 
qual faz-se esta observação. AVANCINI, Helenara Braga. Direitos humanos fundamentais na sociedade da 
informação. In: Perspectivas atuais do direito da propriedade intelectual. AVANCINI, Helenara Braga ET 
BARCELLOS, Milton Lucídio Leão (org.). Porto Alegre: PUCRS, 2009. 

3 IMMANUEL, Kant. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa:Edições 70, 1997, p. 68. 
4 Idem, p. 69 a 77. 
5 Idem, ibidem. 
6 Idem, Ibidem. 
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É evidente que sob o ponto de vista legal encontram-se diversas noções de dignidade 

da pessoa humana, pois elas refletem os momentos históricos, políticos e filosóficos de cada 

povo.7  

Ingo Sarlet8 ao observar este aspecto afira que a dignidade da pessoa humana deve 

ser entendida como uma “categoria axiológica aberta”, pois a idéia de um conceito fixo 

prejudicaria uma série de valores existentes numa sociedade plural que têm por base o mesmo 

respeito à dignidade. 

A concretização da dignidade como um valor inerente à pessoa humana se dá quando 

o legislador constituinte o reconhece como um princípio que ordenará todo o sistema jurídico 

nacional. Este reconhecimento pode ser expresso ou implícito no texto legal, o que importa é 

que as ações do Estado estejam voltadas para o respeito do homem como a figura central do 

ordenamento jurídico. 

Trata-se de um princípio que tem a função hermenêutica9 como menciona Ingo 

Sarlet, pois as normas constantes na ordem jurídica devem ser interpretadas e aplicadas tendo 

em vista este “princípio axiológico fundamental”10. Jorge Miranda11 entende a dignidade da 

pessoa humana como um “metaprincípio” onde existe uma limitação que transcende o poder 

constituinte e que abarca todos os demais princípios que envolvem os direitos e obrigações do 

homem.  

O princípio da dignidade da pessoa humana evoca a valorização do homem frente 

aos seus pares e o Estado, por este motivo inúmeros instrumentos internacionais trataram de 

reconhecê-lo internacionalmente, a fim de que os países seguissem a mesma orientação no 

plano interno 

Neste sentido, pode-se afirmar que após a segunda guerra mundial com a elaboração 

dos documentos internacionais e o surgimento da noção do Estado Social é que ocorreu a 

7 Neste sentido recomenda-se a leitura do trabalho de José de Melo Alexandrino que estudou algumas teorias 
acerca do conceito de dignidade, notadamente a objetiva,  subjetiva, reconhecimento e conceito relacional. 
ALEXANDRINO, José de Melo. Perfil Constitucional da dignidade da pessoa humana: um esboço 
traçado a partir da variedade de concepções. In: Estudos em Honra ao Professor Doutor José de Oliveira 
Ascensão. Coimbra: Coimbra, V. I, p. 498-499. 

8 SARLET, Ingo. Eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2003, p. 
113. 

9 Idem, p. 56. 
10 MIRANDA, Jorge. A dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema dos direitos 

fundamentais. In: Estudos em homenagem ao professor doutor Martim de Albuquerque, V. I, Faculdade de 
Direito da Lisboa, 2010, p. 937. 

11 Idem, ibidem. 
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vinculação do princípio da dignidade da pessoa humana nas Constituições Federais12, como se 

verá posteriormente. 

2 - Carta Internacional dos Direitos Humanos 
 

Os principais instrumentos internacionais que dispõe sobre os direitos humanos 

surgiram, conforme referido alhures, após a Segunda Guerra Mundial, tendo se destacado a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) 

da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, tendo sido assinada pelo 

Brasil na mesma data.  

Importante observar que embora a Declaração possa ser considerada o texto primordial 

para os direitos do homem, a verdade é que o rol dos direitos humanos internacionais está contida 

essencialmente na Carta Internacional dos Direitos Humanos que abarca inclusive a Declaração 

Universal. Como destaca Isabel Cabrita: 

A lista dos direitos humanos está basicamente contida na Carta Internacional dos 
Direitos Humanos que é constituída pelas disposições sobre direitos humanos da 
Carta das Nações Unidas (v. Preâmbulo e artigos 1º, 55º e 56º), pela Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, pelos Pactos Internacionais de Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e de Direitos Civis e Políticos 
(PIDCP) e pelos Protocolos Facultativos aos dois Pactos13. 

 

Pode-se dizer que a Carta Internacional dos Direitos Humanos foi realizada ao longo 

do tempo, nas Nações Unidas, através de inúmeros documentos internacionais que 

estabelecem “standards internacionais dos direitos humanos”14, razão pela qual quando se fala 

em incorporação de normas internacionais dos direitos do homem no âmbito interno é 

importante destacar que estas regras encontram-se em diversos documentos internacionais, 

além daqueles que fazem parte da referida Carta Internacional. 

 

Exemplo de outros instrumentos internacionais é o Pacto de São José da Costa Rica, 

muito estudado no direito brasileiro e a própria Carta dos Direito Fundamentais da União 

12 Catarina Botelho menciona que “no plano internacional regional, que acompanhou este movimento de 
‘constitucionalização’ dos direitos fundamentais, se assistiu a uma multiplicação dos instrumentos de tutela dos 
direitos do homem”. BOTELHO, Catarina Santos. A tutela directa dos direitos fundamentais: avanços e 
recuos na Dinâmica garantistica das justiças constitucional, administrativa e internacional. 
Coimbra:Almedina, 2010, p. 81. 
13 Ob.cit., p. 50. 
14 Idem, p. 51. 
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Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 

2000, também obriga o respeito pela dignidade15 da pessoa humana, demonstrando que os 

instrumentos internacionais convergem para o mesmo objetivo que o Estado brasileiro 

resolveu adotar. 

 

 A Carta das Nações Unidas foi assinada em São Francisco em 26 de Junho de 1945 

entrando em vigor internacionalmente em 24 de Outubro de 1945, proclamando a “fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de 

direitos dos homens e das mulheres, assim como nas nações grandes e pequenas”16. É um 

tratado internacional que obrigada a todos os Estados signatários, tendo em vista que a partir 

deste instrumento “as relações entre o Estado e a pessoa humana passaram a ser objecto da 

regulação internacional”17. 

 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem não quem um caráter obrigatório para 

os Estados, porque não é um Tratado, muito embora seja o texto mais citado e reconhecido 

mundialmente acerca dos Direitos Humanos. Mas isto não tira a validade deste texto 

interpretativo, tanto mais porque a maioria dos países signatários da Carta Internacional dos 

Direitos Humanos respeitam a orientação dada no documento, bem como reproduziram em 

seus ordenamentos jurídicos esta orientação. 

 

 Daí afirmar Isabel Cabrita que a “Declaração não faz mais do que desenvolver e 

explicitar a referencia aos direitos do homem e às liberdades fundamentais que consta da 

Carta. Nesta perspectiva, a Declaração tem um importante efeito jurídico indirecto sendo 

considerada como fazendo parte do Direito das Nações Unidas”18. 

 

 O “recurso reiterado” à Declaração Universal fez com que este se tornasse um 

“costume internacional”, no entanto Nikken, citado por Isabel cabrita, sustenta a dificuldade 

de reconhecer uma incorporação plena e total no âmbito do direito internacional 

consuetudinário.19  

  

15 Artigo 1° - “A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida”. 
16 Vide Preâmbulo da Carta das Nações 
17 Neste sentido Isabel Cabrita, ob.cit., p. 51. 
18 Ob.cit., p. 60. 
19 Expressões utilizadas por Isabel Cabrita, ob.cit., p. 60. 
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Os Pactos Internacionais de Direitos Humanos surgiram após a adoção da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem pelos Estados que eram membros das Nações Unidas, 

tendo o propósito de “transformar os princípios nela previstos em normas jurídicas 

obrigatórias”, como refere Isabel Cabrita20. 

 

Em 1966 foram aprovados por Resolução da Assembléia Geral das Nações Unidas o 

Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, entrando em vigor no dia 03 de Janeiro e 23 de Março, 

respectivamente. 

 

Importante observar que os Pactos acolherem praticamente toso os direitos humanos 

previstos na Declaração Universal, incluindo outros, como a proteção contra a prisão por 

dívidas, o direito do preso ou detido ser tratado com respeito à dignidade, proteção contra a 

expulsão arbitrária de estrangeiros, etc. Fica, assim, mais uma vez superada o problema da 

obrigatoriedade das regras contidas na Declaração Universal, pois foram positivadas pelos 

referidos Pactos. 

 

O conjunto de documentos internacionais, acima apontados, demonstra que os direitos 

humanos previsto na Carta Internacional dos direitos humanos são indivisíveis, 

interdependentes e interrelacionados21, obrigando os Estados membros, signatários da Carta, a 

sua obrigatoriedade no plano internacional e interno. 

 

2.1 – Necessidade de um acordo semântico 
 

No item anterior pode-se verificar a utilização de diversas expressões nos 

documentos internacionais que buscam zelar pela dignidade da pessoa humana. Ora se fala 

em direitos do homem, outras vezes em direitos humanos e, em alguns textos legais, como a 

Constituição Federal brasileira, direitos fundamentais, sendo necessário firmar um acordo 

semântico que seja capaz de abarcar o mesmo objeto. 

Os direitos dos homens devem estar presentes nos Estados democráticos de direito. A 

democracia somente pode ser exercida plenamente em um Estado, se este for capaz de 

20 Idem, p. 62. 
21 Idem, p. 63. 
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respeitar e defender os direitos da pessoa humana, não sendo possível imaginar a existência de 

um sem a presença do outro.  

A doutrina costuma fazer uma diferença clássica entre os direitos do homem e os direitos 

fundamentais. Os primeiros podem ser apontados como o elenco de direitos válidos que se 

caracterizam pela inviolabilidade, intemporalidade e universalidade destas normas; já os 

segundos, como os direitos relacionados com a vigência dos direitos do homem dentro de uma 

ordem jurídica limitada temporalmente22.  

Ingo Sarlet entende que os direitos humanos estão vinculados aos dispositivos de direito 

internacional, enquanto os direitos fundamentais são aqueles direitos do homem que foram 

consagrados nas Constituições Federais.23  

Já Isabel Cabrita a respeito desta celeuma menciona que “quando os defensores 

contemporâneos dos direitos humanos reivindicam os direitos humanos ao nível internacional 

estão a apelar a lista de direitos prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem ou 

conjunto de direitos reconhecidos ao nível internacional”.24  

Daí utilizar-se e optar-se pela expressão “direitos humanos fundamentais”25 – pois 

eles abarcam estes dois conceitos acima indicados – para caracterizar o conjunto de normas 

válidas, invioláveis e universais, cuja aplicação (interpretação) se insere dentro da ordem 

jurídica vigente. Em outras palavras, a análise destes direitos deve acompanhar o contexto da 

sociedade atual, dos sistemas sociais.  

 Embora se faça esta escolha, cabe frisar que os direitos fundamentais servem como 

base para o exercício de outras liberdades. Poder-se-ia dizer que eles estariam em uma 

posição preferencial ou privilegiada em relação às demais normas. Contudo não há Direito 

absoluto e ilimitado, sendo recorrente os casos em que ocorrem tensões, oriundas do exercício 

de direitos fundamentais. Daí poder afirma-se que eles são um forte aliado para coibir as 

22 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e Teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 
1999. p. 369.  

23 Ob. Ct., p.35-36. 
24 CABRITA, Isabel. Direitos humanos um conceito em movimento. Coimbra:Almedina, 2011, p. 22. 
25 Flávia Piovesan afirma que os direitos humanos são “autênticos direitos fundamentais, acionáveis, exigíveis e 

demandam séria e responsável observância” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e Propriedade Intelectual: 
proteção internacional e constitucional. In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Propriedade Intelectual – 
estudos em homenagem à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2008. p. 13-42 e p. 18-19). 
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condutas de abuso de poder, amparadas ainda na condição de serem consideradas cláusulas 

pétreas e de terem aplicação imediata26.  

Estes direitos humanos fundamentais constituem uma categoria especial que elenca 

uma série de direitos que, em seu conjunto, forma a base de garantia da legitimidade do 

próprio Estado Social e Democrático de Direito, bem como da convivência dos países na 

esfera mundial. Lembrando sempre que os direitos fundamentais à vida, à liberdade e a 

igualdade estão diretamente relacionados e vinculados ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

2.2 – Jus Gogens e Conflitos de normas sobre Direitos do Homem 
 

Um dos aspectos que geram maior celeuma no direito internacional é saber se as 

regras decorrentes dos tratados internacionais sobre os direitos do homem tem força cogente 

ou não, isto porque afeta diretamente a possibilidade de incorporação do direito internacional 

do homem no plano interno. 

A força cogente ou o jus cogens se trata de um direito reconhecido e aceito no plano 

jurídico internacional de forma imperativa, não sendo admitido disposição em contrário, e, 

somente podendo ser alterado em razão de norma posterior de direito internacional que tenha 

a mesma grandeza. A Convenção de Viena sobre os Tratados, assinada em 23 de Maio de 

1969, reforça a noção do jus cogens em seus artigos 53º 27 e 64º 28. 

Da leitura do artigo 53º da Convenção pode-se afirmar que as normas imperativas de 

direito internacional geral estão situadas dentro do direito positivo internacional, sendo esta a 

sua natureza jurídica. Não é em vão que no plano interno os Estados signatários de Tratados 

Internacionais incorporem no seu ordenamento jurídico os preceitos constantes nos 

documentos internacionais, pois existe força obrigatória no cumprimento de tais regras na 

plano internacional e interno. 

26  Neste sentido, veja o § 1° do artigo 5° da Constituição Federal que assim dispõe: § 1º – As normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 

27 Artigo 53º -Tratados incompatíveis com uma norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens).  É  
nulo todo o tratado que, no momento da sua conclusão, seja incompatível com uma norma imperativa de 
direito internacional geral. Para os efeitos da presente Convenção, uma norma imperativa de direito 
internacional geral é uma norma aceite e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu todo 
como norma cuja derrogação não é permitida e que só pode ser modificada por uma nova norma de direito 
internacional geral com a mesma natureza. 

28 Artigo 64.º-Superveniência de uma norma imperativa de direito internacional geral (jus cogens)  Se sobrevier 
uma nova norma imperativa de direito internacional, geral, qualquer tratado existente que seja incompatível 
com essa norma torna-se nulo e cessa a sua vigência. 
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Evidente que esta obrigatoriedade da norma cogente não significa que ela seja uma 

regra absoluta, pois podem ocorrer casos de conflitos em que será necessária uma ponderação. 

Nem mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana é absoluto, porque existe a dignidade 

privada e que pode ser limitada em determinada situação. 

Por vezes as normas cogentes, advindas de Tratados, podem colidir com outras 

normas previstas no ordenamento jurídico interno e que podem estar previstas em uma lei 

ordinária ou até mesmo em uma Constituição Federal. 

 A problemática envolvendo a coexistência e tensão de normas dentro de um sistema 

jurídico aberto, deve ser vista sob a ótica de um pensamento sistemático. Identificar as 

antinomias existentes no sistema jurídico e ver qual delas deve prevalecer no caso concreto 

são essenciais para o ordenamento jurídico, motivo pelo qual o Direito se vale da 

hermenêutica para interpretar os princípios, regras e valores. 

Para tanto é necessário compreender alguns conceitos envolvendo o tema, como fez 

brilhantemente Juarez Freitas29. Entende o autor por antinomias jurídicas as 

“incompatibilidades possíveis ou instauradas entre normas, valores ou princípios jurídicos, 

pertencentes, validamente, ao mesmo sistema jurídico, tendo de ser vencidas para a 

preservação da unidade interna e coerência do sistema e para que se alcance a efetividade de 

sua teleologia constitucional”30. 

Vale destacar que é a partir da hierarquização de normas, princípios e valores que se 

torna possível a adequação valorativa dentro do sistema jurídico31. 

Ocorre que os elementos que constituem o sistema jurídico estão submetidos a 

posições hierárquicas diferentes no que diz respeito a sua abstração, onde os princípio 

encontram-se em posição intermediária entre os valores e as regras.  

Então, “o valor conforma o princípio e este, a norma. O valor dá conteúdo ao 

princípio e por sua vez o princípio dá conteúdo à norma”, por isto José Gomes Canotilho fala 

29 Neste sentido remete-se a obra de Juarez Freitas. FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 
2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. Claus-Wihelm Canaris desenvolveu obra de referência acerca das 
antinomias jurídicas, analisando a “ordem axiológica ou teleológica de princípios jurídicos gerais”. 
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 1989, p. 66-158. p. 70  

30 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 70. 
31 Juarez Freitas entende por sistema jurídico a “rede axiológica e hierarquizada de princípios gerais e tópicos, 

de normas e de valores jurídicos cuja função é a de, evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos 
princípios e objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito, assim como se encontram 
consubstanciados, expressa ou implicitamente, na Constituição” ob. cit., p. 46. 
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que os princípios são “fundamento de regras, isto é, são normas que estão na base ou 

constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função nomogenética 

fundamentante”32.  

Os princípios acabam por informar materialmente as demais normas jurídicas. Eros 

Roberto Grau distingue princípio jurídico dos princípios gerais de direito, onde o primeiro é 

tido como regra jurídica e os segundos a expressão utilizada pelos juristas33. Enquanto Juarez 

Freitas entende “por princípio ou objetivo fundamental, entende-se o critério ou a diretriz 

basilar de um sistema jurídico, que se traduz numa disposição hierarquicamente superior, do 

ponto e vista axiológico, em relação às normas e aos próprios valores, sendo linhas mestras de 

acordo com as quais se deverá guiar o intérprete quando se defrontar com antinomias 

jurídicas”34. 

 Os direitos humanos fundamentais constituem o rol de direitos, liberdades e garantias 

mais importantes dentro do regramento internacional; a sua posição é de norteador e limitador 

no plano internacional; assim como no âmbito nacional, a Constituição Federal é a Lei Maior, 

daí considerar-se os direitos humanos fundamentais como limites. Tanto que a própria 

Constituição Federal prevê casos aonde haverá a restrição de um Direito fundamental, assim 

como em outros casos já dispõe acerca da solução para este conflito35. 

Como observa Sérgio Cadermatori “os direitos fundamentais, ao serem limitadores 

dos poderes do Estado, conformarão o que se conhece hoje como Estado de Direito”36, 

motivo pelo qual os constitucionalistas, como José Afonso da Silva afirmarem que eles atuam 

“como limitação imposta pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela 

dependem”37. 

32 A respeito da diferença entre princípio e regra José Gomes Canotilho ensina que: “regras, são normas que, 
verificados determinados pressupostos, exigem, proíbem ou permitem algo em termos definitivos, sem 
qualquer excepção. (Direito definitivo). Princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor 
forma possível, de acordo com as possibilidades fácticas e jurídicas. Os princípios não proíbem, permitem ou 
exigem algo em termos de 'tudo ou nada'; impõe a optimização de um Direito ou de um bem jurídico, tendo 
em conta a 'reserva do possível', fáctica ou jurídica.” CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e 
teoria da constituição. 3.ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 1238. 

33 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1998. São Paulo: Malheiros, 2001, p.79. 
34 ob. cit., p. 47. 
35 Idem, ibidem. Como exemplo pode-se citar o Direito de Propriedade (art.5°, inciso XXII) convive com a 

possibilidade de desapropriação, condicionada à necessidade ou utilidade pública, ou ao interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro (art.5°, inciso XXIV). 

36 CADERMATORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade – uma abordagem garantista. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1999. p. 33. 

37 Idem, ibidem, 
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Estes limites advém não só dos Tratados e Acordos sobre Direitos do Homem, mas 

também da própria Constituição Federal e referem-se “tanto à necessidade de proteção de um 

núcleo essencial do Direito fundamental quanto à clareza, determinação, generalidade e 

proporcionalidade das restrições impostas”.38 

O entendimento acima mencionado se compatibiliza com a legislação interna e 

externa, tendo em vista que a maioria dos instrumentos internacionais incorporaram os 

direitos humanos em suas Constituições. Razão pela qual é possível sustentar que os direitos 

humanos elencados  na Declaração Universal do Homem atuam como limitadores do poder 

soberano dos Estados frente à Comunidade Internacional. 

 

José Gomes Canotilho defende que “a interpretação dos direitos, liberdades e 

garantias deve, prima facie, ser feita de acordo com  uma compreensão de âmbito normativo 

alargado”39. Assim, a eficácia dos direitos fundamentais atinge entes públicos e privados, a 

hermenêutica exige aplicação imediata e interpretação restritiva as antinomias, que serão 

analisadas no caso concreto através “dos princípios da constitucionalidade, da legalidade, da 

proporcionalidade, da igualdade e da protecção da confiança”40. 

 

Daí afirmar o autor luso que as reais dimensões de aplicação dos direitos 

fundamentais verdadeiramente só se compreendem  a partir do princípio “de que a liberdade é 

a regra e a restrição é a exceção”, porque tem aplicações práticas, alertando que “os direitos, 

liberdades e garantias são demasiadamente importantes para serem colocados na 

disponibilidade de actos legislativos provenientes de uma maioria política conjectural ou de 

uma qualquer coligação moral-maioritária ou de bloco central”41. 

 

Sem dúvida, a coexistência destes direitos humanos fundamentais como limites 

38 Neste sentido, ver: MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 314-315. 

39 Neste sentido canotilho apoiado por Andreas von Arnauld. CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, 
Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 11. 
Quanto a noção de “âmbito normativo alargado”, Canotilho se apoia em C. Edwin Baker  para esclarecer que 
“os direitos fundamentais não deixam de estar ao serviço da difusão pluralística do poder e da democracia 
participativa, na medida em que subordinam a comunidade política a um princípio fundamental de 
descentralização da autoridade até à unidade mais pequena com capacidade de decisão: o indivíduo” 
in:CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de 
programação. Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 10-11. 

40 Idem, ibidem. 
41 CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. 

Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 12. 
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dos limites induz a uma pergunta: no caso de colisão entre ambos, os limites estabelecidos 

pelas leis na esfera nacional e internacional são suficientes para resolverem este problema, ou 

pode-se socorrer a outros princípios, como o da proporcionalidade para garantir a coexistência 

dos mesmos?  

 

José Gomes Canotilho responde a questão dizendo que estes direitos “devem 

subordinar-se aos pressupostos materiais e formais da restrição destes direitos fundamentais, 

entre os quais pontifica a concordância prática e  harmonização entre bens em confronto, de 

acordo com o princípio da proporcionalidade em sentido amplo”42. 

 

Como afirmado, por não existirem direitos fundamentais absolutos é necessário 

uma harmonização entre as normas a fim de limitá-las, pois como lembra Ingo Sarlet “o 

princípio da unidade da Constituição43 não admite que o intérprete simplesmente opte por 

uma norma e despreze outra também aplicável em tese, como se houvesse hierarquia entre 

elas”.44 

 

Esta limitação ou restrição ocorre quando um titular de um Direito fundamental ao 

exercê-lo acaba colidindo com o legítimo exercício de um Direito fundamental de um outro 

titular.45 Para a solução dos conflitos deve-se buscar a harmonização destes direitos e, se 

necessário, “na prevalência de um Direito ou bem em relação a outro”46, mas a prevalência 

somente pode ocorrer diante do exame do caso concreto, oportunidade em que será possível 

averiguar se um Direito pesa  ou prefere mais que o outro. 

 

Portanto a colisão pode se dar no exercício entre dois direitos fundamentais e 

também pode ocorrer quando a norma de Direito fundamental colide com “a necessidade de 

preservação de um bem coletivo ou do Estado protegido constitucionalmente”47.. A ocorrência 

42 CANOTILHO, J. J. Gomes et MACHADO, Jónatas E. M. “Reality shows” e a liberdade de programação. 
Coimbra: Coimbra editora, 2003, p. 32. 

43 José Gomes Canotilho observa que “o principio da unidade da constituição, significa que a constituição deve 
ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre suas normas. Como 'ponto 
de orientação', 'guia de discussão' e 'factor hermenêuntico de decisão', o princípio da unidade obriga o 
intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão 
existentes entre as normas constitucionais a concretizar (...)”. Ob. Cit., p.1207. 

44 Op.cit.; p.71. 
45 Neste sentido CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. Editora Almedina. 1997. p. 1253 
46 Idem, ibidem. 
47 FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem 

versus a liberdade de expressão e informação. 2. edição atualizada. Porto Alegre: S.A Fabris, 2000, p.116. 
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da colisão de direitos se dá porque as normas de caráter fundamentais não se esgotam no 

plano da interpretação abstrata, pois é justamente quando elas se concretizam que se pode 

constatar a mobilidade e abertura que apresentam, conforme leciona Wilson Steinmetz48. 

 

Por isto, reitera-se a idéia de que para a solução dos conflitos entre direitos 

fundamentais utiliza-se a aplicação dos princípios, como o da proporcionalidade, para dirimir 

este conflito sem que para tanto uma norma pereça em favor de outra.49   

 

A dificuldade que o intérprete/aplicador do Direito encontra é saber ponderar estes 

direitos fundamentais, porque não há como prever uma regra específica para a solução. A 

análise de cada caso, utilizando os princípios de cada instituto, dos princípios constitucionais, 

dos princípios gerais do Direito e do uso do princípio da proporcionalidade é que se poderá 

resolver os problemas que venham a surgir.  

 

Por isto a aplicação do princípio da proporcionalidade é fundamental para resolver 

os conflitos entre direitos fundamentais, pois esta é a melhor maneira de preservar a 

convivência de normas de mesma grandeza. O princípio da proporcionalidade tem por 

objetivo solucionar uma tensão existente entre normas de direitos fundamentais dando 

preferência a uma delas no caso concreto50. 

 

É importante destacar que a aplicação do principio da proporcionalidade atinge a 

tensão das normas em relação ao “peso” que elas vão apresentar no caso concreto, não as 

atingindo no campo da validade, pois as duas normas de Direito são válidas, porém no exame 

do caso em concreto somente uma delas é que pode preponderar.  Como observa Wilson 

Steinmetz “a ponderação concreta de bens, na colisão de direitos fundamentais, realiza-se 

mediante o controle de proporcionalidade em sentido amplo, de modo especial ou 

propriamente dito por meio do principio da proporcionalidade em sentido estrito”.51 

 

48 STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e principio da proporcionalidade. Porto 
Alegre. Livraria do Advogado, 2001, p.63 

49  op.cit. p.69 
50 Neste sentido STEINMETZ faz a seguinte observação “a colisão de direitos fundamentais e bens 

constitucionalmente protegidos, na qual a realização ou otimização de um implica a afetação, a restrição ou 
até mesmo a não realização do outro; (2) a inexistência de uma hierarquia abstrata, a priori, entre os direitos 
em colisão; isto é, a impossibilidade de construção de uma regra de prevalência definitiva ex ante, 
prescindindo das circunstâncias do caso concreto”.Ob. Cit, p. 142. 

51 Ob. cit., p.144.  
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E quando se fala em principio da proporcionalidade, está a se falar dos três 

princípios parciais que o compõe: o princípio da adequação, o princípio da necessidade 

(exigibilidade ou indispensabilidade) e principio da proporcionalidade em sentido estrito. O 

principio da adequação obriga que a restrição ao Direito fundamental seja adequada e idônea 

ao fim proposto dentro dos fundamentos do interesse público. O principio da necessidade 

busca a utilização do meio menos gravoso para atingir seu objetivo e o principio da 

proporcionalidade em sentido estrito é aplicado após a verificação da adequação e da 

necessidade, tendo em conta que este visa o equilíbrio e balanceamento dos bens no caso 

concreto causando efeitos mínimos aos demais direitos52. 

 

É interessante pontuar que a própria Carta dos Direito Fundamentais da União 

Européia, publicada no jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 

2000, consagra o uso do princípio da proporcionalidade53 para  dirimir eventuais tensões ou 

conflitos que possam restringir um Direito de mesma grandeza.  

 

As normas internacionais dos Direitos do Homem, se ainda não tiverem sido 

incorporadas internamente, podem entrar em conflito com normas internas sobre Direitos 

Fundamentais, previstas nas Constituições de cada pais, sendo necessário ter-se em mente que 

se está diante de um norma com força cogente e, que, eventualmente, pode ser limitada pelo 

princípio da proporcionalidade, sem haver desrespeito ao Tratado que o pais é signatário. 

 

3 – A Constituição Portuguesa e as regras de incorporação dos 
direitos do homem 
 

52 Ob. cit., p.149. 
53 Neste sentido  dispõe o artigo 52° - “1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos 

pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na 
observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem 
necessárias e corresponderem efectivamente a objectivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à 
necessidade de protecção dos direitos e liberdades de terceiros. 2. Os direitos reconhecidos pela presente 
Carta, que se baseiem nos Tratados comunitários ou no Tratado da União Europeia, são exercidos de acordo 
com as condições e limites por estes definidos. 3. Na medida em que a presente Carta contenha direitos 
correspondentes aos direitos garantidos pela Convenção europeia para a protecção dos direitos do Homem e 
das liberdades fundamentais, o sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos conferidos por essa 
convenção, a não ser que a presente Carta garanta uma protecção mais extensa ou mais ampla. Esta 
disposição não obsta a que o Direito da União confira uma protecção mais ampla”. 
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Muitos países demonstram-se preocupados com a incorporação dos documentos 

internacionais sobre direitos humanos no direito interno. Alguns têm posicionamento mais 

conservador sobre o tema, exigindo um processo legislativo para tornar as normas 

internacionais válidas no pais, outros admitem a recepção automática dos Tratados em que 

foram signatários e, ainda, uma tendência atual de dar tratamento constitucional a estas regras. 

 

 A Constituição da república Portuguesa, em seu artigo 8º 54, dispõe sobre a recepção 

automática das normas de direito internacional e o artigo 16º 55 deixa claro que o legislador 

constituinte elaborou uma cláusula aberta que autoriza a inclusão de direitos fundamentais 

advindos de documentos internacionais, bem como obriga que a Constituição seja interpretada 

de acordo com os ditames da Declaração Universal dos Direitos do Homem.  

 

Da análise do artigo 8º pode-se concluir que as normas de Direito Internacional 

público tem um valor infra constitucional, pois embora façam parte integrante do Direito 

Português, somente após a publicação é que passam a ser exigidas no plano interno. 

 

No entanto, o artigo 16º, nº 2 da Constituição obriga que as normas constitucionais 

sejam interpretadas à luz da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o que confere a 

este instrumento internacional um valor hierárquico superior sob o ponto de vista 

hermenêutico. 

 

O nº 2, do artigo 16º da Constituição mostra a intenção do legislador constituinte 

português em dar a possibilidade de inclusão de outros Direitos Fundamentais, além daqueles 

previstos na Carta Magna, tendo em vista que a norma constitui uma diretriz para a 

interpretação de todas as regras no ordenamento jurídico português. 

 

54 Artigo 8º - 1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do 
direito português.2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou aprovadas 
vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado 
Português.3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Portugal seja 
parte vigoram directamente na ordem interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados 
constitutivos.4. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas 
instituições, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos 
pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático. 
55 Artigo 16º - 1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes 
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional.2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos 
direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 
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Nos termos da Constituição portuguesa, pode-se afirmar que a Declaração Universal 

apresenta um viés dual, porque pode ser entendido como uma norma de direito interno, bem 

como pode ser apreciado como norma de direito internacional, haja vista o disposto no nº 2, 

do artigo 16º. 

 

Vislumbra-se, no ordenamento português, um quadro singular no que diz respeito a 

interpretação, aplicação e integração das normas jurídicas, pois o artigo 16º, nº 2, as normas 

constitucionais devem ser apreciadas de acordo como os preceitos exarados pela Declaração 

Universal, quando, normalmente, ocorre o contrário. 

 

Este cenário proporciona uma situação peculiar, pois a Declaração Universal não está 

sujeita às regras de controle constitucional ao contrário do que se passa com as demais normas 

de direito internacional. É o que se deduz da análise do artigo 8º, nº 1, isto porque a 

declaração Universal tem um valor supra constitucional. 

 

Entretanto a Declaração também deve ser vista como um conjunto de normas que se 

traduzem em princípios gerais do direito no plano internacional. Desta forma, é necessário 

que se faça uma leitura conjunta dos artigos 8º, nº 1 e 16º, nº1 da Constituição, pois aí reside o 

padrão adotado por Portugal para a aplicação das normas internacionais sobre direitos do 

homem que foram incorporadas internamente. 

 

 No plano jurídico interno a interpretação de uma norma jurídica constitucional à luz da 

Declaração Universal poderia ser contrária a outras disposições normativas constitucionais o 

que geraria um desconforto na aplicação do direito. 

 

 Nestes casos é de ponderar se a interpretação contraria deve ser afastada ou se deve ser 

mantida. Sem dúvida trata-se de tema tortuoso, que não será discorrida no presente trabalho, 

até porque não se encontrou consenso na doutrina portuguesa acerca da solução a ser utilizada 

para a solução do conflito56. 

 Como o legislador constituinte português deixou claro que os preceitos constitucionais 

devem ser interpretados de acordo com o disposto na Declaração Universal, resta claro que se 

56 Para melhor análise do tema ver: MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Direitos 
Fundamentais. V. IV, Coimbra, 2008. 
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houver algum caso de colisão entre as normas deve prevalecer a interpretação dada pela 

Declaração, pois assim está disposto o artigo 16º, nº 2. 

 

 A incorporação dos direitos do homem na Constituição da República Portuguesa para 

além de obrigar uma interpretação das regras constitucionais de acordo com a Declaração, 

também preceitua a admissão de outros direitos fundamentais ainda que não constantes no 

texto constitucional.  

 

 Desta forma, a prevalência das regras que visam proteger os direitos do homem e que 

foram consagradas pela Declaração Universal, foram incorporadas no Ordenamento Jurídico 

luso, que dá um tratamento supraconstitucional ao instrumento internacional mencionado.  

 

4 – A Constituição Brasileira e as regras de incorporação dos direitos 
do homem 

 
A Constituição Federal brasileira apresenta um extenso rol de direitos fundamentais 

no artigo 5º, sendo considerados cláusulas pétreas nos termos do artigo 60, § 4º 57, 

estabelecendo no § 1º 58 do artigo 5º a aplicação imediata destes preceitos, tudo isto porque o 

artigo 1º, inciso III59 da Constituição Federal consagrou o princípio da dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República Federativa do Brasil. 

Este dever de respeito aos dispositivos da Declaração Universal, no plano interno, 

decorre da disposição constante nos parágrafo 2º60, do artigo 5°, da Constituição Federal que 

admite o reconhecimento de outros direitos e garantias, decorrentes dos princípios adotados 

pela Constituição e pelos Tratados Internacionais firmados, destacando que um dos princípios 

57 Artigo 60, § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e 
garantias individuais. 
58 Artigo 5º, § 1º - “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 
59 Artigo 1, III – “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - 
a dignidade da pessoa humana; 
60 Artigo 5º, § 2° – "Os direitos e as garantias, expressos nesta Constituição, não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte".  
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da  Constituição  brasileira  é  o da prevalência dos direitos humanos, o propósito de 

integração entre os povos, previsto no artigo 4º, incisos II, IX, e parágrafo único61. ´ 

Ademais, com a Emenda Constitucional n° 45, o artigo 5° ganhou um reforço com a 

inclusão do parágrafo 3°62, pois, uma vez preenchida as condições exigidas, os Tratados de 

direitos humanos aprovados ganham o status de emenda constitucional. Recentemente, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal63 se pronunciou acerca do tema, adotando a linha de 

raciocínio de que os Tratados de Direitos Humanos têm o caráter supralegal, estando acima da 

legislação ordinária e abaixo da Constituição Federal, tendo aplicação imediata. Embora se 

trate de um precedente, a decisão do Plenário dá forças para se alcançar o caráter vinculativo 

das normas, constantes na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram 

assumidas pelo Estado brasileiro. 

Existem outros documentos internacionais64, conforme mencionou-se alhures, por 

exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela 

61 Artigo 4º – "República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
[...] II – prevalência dos direitos humanos; [...] IX – cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade. Parágrafo único: A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de 
nações".  

62 Artigo 5º, §3º -"Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais". 

63 A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal ocorreu em 03 de dezembro de 2008. Pronunciou-se acerca dos 
status dos tratados internacionais sobre direitos humanos na hierarquia das leis. Os casos, suscitados durante o 
julgamento (Recurso Extraordinário 466343 e 349703 e Habeas Corpus 875887 e 90450), envolviam a discussão 
da constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel e o fato de o Brasil ser signatário do Pacto de São José 
da Costa Rica. Nesta decisão, houve um impasse no sentido de se reconhecer a natureza constitucional aos tratados 
internacionais de direitos humanos ou de conferirem uma hierarquia especial, de caráter de supralegal às 
convenções de direitos humanos. Como resultado, além do importante precedente acerca da aplicação imediata do 
Tratado de Direitos Humanos em caráter supralegal, a súmula 619 do Supremo Tribunal Federal foi revogada. 
Ementa: PRISÃO CIVIL - PENHOR RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – BENS – GARANTIA – 
IMPROPRIEDADE. Ante o ordenamento jurídico pátrio, a prisão civil somente subsiste no caso de 
descumprimento inescusável de obrigação alimentícia, e não no de depositário considerada a cédula rural 
pignoratícia. Decisão. O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Menezes Direito, concedeu a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Relator, revogada a Súmula 619. Votou o Presidente, Ministro Gilmar 
Mendes. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, neste julgamento, a Senhora Ministra 
Cármen Lúcia. HC 92566 / SP - SÃO PAULO Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO Julgamento:  03/12/2008 
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno Publicação DJe-104  DIVULG 04-06-2009  PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-
02363-03  PP-00451Parte(s) PACTE.(S): JOSÉ ARLINDO PASSOS CORREA IMPTE.(S): EDUARDO GOMES 
DE QUEIROZ COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

64 É oportuno destacar que o artigo 17°, 2, da Carta dos Direito Fundamentais da União Européia, publicada no 
jornal oficial das Comunidades Européias, em 18 de dezembro de 2000, prevê a proteção do Direito Autoral  
quando dispõe que “2. É protegida a Propriedade Intelectual”. Da mesma forma, o Direito da cultura pode ser 
observado na Carta, nos artigos 11°, 13° e 14°. Artigo 11° - “1. Todas as pessoas têm Direito à liberdade de 
expressão. Este Direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir 
informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de 
fronteiras. 2. São respeitados a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social”; Artigo 13° - “As 
artes e a investigação científica são livres. É respeitada a liberdade académica”; e Artigo 14° - “1. Todas as 
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Resolução nº 2.200-A da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12 de dezembro  de  1991,  assinado  pelo  Brasil  

em 24 de janeiro de 1992, entrando em vigor no Brasil em 24 de fevereiro de 1992, promulgado 

pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, que prevê no artigo 5º, 1 e 2, o respeito aos direitos 

humanos fundamentais65. 

Ao contrário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais constitui um importante documento legal que o 

Estado brasileiro, por ser signatário e o ter incorporado na legislação infraconstitucional, tem o 

dever de adotar todas as medidas necessárias para a realização destes direitos66. 

Este Pacto, além de ter a força vinculativa, reitera e ratifica os direitos consagrados na 

Declaração Universal e na mesma ordem de importância.  

pessoas têm Direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional e contínua. 2. Este Direito 
inclui a possibilidade de frequentar gratuitamente o ensino obrigatório. 3. São respeitados, segundo as 
legislações nacionais que regem o respectivo exercício, a liberdade de criação de estabelecimentos de ensino, 
no respeito pelos princípios democráticos, e o Direito dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos 
filhos de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas”. Embora não tenha aplicação 
na ordem jurídica Brasileira, trata-se de um importante instrumento jurídico internacional que, a exemplo, 
dos outros dá tratamento de Direito humano ao Direito da cultura e ao Direito Autoral . Lembrando, ainda, 
que o preâmbulo da Carta reforça a proteção do Direito da cultura, do Direito Autoral  com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais, com base na evolução da sociedade, do progresso social e da evolução 
científica e tecnológica. Assim dispõe o preâmbulo: “Consciente do seu património espiritual e moral, a 
União baseia-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da 
igualdade e da solidariedade; assenta nos princípios da democracia e do Estado de direito. Ao instituir a 
cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, coloca o ser humano no 
cerne da sua acção.(...)Para o efeito, é necessário, conferindo-lhes maior visibilidade por meio de uma Carta, 
reforçar a protecção dos direitos fundamentais, à luz da evolução da sociedade, do progresso social e 
da evolução científica e tecnológica. A presente Carta reafirma, no respeito pelas atribuições e competências 
da Comunidade e da União e na observância do princípio da subsidiariedade, os direitos que decorrem, 
nomeadamente, das tradições constitucionais e das obrigações internacionais comuns aos Estados-Membros, 
do Tratado da União Europeia e dos Tratados comunitários, da Convenção europeia para a protecção dos 
direitos do Homem e das liberdades fundamentais, das Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade e pelo 
Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”. 

65 Artigo 5º – "1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a 
um Estado, grupo ou indivíduo qualquer Direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer 
atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou as liberdades reconhecidos no presente Pacto, ou impor-lhes 
limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos 
direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, convenções, 
regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor 
grau". 

66 Neste sentido, Flávia Piovesan destaca: “Prevê o Pacto que os direitos sociais, econômicos e culturais 
apresentam realização progressiva. Vale dizer, são direitos que estão condicionados à atuação do Estado, que 
deve adotar todas as medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, 
principalmente nos planos econômicos e técnicos, até o máximo de seus recursos disponíveis, com vistas a 
alcançar progressivamente a completa realização desses direitos (art. 2°, parágrafo 1° do Pacto). 
(PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e Propriedade Intelectual: proteção internacional e constitucional. In: 
CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Propriedade Intelectual – estudos em homenagem à professora 
Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2008. p. 22). 
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Os direitos fundamentais estariam situados exclusivamente no elenco do artigo 5° da 

nossa Constituição Federal?  

A resposta a tal questionamento é negativa, pois existem outros direitos 

fundamentais previstos ao longo da Constituição Federal e são considerados assim porque, 

uma vez atendidos os critérios deste conceito (Direito fundamental), estão abarcados, ainda 

que fora deste elenco.  

Ingo Sarlet aponta quais os critérios que definem se o direito, posto no ordenamento 

constitucional, é fundamental, sendo estes a vinculação dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e verifica se os direitos em questão dão ao indivíduo, de forma isolada ou coletiva, 

determinadas posições subjetivas e, por fim, a função protetiva deste direito67.  

Os artigos, constantes da Constituição brasileira, do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e da Declaração Universal dos Direitos do Homem reforçam 

o caráter da necessidade de coalizão e agregação entre os povos, o que implica o 

reconhecimento de que as decisões, tomadas acerca dos direitos humanos fundamentais 

transcendem o território nacional.  

Lembrando, sempre, que estes direitos já nasceram mundializados, quer dizer, a 

proteção destes é interesse da humanidade, sendo dever dos países signatários de documentos 

internacionais sobre os direitos do homem de respeitá-los no plano internacional e, em 

especial, dentro do ordenamento jurídico de seu país.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A dignidade da pessoa humana foi uma conquista para a sociedade, sendo tratada 

como um valor e um princípio pelos principais documentos internacionais e nacionais, que 

buscam um tratamento uniformizado que seja capaz de respeitar o homem como um ser capaz 

de praticar os seus atos de sua vida de forma independente, livre e igualitária. 

 

A Carta Internacional dos Direitos Humanos demonstrou a necessidade de que 

houvesse um respeito à dignidade das pessoas na ordem internacional, desenvolvendo, assim, 

67 SARLET, Ingo. Eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2003. p. 
121. 
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junto aos Estados Membros, instrumentos internacionais sobre os direitos do Homem, em 

especial, a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e os 

Pactos Internacionais sobre os direitos do homem. 

 

Por sua vez, os Estados – Membros tiveram que incorporar no plano interno todos os 

preceitos decorrentes de Tratados Internacionais sobre direitos humanos de que fossem 

signatários, em especial, porque as normas de direitos do homem são cogentes. 

 

Observa-se que, a par da importância da matéria, existe uma imprecisão terminológica 

na doutrina e na legislação para referir àqueles direitos que chancelam a dignidade da pessoa 

humana. Opta-se por uma expressão que procura abarcar a essência dos textos legais, qual 

seja, a de direitos humanos fundamentais, pois estes estão regulados na ordem jurídica 

internacional e nacional. 

 

 Assim, quando se fala em direitos humanos fundamentais já existe subliminarmente a 

noção de incorporação das normas de direitos do homem no direito interno. Via de regra estes 

preceitos estão constitucionalizados, como é o caso do direito português e brasileiro, que 

especificam os direitos fundamentais, além de admitir a possibilidade de surgimento e 

reconhecimento de outros direitos de mesma grandeza. 

 

 Quando se vislumbra esta situação, é indispensável destacar a possibilidade de 

surgirem tensões internas entre normas de direitos humanos fundamentais. Para a solução 

destes conflitos vem se utilizando o princípio da proporcionalidade que não anula 

definitivamente determinado direito humano fundamental, apenas pondera que naquela caso 

especial a outra norma de mesma grandeza deve prevalecer. 

 

 Os artigos 8º e 16º da Constituição da República Portuguesa dão as diretrizes 

essenciais sobre o tratamento que o legislador constituinte deu acerca da incorporação das 

normas internacionais sobre os direitos do homem. As normas constitucionais devem ser 

interpretadas e aplicadas à luz da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

 

 Da mesma forma o artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Brasileira, alem de 

apresentar um extenso rol de direitos fundamentais, deixa claro que as normas sobre direitos 

humanos têm aplicação imediata, não excluindo da apreciação outros Tratados e Acordos 
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internacionais sobre direitos humanos que ainda não tenham sido incorporados como lei 

ordinária, bem como confere tratamento de emenda constitucional quando estes tiverem sido 

aprovados com três quintos dos membros do Senado e Câmara dos Deputados, 

respectivamente.   

 

 Como se pôde verificar a dignidade da pessoa humana está constitucionalizado no 

ordenamento luso-brasileiro, que incorporou os preceitos internacionais sobre os direitos do 

homem em seus direitos internos. 
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O DIREITO FUNDAMENTAL AUTORAL E A PROTEÇÃO DA CRIAÇÃO 

INTELECTUAL (THE FUNDAMENTAL RIGHT AND COPYRIGHT PROTECTION OF 

INTELLECTUAL CREATION) 

 

Petrúcio Lopes Casado Filho1 

 

RESUMO 

 

Os Direitos Humanos da forma que os conhecemos hoje, positivados através de Declarações, 

Tratados Internacionais e nas Constituições dos Estados, são resultado de um longo processo 

histórico-evolutivo que vem garantindo maior segurança aos indivíduos, na medida em que estes 

são considerados não apenas cidadãos de um país, mas sim do mundo. Uma agressão a um 

Direito Fundamental não é mais preocupação apenas de um Estado, mas de toda a comunidade 

internacional. Uma espécie de Direitos Humanos que vem ganhando destaque nas discussões 

jurídicas são os Direitos Autorais, que protegem a criação da obra, conferindo estabilidade e 

segurança aos criadores no desenvolver de sua atividade intelectual. Porém, a excessiva proteção 

comercial difundida pela doutrina do Copyright que vem sendo dada a tais direitos fez surgir 

movimentos alternativos, como o Copyleft, que tenta impor limites a essa excessiva proteção 

dada aos Direitos Autorais, fazendo-se uma ponderação com a necessidade de acesso à educação, 

conhecimento e cultura. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Direitos Humanos, Direitos Autorais, Copyright, Copyleft. 

 

ABSTRACT 

1 Analista do Ministério Público de Sergipe, Mestre em Direito Público pela Universidade Federal 

de Alagoas. 
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Human Rights the way we know today ,founded through Declarations, International Treats and in 

the State Constitutions, are a result of a long evolutive-historical process which have guaranteed 

bigger security to individuals, as long as these are considered not only citizens of a country but of 

the world. An aggression to a Fundamental Right is no longer a concern only for the State but for 

the whole international community. A kind of Human Rights which have been gaining attention 

in the judicial discussions are the Copyright which protect the creation of the work, giving 

stability and security to the creators in the intellectual activity development. However, the 

excessive commercial protection  which has been given to these Rights and has been spread by 

the doctrine of the Copyright brought about alternative movements such as Copyleft, which tries 

to establish limits to the excessive protection given to Copyright, doing some reflection about the 

need of access to education, knowledge and culture. 

 

KEY-WORDS: Human Rights, Copyright, Copyleft 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 O estudo do Direito Autoral, sendo ramo da Propriedade Intelectual, é tema de interesse 

não só da seara jurídica, mas de diversas outras áreas, como da comunidade artística, do 

jornalismo, da música, da informática, das ciências naturais. Isso porque o assunto tratado por 

aquele direito envolve aspectos morais e patrimoniais sobre a obra criada por todas as pessoas 

envolvidas no processo de criação intelectual. 

 Desde os primórdios da proteção autoral, considerou-se que esse ramo do saber deveria 

ser classificado como essencial para a vida do ser humano e para o desenvolvimento da sociedade 

nos campos da cultura, ciências e educação. Por isso mesmo, é o Direito Autoral qualificado na 

categoria de Direitos Humanos, no âmbito internacional; e na categoria de Direitos 

Fundamentais, no plano interno dos Estados, inclusive do Brasil. 
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 Por conta disso, no presente artigo, primeiramente, discutir-se-á acerca da teoria geral dos 

Direitos Humanos, como eles surgiram, a problemática envolvendo sua terminologia e 

conceituação, passando-se a investigar os mecanismos de proteção internacional desses direitos, o 

que fez com que eles adquirissem características de direitos universais, devendo ser respeitados 

tanto no nível vertical, nas relações indivíduo-Estado, como no nível horizontal, nas relações 

indivíduo-indivíduo. 

 Em seguida, serão abordados os aspectos da proteção específica dos Direitos Autorais, 

tanto no mundo como no Brasil, dando-se destaque à relevância desse direito ser considerado 

como humano e fundamental.  

 Por fim, tratar-se-á dos aspectos controversos envolvendo a proteção dos Direitos 

Autorais, principalmente no que tange à excessiva proteção patrimonial consagrada na doutrina 

do Copyright, ocorrendo, por conta disso, em alguns casos, um cerceamento do acesso à 

educação, conhecimento e cultura. A pergunta central do problema é: até que ponto a proteção da 

criação intelectual favorece o Direito Autoral?  

 

2. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

  

2.1 A História do Conceito e Surgimento dos Direitos Humanos 

 

Antes de se traçar um panorama geral sobre o surgimento e a positivação dos Direitos 

Humanos no mundo, que são aspectos teóricos que vão dar maior consistência à proteção 

internacional de tais direitos, faz-se mister tratar do primeiro ponto controverso acerca dos 

Direitos do Homem, qual seja, sua nomenclatura e conceituação. 

Há certa variedade doutrinária acerca da terminologia dos Direitos Humanos, sendo 

empregadas expressões como Direitos Naturais, Direitos Individuais, Direitos Públicos 

Subjetivos, Liberdades Fundamentais, Liberdades Públicas, Direitos do Homem, Direitos 

Humanos e Direitos Fundamentais (SILVA, 2002, p. 175-178). Diante dessa multiplicidade 

terminológica, convém estudar a diferença e o significado dos termos. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.99 a 118 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



PETRÚCIO LOPES CASADO FILHO  | 102 
 

Inicialmente era mais usada a designação Direitos Naturais, pois essa categoria de direitos 

era tida como universal e imutável, tratando de direitos inerentes à natureza do homem, enquanto 

criado à imagem e semelhança de Deus ou enquanto ser racional. Depois que tais direitos 

passaram a ser positivados, deixou-se de lado essa denominação. 

A expressão Direitos Individuais é mais usada para tratar do indivíduo quando este é 

considerado de maneira isolada. Traz correlação com os direitos civis, refletindo a filosofia 

individualista do pensamento liberal que carreou as primeiras declarações de direitos no séc. 

XVIII. 

Já os termos Direitos Públicos Subjetivos, Liberdades Fundamentais e Liberdades 

Públicas são expressões que estão ligadas à concepção de Estado Liberal. A crítica que se faz a 

tais designações é que, por estarem se referindo a Estado Liberal, ou seja, não-interventivo, não 

se estariam englobando os Direitos Fundamentais coletivos, que dependem de uma prestação 

positiva do Estado, além de passar a falsa impressão de que, por serem subjetivos, poderiam ser 

livremente dispostos pelos seus titulares (CUNHA JUNIOR, 2008, p. 518-519). 

As terminologias mais usadas na doutrina brasileira são Direitos Humanos (ou Direitos do 

Homem) e Direitos Fundamentais (ou Direitos Fundamentais do Homem). Canotilho (1998, p. 

359) explica que a primeira expressão relaciona-se aos valores trazidos por esses Direitos em 

âmbito internacional, possuindo validade em todas as nações e em qualquer tempo; ao passo que 

a designação Direitos Fundamentais seriam os Direitos Humanos positivados em âmbito interno, 

nas constituições dos países. Nesse mesmo sentido (CUNHA JUNIOR, 2008, p. 520; 

NOVELINO, p. 152)2. 

Com relação à conceituação dos Direitos Humanos tem-se a lição de Robert Alexy (2003, 

p. 24-ss), em que os Direitos Humanos podem ser conceituados em três concepções: formal, 

material e procedimental. Segundo o autor alemão, os Direitos Fundamentais são todos os 

direitos catalogados expressamente como tais pela própria constituição. Assim, a definição 

formal se basearia na normatividade de direito positivo dos Direitos Fundamentais. Porém, 

argumenta ele que não basta uma positivação para o direito ser fundamental, devendo existir 

conjuntamente a isso um conceito material. Esse aspecto material guardaria relação com a 

2 Neste trabalho irão ser usadas as expressões Direitos Humanos e Direitos Fundamentais no sentido explicado pela 
melhor doutrina, como afirmado acima, a primeira em relação aos Direitos em nível internacional; e a segunda no 
plano interno. 
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ideologia de cada nação, com os valores e princípios que a constituição consagrasse, tendo cada 

Estado seus Direitos Fundamentais específicos. Já a concepção procedimental diz respeito ao fato 

de que mecanismos jurisdicionais devem ser atrelados aos Direitos Fundamentais para uma 

efetiva concretização. 

José Afonso da Silva (2002, p. 178) conceitua de maneira ímpar os Direitos Fundamentais 

do Homem ao dizer que esses direitos reservam 

 

No nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele (o ordenamento 
jurídico) concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as 
pessoas. No qualitativo fundamentais, acha-se a indicação de que se trata de situações 
jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem 
mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem 
ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. 

 

Os Direitos Humanos são desejáveis, importantes e bons porque sua negação, seu não 

reconhecimento afronta os valores da dignidade da pessoa humana. Boas razões devem ser 

buscadas para justificar a proteção dos Direitos Humanos e essas boas razões devem ser boas 

para todos os homens. As justificativas para a proteção deles devem ser éticas, racionais e com a 

pretensão de serem os Direitos Humanos universalizados num momento histórico concreto. 

Os Direitos Humanos não terão plena efetividade se não forem reconhecidos, convertidos 

em normas jurídicas e garantidos também juridicamente. Daí a importância de serem eles 

expressos em declarações universais e positivados nas constituições dos Estados, para que o 

sujeito desses direitos possa vê-los protegidos com maior força. 

 

2.2 Mecanismos de Proteção dos Direitos Humanos 

 

 Explicados anteriormente o conceito e os fundamentos dos Direitos Humanos, passa-se a 

analisar o modo como esses direitos ganharam dimensão internacional e universal, passando a ter 

mais força para poderem ser concretizados junto aos seus titulares. 

 O primeiro passo dado no desenvolver dos Direitos Humanos foi, sem dúvida alguma, as 

primeiras Declarações do séc. XVIII (a Declaração da Virgínia de 1776 e a Declaração dos 
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Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 na Revolução Francesa). Isso sem falar em outros 

precedentes como o foram as Declarações inglesas (Magna Cartum – 1215; Petition of Rigths – 

1628; Habeas Corpus Act – 1679 e o Bill of Rigths – 1688). 

 Porém, com relação à efetiva internacionalização dos Direitos Humanos, os primeiros 

antecedentes históricos foram o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 

Internacional do Trabalho (PIOVESAN, 2009, p. 111-118). 

 O Direito Humanitário eram regras aplicadas quando da ocorrência de guerras, em que os 

Estados deveriam respeitar os Direitos Humanos dos civis e dos militares já fora de combate. 

 A Liga das Nações, fundada imediatamente após o fim da Primeira Guerra Mundial, tinha 

como objetivo a promoção da paz, cooperação e segurança mundiais, estabelecendo sanções 

econômicas e militares aos Estados que tentassem agredir a estabilidade territorial e política dos 

membros da Liga. 

 A Organização Internacional do Trabalho, criada também com o fim da Primeira Grande 

Guerra, veio a contribuir com a internacionalização dos Direitos Humanos, na medida em que 

estabelecia padrões internacionais mínimos de dignidade nas condições laborais. 

 Contudo, somente após o término da Segunda Guerra Mundial é que os Direitos Humanos 

se consolidam como direitos universais. O massacre do “holocausto”, em que os ideais nazistas 

pregavam que somente determinada raça era digna de ser titular de direitos, fez com que o mundo 

refletisse sobre essa barbárie e criasse instrumentos para evitar futuros genocídios. 

 Assim, em 1945, surge a Organização das Nações Unidas e, logo após, em 1948, é 

adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 A ONU foi criada com três propósitos fundamentais, no sentido de realizar uma nova 

gestão de relações internacionais na manutenção da paz e segurança internacional, na cooperação 

nos campos social e econômico e na promoção dos Direitos Humanos em escala universal. O 

órgão responsável pela difusão e proteção dos Direitos Humanos é o novo Conselho dos Direitos 

Humanos, criado em 2006. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou valores universais para guiar os 

Estados na promoção desses direitos. Ela trouxe como requisito único para ser titular de Direitos 

Humanos a condição de ser pessoa. Foram reunidos diversos direitos civis, políticos, econômicos, 
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sociais e culturais, valorizando os princípios da igualdade e liberdade como suportes da dignidade 

da pessoa humana. Os direitos nela explanados formam um conjunto “integral, único e 

indivisível, no qual os diferentes direitos estão necessariamente inter-relacionados e são 

interdependentes entre si” (PIOVESAN, 2009, p.135-136). 

 A reiteração da Declaração de 1948 aconteceu na Conferência de Viena, em 1993, quando 

171 Estados assumiram o compromisso de reconhecer os Direitos Humanos como universais e 

alargar sua proteção não apenas no plano interno de uma nação, mas sim como uma preocupação 

de toda comunidade internacional. 

 Com a internacionalização dos Direitos Humanos, repensou-se o conceito de soberania 

estatal, destacando-se mudanças na ampliação da titularidade desses direitos, já que agora 

cidadãos de qualquer nacionalidade ou que residam nos diversos lugares do mundo são sujeitos 

de tais direitos (DIMOULIS; MARTINS, 2007, p.40-41). 

 Houve também a possibilidade de responsabilização dos Estados que desrespeitem os 

Direitos Humanos ou desvalorizem as pessoas quanto à conservação de sua dignidade, através de 

fiscalizações e julgamentos feitos por comissões, tribunais e outras autoridades internacionais. 

 Além disso, houve uma forte politização do assunto proteção dos Direitos Humanos, 

fazendo com que o Estado considere o tratamento que é dado aos seus súditos não como uma 

matéria de interesse intrínseco apenas a ele, mas sendo sim uma responsabilidade de preocupação 

internacional. 

 O que se deve ter em conta, porém, como disse Bobbio (2004, p. 43) é que “o problema 

fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de 

protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”. Assim, com esta afirmação 

vislumbra-se que os percalços para uma real concretização dos Direitos Humanos são 

encontrados dentro de cada Estado, devendo ser adotadas políticas públicas adequadas que 

concretizem o objetivo maior dos Direitos Humanos: garantir uma vida digna a todos. 

 No Brasil, com a promulgação da Constituição cidadã de 1988, vale ressaltar a 

importância que foi dada à dignidade da pessoa humana, sendo calcada a princípio fundamental 

do Estado brasileiro, passando a ser o parâmetro a permear a interpretação do sistema 

constitucional e de todo o ordenamento jurídico. 
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Outro grande passo dado pela nova ordem constitucional foi a declaração de um extenso 

rol de Direitos e Garantias Fundamentais no art. 5º, além de outros espalhados no transcorrer do 

texto e o mais importante: a previsão de que os direitos e garantias expressos na Carta não 

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

internacionais em que a República Federativa do Brasil fosse parte3. Com isso, seguindo uma 

política de congruência com os mecanismos de proteção internacional dos Direitos Humanos, a 

constituição colocou as normas de Direitos Humanos internacionais em patamar de norma 

constitucional. 

O Brasil se tornou signatário dos principais tratados e convenções de Direitos Humanos, 

demonstrando efetivamente que a dignidade da pessoa humana é valor fundamental no 

ordenamento do país. Com isso, como bem ressalta a professora Flávia Piovesan, em seu livro 

Temas de Direitos Humanos (2009, p. 41) “o conceito de cidadania se vê, assim, alargado e 

ampliado, na medida em que passa a incluir não apenas direitos previstos no plano nacional, mas 

também direitos internacionalmente enunciados”. 

 

3. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS AUTORAIS 

  

3.1 O Processo Evolutivo do Direito Autoral e sua Proteção em Âmbito Internacional 

  

 A atividade intelectual é inerente ao ser humano e, por isso mesmo, desde os primórdios 

da humanidade já havia desenvolvimento dos frutos do intelecto humano. Porém, só há que se 

falar em proteção desses frutos, modestamente, a partir da Antiguidade Clássica, quando se 

passou a ter meios de reproduzi-los e disseminá-los (SOUZA, 2006). 

 Na Grécia Antiga, os filósofos eram pessoas reconhecidas justamente por conta do que 

escreviam. A partir de seus escritos, desenvolviam atividades que os remuneravam. Não existia 

propriamente algum tipo de Direito Autoral, mas já havia valorização social pelo fato de serem os 

filósofos escritores. 

3 Art. 5º, § 2º da Constituição Federal de 1988. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.99 a 118 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



O DIREITO FUNDAMENTAL AUTORAL E A PROTEÇÃO DA CRIAÇÃO INTELECTUAL 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                                                            107 
 

 Na Roma Antiga, diz-se que possivelmente podia haver pleito de reparação por parte dos 

escritores que sofressem eventuais danos morais, através da chamada actio injuriarium, por 

exemplo, nos casos de plágio ou uso indevido de nome. Também era garantida, através da 

acessão, a propriedade do objeto físico ao autor cuja obra estivesse representada. 

 Durante a Idade Média, a reprodução das invenções autorais ocorria com mais intensidade 

nos monastérios com a finalidade de transmissão de ensinamentos religiosos. No entanto, era 

proibida a divulgação da autoria, o que não ajudou a evolução dos Direitos Autorais. Ao lado das 

publicações religiosas, também eram produzidas, nessa época, escritos políticos, cujo valor 

essencial era o reconhecimento da autoria e sua difusão. 

 Com a invenção da impressora por Gutenberg por volta de 1436, e uma maior 

disseminação do papel a partir de 1490, juntamente com a explosão cultural da Renascença, já no 

início da Era Moderna, houve uma intensificação da produção literária e sua consequente 

reprodução em livros. 

O papel dos editores foi de fundamental importância nessa época, pois através dos 

privilégios4 concedidos a eles, ocorreu com mais facilidade a divulgação das obras clássicas e a 

disseminação da erudição. No final do séc. XVII, surgiu um conflito entre autores e editores, 

vindo os privilégios a serem extintos posteriormente, sendo substituídos pelo Direito de Autor. 

 O principal privilégio dado aos editores recebeu o nome de copyright5. Tratava-se de uma 

ferramenta governamental eficiente em favor da realeza, pois os escritos eram censurados e 

manipulados de modo que a favorecessem. 

 Já nessa época, começou a surgir a pirataria, proporcionando idênticas obras a valores 

bem mais acessíveis. Para combatê-la, foi criado pelos ingleses o Licensing Act6, em 1586, 

possibilitando um controle ainda mais intenso do que já existia. 

 Com a pressão cada vez maior dos autores reivindicando seus direitos, foram extintos os 

monopólios e a censura da Stationers Company7 na Inglaterra, em 1710, com a promulgação do 

4 Os privilégios consistiam em direitos de exclusividade na reprodução e distribuição de material impresso por tempo 
determinado, porém renovável. 
5 Expressão em inglês que significa, literalmente, direito de cópia.  
6 Decreto inglês publicado em 1586 e ampliado em 1662 que coibia a impressão de qualquer livro não registrado 
devidamente. 
7 Companhia editorial vinculada à monarquia inglesa que detinha o monopólio sobre tudo o que era publicado, numa 
tentativa de censurar o que não conviesse à Corte. 
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Statute of Anne da Rainha Ana da Grã-Bretanha, incentivando a produção artístico-literária e 

regulamentando alguns aspectos referentes às publicações. Possibilitou-se a edição de livros nos 

próprios nomes dos autores, afastando esses do anonimato, extinguiu-se a perpetuidade dos 

direitos das companhias editoriais e reconheceu-se formalmente o copyright. Neste regime o que 

mais se ressaltou foi o aspecto patrimonial do direito de cópia, trazendo a noção de propriedade à 

criação intelectual. 

 Na França, os privilégios também existiam para os editores em detrimento dos autores. 

Mas os ideais de igualdade e liberdade da revolução francesa ajudaram a mudar a proteção em 

favor dos escritores, dando resguardo aos Direitos Morais Autorais. Em 1791 foram assegurados 

os direitos de representação, englobando também as obras de músicos, atores, pintores e outros 

artistas. Já em 1793, consagrou-se a expressão Droit d’Auteur, caracterizando-se 

“fundamentalmente pelo aspecto unitário (monista) dos direitos autorais, sem o dualismo entre 

direitos morais e patrimoniais” (FRAGOSO, 2009, p.68). 

 Estava alicerçada a base dos Direitos Autorais. E assim como os Direitos Fundamentais 

possuem diversas nomenclaturas para defini-los, com os Direitos Autorais não é diferente, 

ocorrendo o uso dos termos Direito de Autor, Direitos de Autor, Direito Autoral e Direitos 

Autorais. 

 Allan Rocha de Souza (2006, p. 240) prefere a terminologia Direitos Autorais por 

enquadrar tanto interesses individuais e coletivos do respectivo direito. Para ele, as expressões 

Direito Autoral, Direito do Autor e Direitos do Autor exprimem uma racionalidade individualista, 

privatista e exclusivista, o que deve ser afastado, pois os Direitos Autorais devem exercer 

também uma função social para a coletividade. Neste trabalho há a concordância com o 

pensamento de Allan Souza, porém os termos serão usados como sinônimos para definir esse 

ramo do direito “que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica 

de obras intelectuais e estéticas compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências” (BITTAR, 

2005, p. 8). 

 Quanto à proteção internacional dos Direitos Autorais, observa-se que a globalização das 

relações econômicas causou impacto no que tange ao Direito da Propriedade Intelectual, já que, 

como visto acima, a criação passou a ser considerada uma propriedade do criador. O Direito 

Internacional Autoral teve como consequencia, então, a projeção de interesses comerciais de cada 
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Estado, em razão das nações mais avançadas em produção intelectual quererem salvaguardar os 

interesses de seus criadores em nível mundial. 

 Tornou-se extremamente necessária a criação de um sistema protetivo para autores de um 

determinado país e que os direitos sobre sua criação fossem respeitados também fora dos limites 

de seu Estado. Assim, os instrumentos criados para tanto são as convenções e tratados, bilaterais 

ou multilaterais, e outras convenções. 

 Os principais tratados internacionais de proteção aos Direitos Autorais começaram a ser 

assinados no final do séc. XIX. A professora Carla Eugênia Caldas Barros (2007, p. 128-ss) 

acentua que em 1886, foi assinada a Convenção de Berna com o intuito de proteger os Direitos 

Autorais de obras artísticas e literárias, contando hoje com a adesão de 164 Estados. Destaca-se 

tal acordo pela exclusividade que confere ao autor para opor erga omnes os direitos de utilização 

de sua obra. É importante também a garantia que é dada ao autor de se opor contra qualquer 

alteração da obra original, além de prescrever a inalienabilidade e irrenunciabilidade quanto aos 

direitos de paternidade da obra. Essa convenção até hoje “é o instrumento-padrão para o Direito 

de Autor” (FRAGOSO, 2009, p. 84), principalmente porque realça características da corrente 

francesa do Droit d’Auteur, uma vez que valoriza o Direito Moral Autoral. 

 Em 1952, a Convenção Universal sobre Direitos de Autor de Genebra ressalta o aspecto 

patrimonial do Direito Autoral, pois através dela foi introduzido o símbolo do copyright, 

significando que a obra estaria protegida sem a necessidade de maiores formalidades, bastando 

para tanto a indicação do símbolo ©, seguido pelo nome do titular do direito e do ano da primeira 

publicação. É um tratado que protege mais a obra que o autor, ao contrário de Berna. 

 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual foi criada em 1967, em Genebra, 

buscando concentrar a proteção dos criadores e titulares da propriedade intelectual em escala 

mundial. É um órgão vinculado a ONU que tem como finalidade tornar efetiva a cooperação 

entre os 184 Estados-membros no sentido de adotar medidas que aprimorem a proteção da 

criação intelectual. 

 Atualmente, o principal instrumento de regulamentação dos Direitos Autorais é o Acordo 

TRIPS (Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), 

assinado em 1994 no âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio). O objetivo é garantir 

uma proteção mais eficaz, devendo os membros componentes da OMC reconhecer garantias 
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mínimas à proteção intelectual, bem como adaptar suas legislações nacionais ao que é 

estabelecido no acordo. O TRIPS, mais uma vez seguindo a corrente do copyright americano e 

inglês, dá maior ênfase ao lado comercial da Propriedade Intelectual, transformando a criação em 

mero objeto. 

 Assim, a nova ordem internacional de proteção do Direito Fundamental Autoral, 

instrumentalizada por tratados e organismos protecionistas, torna possível a sobrevivência das 

produções intelectuais nacionais em âmbito global, garantindo-se aos criadores mais estímulo e 

incentivando-os a continuar a criar, pois “é com a adesão aos tratados internacionais que os 

países garantem a reciprocidade dos direitos autorais de seus titulares” (GANDELMAN, 2004, p. 

19).  

 

3.2 A proteção do Direito Fundamental Autoral no Brasil 

 

O ordenamento jurídico nacional sempre buscou cuidar da proteção daqueles bens 

nascidos da inteligência e alma humanas. 

A Constituição do Império de 1824 protegeu os direitos dos inventores em seu artigo 179, 

inciso XXVI, ao dizer que “Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas 

producções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em 

ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarisação”. 

O Código Criminal de 1830 dispôs sobre proteção penal aos Direitos Autorais ao prever 

como crime a reprodução de obras sem a autorização dos autores ou editores.  

A Constituição de 1891, fortemente influenciada pela Convenção de Berna, no art. 72, § 

268, consagrou o direito exclusivo de reprodução das obras aos autores de obras literárias e 

artísticas, e de seus herdeiros pelo tempo que a lei determinasse.   

8 Art. 72, § 26 da Constituição Federal de 1891, in verbis: “Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o 
direito exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores 
gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. 
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A partir daí, todas as Cartas constitucionais, com exceção da de 1937, contemplaram os 

Direitos Autorais. A Constituição de 1937 previa apenas que a regulamentação do Direito de 

Autor seria de competência da União. 

A Lei nº. 496 de 1898 foi o primeiro texto civil infraconstitucional a regular os Direitos 

Autorais no Brasil. Depois foi o Código Civil de 1916 que tratou do tema (artigos 649 a 673), 

sofrendo alteração pela Lei nº. 3.725 de 1919. 

O código penal de 1940 continuou a tipificar condutas incriminadoras referentes a delitos 

contra os Direitos Autorais em seus artigos 184 a 186, sendo modificados pela Lei nº. 8.635/93 e 

mais recentemente pela Lei nº. 10.695/2003. 

Em 1973, a Lei nº. 5.988 veio consolidar as várias legislações editadas ao longo dos anos 

para atender as peculiaridades das distintas naturezas dos Direitos Autorais, bem como aqueles 

que lhes eram conexos. 

Com a Constituição Federal de 1988 consolidou-se a proteção dos Direitos Autorais, 

garantindo-se aos autores de obras intelectuais a exclusividade de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, podendo também tais direitos ser transmitidos a seus herdeiros. Essa 

proteção foi inserida no título dos Direitos e Garantias Fundamentais9 e regulamentada pela Lei 

nº. 9.610/98 (Nova Lei dos Direitos Autorais). 

O Brasil ainda é signatário dos principais tratados internacionais de Direitos Autorais 

(Convenção de Berna, Convenção Universal sobre Direitos de Autor, Acordo TRIPS e do 

TODA). 

 

3.3 A Relevância da Proteção do Direito Autoral  

 

Sendo o Direito Autoral catalogado como Direito Humano/Fundamental, é importante 

saber o porquê dessa proteção mais rigorosa, garantindo-se mais segurança às relações jurídicas 

disciplinadas por ele. 

9 Art. 5º, XXVII e XXVIII da CF. 
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Desde os primórdios, quando ainda não havia regulamentação do Direito Autoral, pensou-

se que se as obras fossem protegidas, haveria um fomento da produção intelectual e, 

consequentemente, um maior desenvolvimento científico, cultural e tecnológico. Inclusive 

Michel Foucault (apud CARBONI, 2008, p.45) definiu o autor “de acordo com sua função 

jurídica e cultural, como alguém importante para a manipulação da cultura por meio de textos”. 

Disse ainda que haveria importância da regulamentação desse Direito por estar ele incluso num 

sistema ligado ao âmbito cultural de diversas partes do mundo e representar, através da sua 

criação, não apenas a si mesmo, mas diversas identidades. 

A justificativa da proteção autoral também se encontra no interesse do povo em ver um 

progresso nas relações científicas e culturais. E através do incentivo econômico dado aos autores, 

esse desenvolvimento pode ocorrer de modo mais rápido.  

Outra razão é a recompensa dada ao autor por sua criação, que ocorre quando se confere a 

ele o direito de exclusividade sobre suas obras, impedindo-se que outras pessoas as reproduzam 

ou as utilizem sem sua autorização. 

Quando o autor se sente protegido quanto à legislação aplicável a sua criação, ele é 

estimulado a continuar a produzir. O estímulo à produção intelectual é, portanto, o principal 

fundamento da proteção autoral. 

Porém alguns aspectos controversos são gerados em razão da excessiva proteção que é 

dada ao caráter patrimonial desses direitos. É o que será discutido a seguir. 

 

4. ASPECTOS CONTROVERSOS DA PROTEÇÃO DA CRIAÇÃO INTELECTUAL 

 

Após ter sido exposta a razão de ser considerado o Direito Autoral como um Direito 

Humano/Fundamental e ser traçado os principais aspectos dos mecanismos de proteção desse 

Direito no mundo e no Brasil, é necessário se discutir algumas questões polêmicas acerca dos 

Direitos Autorais. 

Uma questão controversa quanto ao Direito Autoral é o fato de que o criador pode ser 

motivado a produzir independentemente de recompensa financeira. As pessoas podem criar por 

puro prazer ou com a simples intenção de transmitir conhecimento ou alegria aos outros. O 
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retorno econômico, nesses casos, pode até ocorrer, mas não com a comercialização da obra criada 

ou inventada, mas sim através de outros meios, como por exemplo, a realização de shows por um 

cantor ou quando um escritor profere palestra. 

Na maioria das vezes, ocorre também do autor vender ou ceder o direito de reprodução e 

comercialização de suas obras a grandes empresas, sendo estas as responsáveis pela exploração 

da criação e do encarecimento do produto final aos consumidores. Com isso, a proteção, que a 

princípio foi criada para beneficiar o autor, termina por favorecer a grande indústria da arte e da 

tecnologia. 

Mas o principal ponto controverso atualmente sobre o assunto é a prevalência que vem 

tendo os Direitos Patrimoniais Autorais em detrimento dos Direitos Morais Autorais. Isso se 

verifica, inclusive, com o tratamento dado à matéria em tratados internacionais sobre o comércio, 

que é o caso do Acordo TRIPS. 

A maior proteção deveria ocorrer em relação aos Direitos Morais do autor, havendo o 

deslocamento da ideia de ser a propriedade intelectual um direito meramente natural para ser 

enfocada sob um ponto de vista social como instrumento de facilitação do acesso à cultura, 

conhecimento, educação e informação (CARBONI, 2008, p. 66-67). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consagrou em seu artigo XXVII10 

a proteção aos Direitos Autorais. No mesmo artigo, antes de invocar a proteção da criação, a 

Declaração afirmou o direito de todos de participação na vida cultural e de fruição das artes e do 

progresso científico. 

Hermeneuticamente pode-se concluir que a disposição conjunta da proteção dos Direitos 

Autorais e do acesso à cultura foi feita em razão da necessidade de haver um equilíbrio entre 

esses dois Direitos Fundamentais. O ponto de equilíbrio, porém, é o aspecto mais controverso no 

que tange à proteção da criação intelectual. 

Tendo o Direito Autoral natureza jurídica sui generis, já que possui um elemento de 

natureza econômica, adquirindo a obra criada um aspecto de propriedade com um valor 

10 Artigo XXVII da declaração Universal dos Direitos Humanos: 1. Toda pessoa tem o direito de participar 
livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus 
benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica, literária ou artística da qual seja autor. 
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pecuniário, passando a compor o patrimônio do autor; e outro elemento de natureza pessoal ou 

moral, já que a criação é uma expressão do espírito do criador, pertencente a sua personalidade; 

observa-se que a dificuldade em se alcançar o ponto de equilíbrio entre os aspectos moral e 

patrimonial do Direito Autoral decorre da excessiva proteção dada ao Direito Patrimonial Autoral 

(BARRETO apud CERQUEIRA, 1946, p. 135).  

Os ditames da doutrina do Copyright, que é seguida, dentre outros países, pelos Estados 

Unidos da América e pela Inglaterra, valoriza mais a questão patrimonial dos Direitos Autorais, 

deixando de lado questões mais importantes, como por exemplo, o reconhecimento de 

paternidade das obras. É o que pode ser visto na legislação americana, que, mesmo tendo os 

Estados Unidos aderido à Convenção de Berna em 1989, só o fez porque não ficava obrigado a 

reconhecer a irrenunciabilidade e incessabilidade como Direitos Morais Autorais. Esses são os 

dois princípios típicos do Droit d’Auteur, no qual os autores não podem renunciar ou ceder seus 

direitos morais de paternidade e modificação.  Como os princípios do Copyright não estão muito 

preocupados com esse aspecto do Direito Autoral, a lei norte-americana permite a renúncia de 

tais direitos. 

Um outro exemplo de que as lições do Copyright voltam-se para interesses comerciais é o 

fato dos EUA estarem sempre autorizando o prolongamento da proteção de determinadas obras. 

A primeira lei inglesa sobre a proteção autoral garantia ao autor a exclusividade sobre sua obra 

pelo prazo de 14 anos, podendo ser renovado por mais 14, se o autor ainda estivesse vivo quando 

da expiração do prazo. Em 1831, o congresso americano alterou esse prazo para 28 anos, 

renovável por mais 14. Em 1909, a renovação também aumentou para 28 anos. Em 1976, o 

período de proteção passou a ser toda a vida do autor e mais 50 anos após sua morte. Porém, na 

década de 90, estando por cair em domínio público personagens como o “Mickey Mouse, Pluto, 

Pateta, Pato Donald, Pernalonga” e filmes como “E o vento levou”, pertencentes a grandes 

corporações como Walt Disney e Warner Bross, através de muito lobby, essas e outras grandes 

empresas conseguiram, em 1998, a alteração da proteção para 70 anos após a morte do autor ou 

95 anos caso os direitos tivessem sido cedidos a uma pessoa jurídica. Com isso, a indústria 

americana do entretenimento garantiu mais 20 anos de lucros, enquanto a sociedade deixará de 

ter acesso mais facilmente a tais obras, já que elas não entraram no domínio público 

(ORTELLADO, 2009). 
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4.1 O Movimento Copyleft 

 

Atualmente, vem ganhando força em todo um mundo um movimento que vem abalando 

as estruturas dos Direitos Autorais: é o Copyleft. A origem dessa doutrina vem desde a década de 

70, quando um programador de computador, Richard Stallman, produziu um programa para a 

companhia na qual trabalhava com uma versão no tipo domínio público. Mais tarde, a empresa 

melhorou o software e quando Stallman quis ter acesso aos melhoramentos, foi-lhe negado. 

Diante dessa tamanha injustiça, ele decidiu criar, no final dos anos 80, programas sob sua própria 

licença de Direitos Autorais, a GNU (General Public License – Licença Pública Geral). Essa 

licença passou a ser usada para os chamados softwares livres, no qual os programadores 

desenvolviam as obras e colocavam à disposição do público em geral para que fosse melhorada, 

desde que o programa continuasse em domínio público. O termo Copyleft foi sugerido por um 

amigo de Stallman, Don Hopkins, num trocadilho com a expressão Copyright – all rights 

reserved (Direitos de Cópia – todos os direitos reservados), em que estabeleceu Copyleft – all 

rights reversed (Deixar Copiar – todos os direitos revertidos), sendo usado o símbolo do 

Copyright invertido para designar esse movimento (WIKIPEDIA, 2009). 

Segundo Ronaldo Lemos (2003, p. 381) o movimento do Copyleft “é um perfeito exemplo 

de uma subversão das instituições jurídicas, que, ainda que pequena, representa uma significativa 

resposta aos arranjos institucionais tradicionais envolvendo a Propriedade Intelectual”. 

Um dos questionamentos que a corrente do Copyleft faz é quanto ao tempo de proteção 

autoral. Por ser excessivo, traz consequencias negativas para o interesse público, devendo ser 

mais limitado para que o direito de uso exclusivo do autor passe a ser livre mais rapidamente, 

dando uma maior contribuição ao desenvolvimento cultural e educacional. 

Ascarelli (apud CARBONI, 2008, p. 74) explica que a proteção do Direito Autoral deve 

visar primeiramente o interesse público, impondo-se limites a essa tutela concedida aos criadores, 

tendo em vista o atendimento da coletividade em ver um maior avanço no desenvolvimento 

cultural e econômico. Ele diz que o custo social da exclusividade concedida ao autor “encontra a 

sua justificativa na sua função de desenvolvimento cultural e econômico, não obstante o fato de 

esse direito exclusivo ser um elemento de rigidez dentro do sistema”. 
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Assim, percebe-se que uma intensificação da proteção autoral favorável ao criador, sem o 

aumento das limitações aos Direitos Autorais para que seja atendido também o interesse coletivo, 

pode redundar numa diminuição de produção, tornando a Propriedade Intelectual mais escassa. 

O problema se torna ainda maior porque se verifica que essa exclusividade vem sendo 

usada na exploração comercial da Propriedade Intelectual por grandes corporações. Isso faz com 

que haja um “cerceamento cada vez maior das utilizações justas e uma cada vez maior limitação 

do próprio direito à informação e à livre circulação das ideias” (FRAGOSO, 2009, p. 379), em 

detrimento do interesse público. 

O aspecto mais controverso, então, acerca do Direito Fundamental Autoral é o conflito 

existente entre a mercantilização conferida a esse direito pela doutrina do Copyright e o direito de 

acesso ao conhecimento, cultura e informação de toda a sociedade. É importante “fortalecer o 

processo de afirmação dos Direitos Humanos, sob uma perspectiva integral, indivisível e 

interdependente. É sob esta perspectiva que há de ser revisitado o direito à Propriedade 

Intelectual” (PIOVESAN, 2009, p. 401). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 O Direito Autoral é sem sombra de dúvidas um Direito Fundamental, na medida em que 

garante segurança jurídica aos criadores na proteção de suas obras, contribuindo para o 

desenvolvimento de atividades intelectuais e, por conseqüência, de um espaço público mais 

democrático. 

 Contudo, um grande envolvendo o tema Direitos Autorais foi gerado em decorrência da 

indústria dos bens intelectuais ter transformado as criações em simples mercadorias, trazendo 

dificuldades na propagação das invenções e no acesso às obras pela comunidade. 

 O próprio Direito Autoral criou um paradoxo entre os interesses de editoras, produtoras, 

gravadoras, e os interesses da coletividade, devendo ele agora passar por uma transformação para 

poder trazer a solução do conflito. 

 E esta solução deve nascer ponderando-se valores de proteção individualista dos autores 

com uma contemplação das dimensões sociais que o Direito Autoral deve atingir, como fez a 
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Declaração dos Direitos Humanos da ONU, ao prever no mesmo artigo a proteção autoral e os 

direitos sociais, culturais e econômicos. 

 O que se conclui é que “uma demasiada proteção da Propriedade Intelectual é tão ruim 

como a sua pouca proteção” (CARBONI, 2008, p. 85), soluções alternativas como as propostas 

do Copyleft devem ser discutidas e ampliadas. Limites precisam ser impostos.   
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A IMPORTÂNCIA DAS REIVINDICAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DAS PATENTES. 

THE IMPORTANCE OF CLAIMS FOR THE PROTECTION OF PATENTS. 

Giuliana Borges Assumpção Gattass* 

Resumo  

          As reivindicações são fundamentais em todos os pedidos de patente, 
pois de acordo com o seu conteúdo é definido o âmbito de protecção e o 
alcance dos limites do direito de exclusivo do titular da patente. A determinação 
do âmbito de proteção das patentes é uma tarefa bastante complexa, que 
requer uma análise dos pedidos de patente, das reivindicações, do seu 
conteúdo, importância e funções.  

Palavras chave: Proteção das Patentes- Reivindicações 

Abstract 

          Claims are fundamental in all patent applications, since according to their 
content defines the scope of protection and the scope of the limits of the 
exclusive right of the patent holder. The determination of the scope of patent 
protection is a complex task, which requires an analysis of patent applications, 
claims, its content, importance and functions. 

Keywords: Protection of Patent Claims 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

No campo da propriedade industrial, mais precisamente no contexto do 
direito de patentes, surgem muitas vezes dúvidas em relação as invenções, as 
noções de atividade inventiva e a delimitação precisa dos pontos onde termina 
o estado da técnica e onde começa uma nova invenção que deverá ser objeto 
do pedido de patente. 

O INPI1, é de suma importância para ajudar a dirimir tais dúvidas, visto 
que é o órgão com legitimidade para receber e analisar os pedidos de patente, 
bem como, se os mesmos preenchem todos os requisitos necessários que 

*Advogada inscrita na Ordem dos Advogados em Portugal e na OAB/MS, Mestre em Ciências Jurídico - 
Internacionais e Doutoranda em Ciências Jurídico – Empresariais na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. 
 
 
1  Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
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caracterizam uma nova invenção, que possa ser objeto de um pedido de 
patente 2 e posteriormente outorgar um título de propriedade da invenção.3 

Título este que concede um direito de uso exclusivo,4 um verdadeiro 
monopólio sobre a invenção e a sua exploração, criação ou modificação, sendo 
consequentemente concedida aos inventores5 ou outras pessoas físicas ou 
jurídicas6, detentoras de direitos sobre a invenção objeto do pedido de 
patente7, uma proteção jurídica, por um determinado período de tempo8. 

O direito conferido pela patente não é um direito positivo, mas sim o 
direito de excluir terceiros do direito de usar a sua invenção patenteada.9  

As reivindicações são peças fundamentais em todos os pedidos de 
patente, pois definem o âmbito de protecção e o alcance dos limites do direito 
de exclusivo do titular da patente. 

A determinação do âmbito de proteção das patentes é uma tarefa 
bastante complexa, que requer uma análise dos pedidos de patente, das 
reivindicações, do seu conteúdo, importância e funções. 

2 Em Portugal, o primeiro diploma que especificamente se ocupou da propriedade industrial foi 
o Decreto de 16 de Janeiro de 1837 (só para as invenções), seguindo-se, anos depois, a Carta 
de Lei de 4 de Junho de 1883 (marcas). Mas a propriedade industrial, no seu todo, só veio a 
ser regulada pela Carta de Lei de 21 de Maio de 1896 que é, verdadeiramente, o primeiro 
Código português da propriedade industrial. No Brasil ficou a cargo de D Pedro II regulamentar 
a concessão de patentes no Brasil, atreves da Lei 3129 de 14 de Outubro de 1882, a qual 
apresentava alguns artigos até hoje em uso. 
3 Através do INPI. http://www.marcasepatentes.pt/ recebe os pedidos e outorga direitos no 
contexto de patentes. Já na União Europeia tal funcionalidade foi delegada ao Instituto Europeu 
de Patentes. http://www.epo.org. 
4 Para conceder e assegurar o direito de exclusivo relativo à patente tradicional, as leis 
nacionais de regra exigem, sob várias formulações descritivas, os seguintes pressupostos 
técnicos: novidade, atividade inventiva suscetibilidade de aplicação industrial. GONÇALVES, 
Luís M Couto. Manual de Direito Industrial: Patentes, desenhos ou modelos, marcas, 
concorrência desleal, 2ª Ed. Revista e Aumentada, Coimbra, Almedina, 2008, p.69.  
5 Sendo dois ou mais os autores de uma invenção, qualquer um poderá requerer a patente em 
benefício dos restantes. (Código da Propriedade Industrial Português (CPI) art.58º) 
6 Qualquer pessoa individual ou coletiva, quando domiciliada em território português, pode 
fazer um pedido de proteção em Portugal, diretamente ou através de um AOPI, de um 
Procurador Autorizado ou de um Advogado constituído. Em Portugal vigora a regra do “first to 
file” – primeiro a pedir (e não “first to invent” – primeiro a inventar), o que significa que a 
proteção será conferida àquele que primeiro apresentar um pedido regular junto do INPI.   
7  Os critérios de patenteabilidade variam de país para país. Podem, muitas vezes, ter o mesmo 
conteúdo, porém, o que diferencia são os critérios de valoração adotados pelos examinadores 
e aplicados pelos Tribunais nos casos de litígio.  
8 Trata-se de uma corrente doutrinária de inspiração italiana. A teoria do direito de monopólio 
contraria a teoria do direito real de propriedade, pois este centra-se num poder de exclusão 
“erga omnes” enquanto aquele centra-se num “non facere” cujo objetivo é um conjunto de 
faculdades que permite o exercício exclusivo de uma atividade específica tendo como 
referência esse bem, é o mesmo que impossibilitar que os demais explorem algo ou alguma 
coisa que não é seu, desvalorizando assim o objeto dos direitos dando mais importância a 
atividade a eles relacionada. 
9 AHLERT, Ivan Bacellar, Delimitação do Escopo da Patente, Criações Industriais Segredos de 
Negócio e Concorrência Desleal, Coordenação Manoel J Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro 
Jabour, Série GVLAW, São Paulo, Saraiva, 2007, p.177. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.119 a 135 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           

http://www.marcasepatentes.pt/
http://www.epo.org/


A IMPORTÂNCIA DAS REIVINDICAÇÕES PARA A PROTEÇÃO DAS PATENTES. 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                                121 
 

Salientamos que as patentes químicas e biotecnológicas são casos 
especiais, que devem ser analisados com um certo rigor e em separado, e por 
isso, somente serão mencionadas em alguns tópicos ao longo do nosso 
estudo, sem maiores desenvolvimentos.  

  Utilizaremos ao longo do nosso estudo, como ponto de referência na 
análise e interpretação do tema, o Direito Português, mas, será tido em 
consideração além da legislação nacional (CPI)10, a Convenção sobre a 
Patente Europeia (CPE) e ainda o Direito Brasileiro, o qual não faremos sob a 
forma de direito comparado, mas quando julgarmos conveniente tal recurso. 

 

 

 

 

2. AS REIVINDICAÇÕES  

 

Na Europa continental foi o Reino da Espanha o precursor na introdução 
do sistema de reivindicações, através do Real Decreto de 23 de Dezembro de 
1829.11 

A exigência expressa de que no pedido de patente deve conter uma ou 
mais reivindicações só surge em Portugal, no Decreto nº 6 de 15 de Dezembro 
de 1894, depois regulamentado pelo Decreto de 28 de Março de 1885.12 

A técnica de reivindicar a exclusividade é necessariamente tão complexa 
quanto precisa. 

Segundo Pedro Sousa e Silva, devemos considera-las como o “núcleo 
duro” da patente, já que como refere o nº 4 do artigo 101 do CPI, os direitos 
conferidos pela patente não podem exceder o âmbito das reivindicações, são 
ao mesmo tempo a medida da inovação e proporcionalmente a medida da 
protecção.13 

As reivindicações estabelecem os direitos do titular da patente, sobre a 
matéria objeto de protecção, frente ao comportamento de terceiros que venham 
a utilizar ou comercializar a invenção reivindicada. E ainda, informam a 

10 O Código da Propriedade Industrial vigente foi aprovado pelo DL nº 143/2008, de 25 de 
Julho, alterado pela Lei 52/2008, de 28 de Agosto. 
11 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. “El certificado de Adición” in Actas de Derecho Industrial, 
Tomo 3, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1976, pp.93-94.  
12 Ver João Paulo Remédio Marques, Biotecnologias e Propriedade Intelectual, Vol. I, Coimbra, 
Almedina, 2007, p.728 
13 SILVA, Pedro Sousa e. Direito Industrial, Coimbra, Coimbra Editora, 1ªEd. 2011.p.69-81 
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terceiros o que a patente protege, quais os limites da protecção concedida ao 
titular.  

Devemos considerar a reivindicação como a peça escrita mais 
importante do pedido de patente, através da qual o inventor requerente, após a 
exposição da solução técnica que pretende que lhe seja concedida a 
exclusividade, delimita dentro do texto da exposição, a parte específica para 
qual pretende o privilégio. 

Não há nenhuma previsão legal que impeça o inventor de reivindicar a 
concessão do direito de exclusivo sobre tudo que expôs, o invento ou a 
novidade dotada de atividade inventiva e de aplicabilidade industrial, nem que o 
impeça de cingir o seu pedido a uma parte daquilo que foi exposto. 

O âmbito de protecção conferido pela patente resulta fundamentalmente 
do que foi definido e identificado nas reivindicações. 

O relatório descritivo e os desenhos devem ser utilizados no momento 
da interpretação das reivindicações das patentes. 

As reivindicações devem indicar precisamente aquilo que o requerente 
pretende que seja objeto de proteção, podendo “a posteriori” ser OBJETO de 
uma limitação, mas nunca de uma ampliação do conteúdo inicialmente 
apresentado. 

As reivindicações14 traçam o escopo jurídico da exclusividade, 
delimitando o âmbito de proteção da ideia inventiva industrial, a substância da 
invenção, (art. 97,I CPI) frente ao comportamento de terceiros que venham a 
utilizar ou comercializar a invenção reivindicada.15 

As reivindicações deduzidas no pedido de patente, estão para o âmbito 
de protecção de patentes assim com o pedido deduzido na petição inicial está 
para um processo judicial. 

 

2.1 O Propósito Funcional das Reivindicações  

 

De acordo com a construção do direito, no formato harmonizado 
europeu, a noção da dupla finalidade das reivindicações é bastante evidente. 

14 As reivindicações que encontramos podem ser múltiplas ou de vários tipos. Encontramos 
ainda na doutrina reivindicações dependentes e reivindicações independentes; reivindicações 
estruturais e reivindicações funcionais; reivindicações positivas e reivindicações negativas 
reivindicações concretas e reivindicações generalizadas. Para mais desenvolvimentos consulte 
João Paulo Remédio Marques, O conteúdo dos pedidos de patente, in O Direito, ano 139º IV, 
Coimbra, Almedina, 2007, pp. 796-812 
15 ASCENSÃO, José de Oliveira. Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes. III Curso Pós-
Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, Lisboa em 17.03.2012. 
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De um lado eles servem como meio de dar conhecimento ao público 
quanto a exclusividade pretendida e deferida a pedido do requerente, definindo 
o objeto para o qual se solicita a protecção. (artigo 84º CPE), e assim 
delimitam, a extensão do seu direito e da protecção conferida (artigo 69º, nº 1 
CPE). 

A primeira função está diretamente relacionada aos critérios de 
patenteabilidade e versa sobre a questão de saber se o pedido apresentado 
preenche todos os requisitos necessários.  

A segunda função, para nós a mais relevante, surge após a publicação. 
Está diretamente relacionada a delimitação da extensão do âmbito de proteção, 
conferida ao titular da patente, em cada um dos pedidos em concreto. 
Consequentemente define os parâmetros da infração de uma patente e ainda o 
valor comercial da respectiva invenção patenteada.  

Conforme define J. P. Remédio Marques as reivindicações consistem 
em “proposições linguísticas, as quais caracterizam, clara e sucintamente, os 
elementos de natureza técnica constitutivos da própria solução (técnica) em 
que se exprime o invento que o titular do direito à patente pretende proteger”.16 

 

2.2 O Conteúdo das Reivindicações 

 

Nas reivindicações encontramos todas as características técnicas as 
quais definem a invenção objeto do pedido de patente, tudo o que é necessário 
para a solução do problema técnico a que se refere a patente a ser protegida. 

Nos deparamos com dois tipos de reivindicações de patente: a 
reivindicação para patente de produto e a reivindicação para patente de 
processo. 

 A elaboração das reivindicações requer concomitantemente a presença 
de três requisitos essenciais: uma narração clara e concisa, devidamente 
apoiada na descrição17 (segunda parte do art. 84ºCPE e art. 62º, nº 3 CPI) e o 
respeito ao princípio da unidade de invenção (art.71º CPI e art. 82º CPE). 

Uma reivindicação deve ser redigida de modo que possibilite a 
identificação do propósito da solução oferecida (por exemplo, “máquina de 
fazer tal “coisa”), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do 
que é reivindicado como novo (“caracterizado por”) e posteriormente, a 
descrição mais exata possível do bem reivindicado. 

16 MARQUES, J. P. Remédio. O Conteúdo dos Pedidos de Patente: A Descrição do Invento e a 
Importância das Reivindicações – Algumas Notas. In: O Direito IV. 769 – 839. Almedina, 2007. 
p. 797 
17 A legislação brasileira usa a terminologia relatório descritivo (Art. 19, II, do CPI Brasileiro). 
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As reivindicações devem, quando necessário, conter entre a sua parte 
inicial e a expressão de ligação “caracterizado por” um preâmbulo explicitando 
as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já 
compreendida pelo estado da técnica. 18 

E após a expressão de ligação devem ser definidas as características 
técnicas essenciais e particulares que em combinação com os aspectos 
explicitados no preâmbulo, se deseja proteger.19 

A expressão de ligação entre os elementos conhecidos (preâmbulo) e os 
elementos característicos da invenção (limitação) é um fator muito importante 
na fixação da proteção e na determinação se a reivindicação em questão está 
“aberta” ou “fechada” 20para elementos adicionais.21  

 Entendemos como uma reivindicação aberta aquela que permite adição 
de elementos a invenção e possui a expressão “pelo menos”, em contrapartida 
as reivindicações fechadas não permitem novos elementos além daqueles 
constantes na reivindicação e geralmente possuem a expressão “consistir de”. 

Há uma profunda corelação entre a descrição e as reivindicações. As 
reivindicações devem estar sempre baseadas na descrição, sob pena de não 
preenchermos o requisito de suficiência descritiva22. 

A descrição explica o que foi inventado, o problema técnico que a 
invenção soluciona23, como soluciona, a importância da solução e a distância 
dessa solução para as soluções anteriormente existentes, as quais integram o 
estado da técnica, na data do pedido (art. 83ºCPE e art. 62º, nº4 CPI).24  

18 É a estrutura recomendada e estabelecida através de regulamentação na grande maioria das 
legislações vigentes tanto em Portugal (art.62º, nº 3, alíneas a) e b)) como nos demais países 
europeus e ainda no Brasil. 
19 BARBOSA. Denis Borges. Da regra da indivisibilidade das Reivindicações de Patentes no 
direito brasileiro. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/regra_indivisibilidade_reivindicaco
es_patentes.pdf. Acesso em 14 de Setembro de 2012. 
20 Aberta é aquela que permite adição de elementos a invenção que possui “pelo menos” estas 
características inovadoras e protegidas, em contrapartida as reivindicações consideradas 
fechadas são aquelas que não permitem novos elementos, além daqueles constantes na 
reivindicação e geralmente possuem a expressão “consistir de”. Conforme Maria Inez Araújo 
Abreu, A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes, Dissertação de Mestrado 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2006 p.52 
21 MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicações a sua interpretação. Disponível 
em: http://www.cbsg.com.br/pdf_publicacoes/escopo_reivindicacoes.pdf. Acesso em 14 de 
setembro de 2012. 
22 A legislação brasileira segue a mesma linha de raciocínio e encontramos no CPI Brasileiro, 
no seu art. 25 “as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, 
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria 
objeto da proteção”. 
23 BARBOSA, Denis Borges. Do requisito de suficiência descritiva das patentes 2011, Revista 
da ABPI, Julho/Agosto - Edição 113. Disponível em: 
http://denisbarbosa.addr.con/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf. 
Acesso em 14 de setembro de 2012. 
24  MARQUES, João Paulo Remédio. O conteúdo dos pedidos de patente, p.782. 
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A informação contida deve ser suficiente e pormenorizada, sem reservas 
nem omissões, para que um perito na matéria25 possa reproduzir a invenção, 
sem que para isso seja necessário o exercício de atividade inventiva ou um 
esforço razoável, tanto no caso de uma invenção química, como de uma 
invenção mecânica, informática ou biotecnológica (art. 62, 4 CPI). O que no 
momento da análise da existência ou não de uma infração por equivalência, é 
de suma importância. 

O primeiro objetivo da descrição é a delimitação do espaço 
reivindicável26, tendo em vista que, os limites técnicos da patente, circunscritos 
pelas reivindicações, são aqueles existentes na descrição. E com a publicação 
da descrição satisfaz-se o propósito da ampla divulgação dos inventos 
patenteados, o que confere aos oponentes do pedido, os meios necessários 
para contestarem o privilégio concedido ou a utilização de conhecimentos em 
questão.  

As reivindicações que não se fundam na descrição e as que se 
estendem para além da descrição, bem como as que estiverem em contradição 
com o conteúdo da descrição são consideradas nulas. 27 

A descrição e os desenhos podem esclarecer a reivindicação, dissipar 
as ambiguidades mas não podem suprir a sua deficiência, as suas falhas ou 
omissões.28 

O que estiver no texto da descrição se não constar na reivindicação é 
como se não tivesse sido mencionado. Porém, no sentido contrário, o conteúdo 
da reivindicação prevalece, sobre a descrição.29 

O pedido de patente apresentado caracteriza a invenção para a qual se 
requer protecção. Esta invenção é unitária e indivisível, não é cabível repartir 
uma reivindicação em duas partes distintas e desconectadas. 

O requisito do respeito ao princípio da unidade da invenção é resultante 
da forma da reivindicação periférica adotada regra geral nos sistemas anglo-
saxões, sendo atualmente adotada tanto no sistema harmonizado europeu, 

25 Entendemos, como a posição maioritária da doutrina, que perito não é um inventor, é a 
pessoa encarregada de interpretar um pedido de patente na matéria, por isso, deve ser sempre 
um profissional com conhecimentos técnicos e competência na área de atuação da invenção, 
para que assim seja capaz de entender e interpretar adequadamente o conteúdo dos termos 
técnicos utilizados nas reivindicações e nos pedidos de patente. 
26 BARBOSA. Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes. p.3 
Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012. 
27 No âmbito da patente europeia está bastante claro no artigo 138, 1, nas alíneas b) e c) que 
se a invenção não for descrita de forma suficientemente clara e completa para que um perito 
na matéria possa executa-la e se o objeto da patente se estender para além do conteúdo do 
pedido tal como foi apresentado poderá a mesma ser declarada nula. 
28 As reivindicações devem igualmente apoiar-se nos desenhos, os quais devem estar isentos 
de texto, devem conter somente figuras em número estritamente necessário para compreensão 
da invenção, segundo art. 62, 5 do CPI.  
29 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II, Tomo II, atualizado por 
Newtom Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 325 ss.  
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após a Convenção de Munique sobre a patente europeia, como no sistema 
brasileiro.  

Há uma imperatividade da regra da indivisibilidade das reivindicações, 
nos termos da legislação em vigor, tanto em Portugal como no Brasil 30. Porém, 
há um número muito restrito de autores que aponta para hipóteses em que é 
permitida a fragmentação de reivindicações e a sua eficácia parcial31.  

É fundamental destacar que a indivisibilidade da reivindicação não 
significa literalidade na interpretação da reivindicação. 

 

2.2.1 As Reivindicações de Produto e de Processo  

  

Em análise ao Código da Propriedade Industrial vigente em Portugal, 
nos deparamos com dois tipos reivindicações de patente: a reivindicação para 
patente de produto e reivindicação para patente de processo (art. 51, nº 2 e art. 
97º, nº 2) e alguns autores estabelecem uma terceira categoria, as patentes de 
uso32. 

A distinção entre reivindicações de produto e de processo é muito 
importante na medida em que o efeito da proteção conferida pela patente, 
difere em função da categoria a que pertence a reivindicação. 

As reivindicações para patente de produto33 incluem as referências 
técnicas, que são parâmetros físicos, do produto objeto da patente.  

A reivindicação de uma patente de produto incide sobre uma realidade 
física, uma coisa corpórea, um produto que será colocado no mercado 
podendo ser um dispositivo, uma composição, uma substância ou uma 
máquina e está relaciona a todos os atos referentes a produzir, usar, colocar à 

30 Não é permitido o pedido de mais de uma patente para a mesma invenção e o pedido de 
uma só patente para diversas invenções diferentes, exceto se for referente a uma pluralidade 
de invenções, ligadas entre si de tal modo que formem um só invento. O requisito do respeito 
ao princípio da unidade de invenção é resultante da forma de reivindicação periférica, adotada 
tanto no sistema brasileiro quanto no sistema europeu, após a harmonização da Convenção de 
Munique sobre a Patente Europeia e facilita o procedimento de concessão, a compreensão da 
patente a terceiros e evita o agravamento no valor das taxas cobradas e para tal exige que o 
pedido de patente não contenha mais de uma invenção e que todos os diversos meios 
utilizados resultem na solução de um único problema técnico. 
31 LARSEN, Joshua P. “Liability for divided performance of process claims after BMC resources” 
inc. v. Paymentech. Disponível em: 
http://law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/pdf/JATIP_Article.pdf. Acesso em 14 de setembro 
de 2012.  
32 SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “El Ámbito de Protección de la Patente, Trintant lo Blanch, 
Valencia, 2002, pp.117 ss. 
33  A proteção de produto foi introduzida pela Convenção da União de  Paris, na revisão de 
Estocolmo de 1967 e mais tarde na CPE e consta ainda no artigo 28º nº1 al. b) do 
ADPIC/TRIPS tendo sido adoptada pelas principais legislações nacionais. 
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venda, comprar ou importar produto que possua as características estruturais 
descritas na reivindicação, independentemente da forma como é aplicado ou 
comercializado34. Abrangendo o produto, independentemente do modo como o 
mesmo venha a ser obtido e todas as suas possíveis utilizações. 

Destacamos a existência de duas correntes doutrinárias, de um lado 
está a corrente mais conservadora de origem germânica adepta da proteção 
absoluta e de outro lado a corrente anglo-saxónica seguidora da proteção 
relativa, uma questão controvertida na doutrina e que dá origem a muitos 
litígios. 

A proteção absoluta refere-se a proteção do produto, 
independentemente de qual for o seu modo de produção e da sua utilização, 
isto é, em todas as circunstâncias e em qualquer contexto, indiferente a futuras 
invenções que obtenham o mesmo produto através de novos métodos ou que 
destinem o produto a usos inovadores, sendo estes conhecidos ou não no 
momento da solicitação da patente. E justifica-se mais às invenções no campo 
da mecânica e/ou eletrónica em que há normalmente “uma correspondência 
inequívoca entre estrutura e função”35 

Nas proteções relativas as invenções de processo e uso, concedidas 
posteriormente a patente de produto são consideradas invenções derivadas e 
independentes da primeira, por isso, não necessitam de uma licença do titular 
da patente. E são mais adequadas ao campo da indústria químico-farmacêutica 
e da biotecnologia, nos termos a legislação vigente (art. 54º, nº 1, alíneas a) e 
b) CPI). 

 Há claramente uma aceitação da teoria mais favorável ao titular das 
patentes nas legislações europeia, portuguesa (artigos 97º, nº 1 CPI e 69º, nº 
1CPE) e brasileira (artigos 25 e 41 da Lei 9.279/96), a qual no nosso 
entendimento constitui a concepção mais coerente, pois, ao mesmo tempo que 
protege o direito do titular da patente, não se torna um obstáculo a atividade 
inventiva de terceiros. 

A reivindicação de uma patente de processo incide sobre uma atividade 
desenvolvida em várias etapas ou sobre um método ou procedimento de 
utilização e está relaciona a todos os atos relacionados àquela determinada 
atividade inventiva36, podendo ser igualmente objeto de patente os processos 
novos para obtenção de produtos, substâncias ou composições já conhecidos 
ou até mesmo já patenteado por um terceiro (art. 51, nº3 do CPI), sendo que, 
nesta última hipótese a exploração económica fica sujeita a uma condicionante 
que pode ser ou a autorização do detentor do direito de exclusivo ou o fim do 
prazo legal que leva a caducidade do direito.  

34 DI BLASI, Gabriel e outros. A Propriedade Industrial: Os sistemas de marcas patentes e 
desenhos industriais analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996, Rio de Janeiro, 
Forense, 2002, p.144. 
35 DI CATALDO, Vincenzo. “Le invenzioni i Modelli”, 2º Ed., Milano, Guiffré, 1993, p.115. 
36  Na legislação brasileira encontramos tal previsão no art. 42, inciso II da Lei 9279/96. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.119 a 135 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



GIULIANA BORGES ASSUMPÇÃO GATTASS  | 128 
 

Nada impede porém que, seja obtido o mesmo produto, através de um 
processo completamente distinto, tendo em vista que, neste caso foi o 
processo objeto de patente e não o produto obtido através dele. O objeto obtido 
por meio do processo patenteado pode beneficiar da proteção conferida ao 
processo inovador, sem que seja necessário preencher os requisitos de 
patenteabilidade (art. 64, nº 2 CPE). 

 

2.3  A interpretação das Reivindicações e a Necessidade de Ampliação 
da Proteção  

 

As reivindicações são fórmulas concisas, em que se define uma 
invenção (art. 84º CPE e art. 62º, nº3 CPI)37. 

A legislação vigente em Portugal gera dúvidas quanto a interpretação 
das reivindicações, pois não menciona os casos em que se deva ou não 
proceder a interpretação das reivindicações, simplesmente determina a forma 
de fazê-la e que a descrição e os desenhos devem servir como meios 
auxiliares38 a interpretação das reivindicações.39  

Muitos doutrinadores entendem que a interpretação deva ser sempre 
efetuada, independentemente de dúvidas ou ambiguidades.40 

Estas fórmulas precisam ser clarificadas e para isso precisamos 
interpretá-las, independentemente de existir ou não ambiguidade nas mesmas, 
nos termos do artigo 1º do Protocolo Interpretativo do art. 69 CPE. 

Nos termos do direito harmonizado europeu (art. 83º CPE e art. 1º do 
Protocolo Interpretativo do art. 69 CPE), da legislação vigente em Portugal (art. 
97º, nº 1 CPI) e no Brasil (art. 41 da Lei nº 9279/96)41, a correta interpretação 
da reivindicação42, a qual deve estar associada a descrição43 e aos desenhos, 
permite ao perito na matéria, determinar o escopo da proteção da patente.44  

37  SALVADOR JOVANÍ, Carmen. “El Ámbito de Protección de la patente”, pp. 184-187. 
38 O vínculo entre a descrição e as reivindicações é mais estreito que entre estas e os 
desenhos. As reivindicações devem obrigatoriamente apoiar-se na descrição (art. 84 CPE e art. 
62, 3 CPI) e no caso de haver divergências entendemos que a descrição deve prevalecer sobre 
os desenhos.  
39 MARQUES, João Paulo Remédio. O conteúdo dos pedidos de patente: a descrição do 
invento e a importância das reivindicações, p. 828. 
40 ASCENSÃO, José de Oliveira. Âmbito da Patente: Doutrina dos Equivalentes. II Curso Pós-
Graduado de Direito Intelectual promovido pela APDI, em 17.03.2012; SALVADOR JOVANÍ, 
Carmen. “El Ámbito de Protección de la patente”, p.185 ss.  
41 O art. 41 da Lei Brasileira nº 9279/96 estabelece que a extensão da proteção conferida pela 
patente será determinada pelo teor das reivindicações as quais deverão ser interpretadas com 
base no relatório descritivo juntamente com os desenhos 
42 No nosso entendimento a interpretação tem como elemento principal a reivindicação, mas 
cada reivindicação deve ser considerada dentro do contexto e na perspetiva, do que se lê na 
descrição.  
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A interpretação tem como elemento principal a reivindicação, mas cada 
reivindicação deve ser considerada dentro do contexto e na perspectiva, do 
que se lê na descrição. 

A análise da descrição da invenção tem um propósito de permitir que o 
perito na matéria consiga executar e repetir a invenção descritas sem que seja 
necessário, uma atividade inventiva própria. E deve ser considerada no 
contexto do campo geral em que a invenção é aplicável. 

A descrição também se destina às pessoas que detém conhecimento no 
campo referente àquela determinada patente e deverão ser lidas sob a ótica de 
seu conhecimento das condições, prevalecendo no campo em análise, os 
conhecimentos existentes no tempo em que a patente foi concedida e a 
tecnologia anterior a esse período. 

Todos os elementos necessários para uma adequada e correta 
interpretação são fixados no momento da publicação do pedido, em prol da 
segurança jurídica de terceiros, até a sua concessão.  

Consequentemente todas as alterações que ocorrerem, em relação aos 
desenhos e a descrição, durante o procedimento de concessão da patente, 
terão efeito retroativo, exceto se tiver sido ampliada a proteção conferida pela 
patente (art. 69, nº2 CPE).  

Todavia, as modificações posteriores a concessão da patente não 
podem ampliar a proteção conferida (art. 123, 3 CPE), e repercutir na 
interpretação das reivindicações, sob pena de ser considerada nula no 
respetivo Estado contraente (art.138, 1, d) CPE).45 

Salientamos que, a interpretação das reivindicações, associada a 
descrição e aos desenhos, é de suma importância na determinação do âmbito 
da proteção conferida pela patente, porém, não é suficiente.46  

A doutrina de modo geral, é unânime em afirmar que em caso de 
suspeita de infração ao direito de patente, a conduta do potencial infrator 
deverá ser analisada sob a luz das reivindicações.47  

Tornando-se necessário a ampliação da proteção concedida ao titular da 
patente frente as possíveis infrações. 

43 Neste contexto a descrição da invenção tem o propósito de permitir que o perito na matéria 
consiga executar e repetir a invenção descrita sem que seja necessário, uma atividade 
inventiva própria. 
44 Os peritos na matéria são as pessoas com vasto conhecimento naquele ramo em que requer 
um pedido de patente, o que permite desvendar os termos técnicos adotados na reivindicação.  
45  SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.71. 
46 FRANZOSI, Mario. “Claim Interpretation”. In Festschrift fuer Gert Kolle und Dieter Stauder, 
Heymans, 2005. Disponível em: http://www.franzosi.com/media/pdf/articoli/claim-
interpretation.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2012. 
47  SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial,p.71. 
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A infração nestes casos pode ser literal ou de forma direta, quando cada 
elemento do produto ou processo infrator coincide com a definição contida na 
reivindicação, podendo haver necessidade de interpretar o significado ou a 
abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém, uma vez 
interpretada expressão e estabelecida sua extensão a correspondência com o 
elemento infrator é imediata.48   

Poderá também ocorrer infração não literal, quando não há uma 
completa correspondência entre os elementos constantes na reivindicação e 
aqueles do produto infrator.49  

As hipóteses de infração não literal são mais difíceis de serem 
comprovadas nos casos concretos50, são também extremamente relevantes 
para que possamos determinar de modo abrangente, o âmbito de proteção de 
uma patente.51 

A infração por equivalência, uma das formas de infração não literal, 
apresenta-se quando o elemento do produto infrator não se enquadra 
diretamente na definição do elemento da reivindicação,52 no entanto, ele 
constitui um equivalente técnico funcional deste último.53 

 

3. O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA PATENTE 

 

O conteúdo positivo do âmbito de proteção do direito conferido pela 
patente está sujeito a delimitações territoriais, temporais e objetivas. 

Ao apresentar um pedido de proteção para uma invenção, junto ao 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é concedido um direito de 
exclusivo de explorar a invenção nos limites territoriais do Estado onde o 
mesmo foi concedido, neste caso Portugal (art.101º nº 1 do CPI).  

Apesar de não ser parte integrante do conteúdo dos Tratados 
Internacionais, relacionados ao Direito da Propriedade Industrial e as patentes, 
o conteúdo das reivindicações, é reconhecido como peça crucial para a 
determinação do âmbito de protecção das patentes, sendo considerado o limite 
objectivo de protecção das patentes, de um modo geral, pelas diversas 
correntes doutrinárias existentes no contexto internacional.  

48 MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicações a sua interpretação. Acesso em 
14 de setembro de 2012. 
49  ABREU, Maria Inez Araújo. A proteção da Biotecnologia em contencioso de patentes, p.142. 
50 AHLERT, IVAN Bacellar. Infração Parcial ou Subcombinações. Revista da ABPI, São Paulo, 
n. 14, jan./fev. 1995, pp. 24-29. 
51 SILVA, Pedro Sousa. Direito Industrial, p.72. 
52 GUGLIELMETTI, Giovanni. “La contraffazione del brevetto per equivalenti”, Rivista di Diritto 
Industriale, Parte I, 2000, p. 113 ss.  
53 MULLER, Ana Cristina Almeida. Escopo das Reivindicações a sua interpretação. Acesso em 
14 de setembro de 2012. 
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O âmbito de proteção conferida pela patente é determinado na grande 
maioria dos Estados (tanto na União Europeia como nos Estados Unidos), pelo 
conteúdo das reivindicações, as quais devem acompanhar o pedido de patente, 
cujo teor, indica o que deve ser considerado novo, carateriza a invenção, e 
ainda define o objeto da proteção solicitada (art.97º, nº 1 CPI). 

 No mesmo sentido, dispõe o artigo 1º do Protocolo Interpretativo do 
artigo 69º da Convenção sobre Patente Europeia (CPE) que “ o âmbito de 
proteção conferido pela patente europeia é determinado pelas reivindicações. 
Não obstante a descrição e os desenhos servem para interpretar as 
reivindicações . 

Dirimindo assim as dúvidas e as divergências existentes em relação a 
interpretação das reivindicações. 

Para uma correta determinação do âmbito de proteção é fundamental 
analisarmos as reivindicações que acompanham o pedido de patente (artigos 
62º e 63º CPI e 75º e seguintes CPE).  

As reivindicações que acompanham o pedido de patente definem além 
do OBJETO da proteção, o âmbito da proteção e o alcance dos limites do 
direito de exclusivo do titular da patente. 

O direito concedido ao titular da patente é um direito de exclusivo, porém 
está sujeito a limites territoriais, temporais e objetivos, os quais constituem o 
conteúdo positivo do âmbito de protecção da patente. 

 

3.1 Âmbito Territorial 

 

As patentes estão sujeitas ao princípio da territorialidade como todos os 
direitos de propriedade industrial. 

O direito de exclusivo de explorar a invenção, está sujeito aos limites 
territoriais do Estado onde o mesmo foi concedido. 

O titular neste caso pode impedir que terceiros, sem o seu conhecimento 
fabriquem, ofereçam, armazenem, introduzam no comércio ou utilizem um 
produto que já foi objeto de um pedido de patente, ou ainda importem de outros 
Estados o mesmo produto para os fins anteriormente mencionados, nos termos 
do artigo 101º do CPI. 

 

3.2 Âmbito Temporal 
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O direito de patente é um direito temporário de monopólio, tendo em 
vista que o seu prazo de duração é de 20 anos a contar da data do respectivo 
pedido nos termos do artigo 99º CPI, 33º TRIPS/ADIPC e 63º, nº 1 CPE. 

Esse prazo é internacionalmente aceite para que o inventor possa retirar 
proveitos do seu direito de exclusivo, sendo também entendida como uma 
forma de compensar todo o tempo dedicado e o trabalho de pesquisa que o 
mesmo teve que desenvolver para que pudesse chegar aquela nova invenção 
agora patenteada.  

Após o decurso desse prazo, regra geral, torna-se de domínio público e 
o seu uso passa a ser acessível a todos. 

Não podemos deixar de mencionar que, o prazo anteriormente 
mencionado, pode ser prorrogado no caso dos medicamentos e produtos 
fitofarmacêuticos, nos termos do artigo 115º e seguintes. 

 

3.3 Âmbito Objetivo 

 

A interpretação das reivindicações, associada a descrição e aos 
desenhos, é de suma importância na determinação do âmbito objectivo da 
proteção conferida pela patente. 

Podemos considerar a reivindicação a peça, mais importante do pedido, 
pois a delimitação do que será protegido é determinado segundo as 
reivindicações tanto nas patentes de produto (aparelho, máquina, dispositivo ou 
substância) quanto nas patentes de processo (processo, método ou uso) ou 
ainda nos casos de invenção de produto e processo. 

As reivindicações para patente de produto incluem as referências 
técnicas que são parâmetros físicos, do produto objecto da patente. Em 
contrapartida as reivindicações de processo incluem todas as etapas de 
realização do processo, necessárias para concretização de uma determinada 
invenção. 

A limitação da proteção a interpretação das reivindicações associada a 
descrição e aos desenhos, no nosso entendimento, torna-se um empecilho a 
proteção do titular da patente, frente aos casos em que ocorre uma ligeira 
alteração na invenção patenteada o que possibilita possíveis imitações. 

Entendemos que a extensão do alcance da proteção conferida pela 
patente, isto é, a criação de uma proteção ao titular da patente, que vá além da 
extensão resultante da interpretação da reivindicação, na qual esteja incluída 
as possíveis variantes, corresponde a proteção equitativa prevista no Protocolo 
Interpretativo do artigo 69º CPE. E a inclusão das variantes no âmbito de 
proteção não entra em contradição com o disposto no artigo 69º, 1, CPE.  
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4. CONCLUSÃO  

 

As reivindicações são fórmulas concisas, em que se define uma 
invenção. 

Estamos perante a peça escrita mais importante do pedido de patente, 
através da qual o inventor requerente, após a exposição da solução técnica 
que pretende que lhe seja concedida a exclusividade, delimita a parte 
específica do conteúdo da exposição, para qual pretende o privilégio. 

As reivindicações devem ser interpretadas em conjunto com a descrição 
e os desenhos, independentemente da existência ou não de dúvidas ou 
ambiguidades, segundo entendimento doutrinário predominante. 

O que se visa proteger, com a interpretação da reivindicação, na 
verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente. 

Todos os elementos necessários para uma adequada e correta 
interpretação são fixados no momento da publicação do pedido, em prol da 
segurança jurídica de terceiros, até a sua concessão.  

A interpretação das reivindicações, associada a descrição e aos 
desenhos, é de suma importância na determinação do âmbito objectivo da 
proteção conferida pela patente, porém, não é suficiente. 

As reivindicações são fundamentais para delimitação o âmbito de 
proteção de patentes, em todos os tipos de patentes, tanto quanto o pedido 
deduzido na petição inicial para um processo judicial ou ainda a descrição dos 
limites de um imóvel, por suas confrontações e medições para o registo de 
imóveis. 

A definição do âmbito de protecção das patentes, através da 
interpretação não literal do conteúdo das reivindicações, associada a descrição 
e aos desenhos, concede uma maior segurança jurídica aos inventores, 
perante a tentativa de terceiros, em infringir o direito de exclusivo, através de 
uma infracção literal ou não literal. 

A limitação da proteção a interpretação das reivindicações associada a 
descrição e aos desenhos, não pode ser um entrave a proteção do direito de 
exclusivo do titular da patente, frente aos casos em que ocorre somente uma 
ligeira alteração na invenção patenteada o que possibilita possíveis imitações. 

Entendemos que a proteção ao titular da patente, deve ser um somatório 
da protecção temporal, a protecção territorial e ir além da extensão resultante 
da interpretação da reivindicação, na qual esteja incluída as possíveis variantes 
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uma proteção equitativa, nos termos do Protocolo Interpretativo do artigo 69º 
CPE. 
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RESUMO  
 
O presente estudo pretende examinar as críticas e a inspiração de Husserl nas 
Meditações Metafísicas de Descartes, quando escreveu as famosas 
conferências publicadas com o nome de Meditações Cartesianas. A 
contribuição de Husserl foi estudada por Ricoeur  em diversos artigos,reunidos 
depois no livro intitulado Na escola da Fenomenologia.  
Palavras - chave: Husserl, Ricoeur, Descartes; Fenomenologia, Ego, 
Meditações Cartesianas. 

ABSTRACT 

This paper aims to examine the Husserl’s critics and Husserl’s inspiration on 
Descartes’ Meditations Methaphysics,in order to overcoming Descartes 
philosophy  in the famous writing  the Cartesians Meditations.Husserl’s 
contribution is presented by Paul Ricoeur in many articles, published under the 
title À l’école de la Phénoménologie. 

Keywords: Husserl, Ricoeur, Descartes; Phenomenology, Ego, Cartesian 
Meditations. 

 

Introdução 

 

Descartes é o pano de fundo das Meditações Cartesianas 

husserlianas. O estudo delas influenciou a transformação de uma 

fenomenologia numa nova filosofia transcendental; dessa forma pode-se 

denominar a fenomenologia como um neocartesianismo, embora não se trate 

de mera adesão ao pensador francês.Husserl se vale das Meditações 

Cartesianas, pois estas têm um significado permanente, caracterizando as 

suas transformações e reformulações, e refletindo sobre a contribuição e os 

limites da filosofia cartesiana, cuja superação levará Husserl a formular o 

método e problemática da sua  fenomenologia transcendental. 
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O grande tema das Meditações Cartesianas é a reformulação  da 

filosofia buscando constituir uma ciência baseada na fundamentação absoluta. 

Para Descartes o cogito equivale a uma reformulação  análoga de todas as 

ciências; estas são apenas membros dependentes da ciência Universal, una – 

a Filosofia, e é somente nesta que as outras poderão autenticar-se. E para 

alcançarmos tal autenticação  precisamos, segundo Husserl, “de uma 

reconstrução radical que dê satisfação à ideia de filosofia enquanto unidade 

universal das ciências,  condição necessária de uma tal fundamentação 

absoluta” 1 .Tal exigência, em Descartes se expressa como uma filosofia 

baseada no sujeito e se dando de dois modos:  todo aquele que queira ser 

filósofo deve recolher-se em si próprio e procurar  a verdade dentro de si, 

destruir todas as ciências para de novo reconstruí-las, pois a filosofia é algo 

pessoal do filósofo e só por ele é que esse caminho deve ser percorrido. As 

Meditações de Descartes delineiam quais caminhos são necessários para  

qualquer filosofia  alcançar o rigor científico e a partir daí delineia uma nova 

filosofia. 

A obra nos leva a um retorno ao ego e às cogitationes que só o 

atingiremos pela dúvida metódica. Tudo é passível de dúvida, tudo que é dito 

como certo na experiência e no pensamento é posto no crivo da dúvida 

metódica, não para permanecer na dúvida, mas para encontrar um fundamento 

que resista à dúvida . Aquele que medita se mantém fora da dúvida, não se 

pode negá-lo ou duvidá-lo. Enquanto ego das cogitationes, ele é absolutamente 

indubitável. 

O ego reduzido procura caminhos para verdades apodíticas, tendo 

como fio condutor princípios que são natos e pertencem ao ego puro. 

        O eu transcendental e a fenomenologia husserliana 

É possível perceber a insatisfação de Husserl em relação ao modelo 

de ciência de sua época, quando esta se referia ao conhecimento da realidade. 

A insuficiência da ciência de seu tempo é exemplificada  pela  psicologia 

científica, que reduz as operações psíquicas a mera resposta a estímulos 

1  HUSSERL. Ed. Meditações Cartesianas. Conferencias de Paris. Phainomenon – Clássicos de 
Fenomenologia . Portugal. CFUO: 2010. p. 52. 
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externos,, deixando de lado a subjetividade. É diante desse modelo de ciência, 

que pressupõe um mundo existente antes da experiência, que surge a proposta 

fenomenológica e transcendental de Husserl. 

A fenomenologia opõe-se aos postulados empíristas, pois ela parte 

do pressuposto que não existem objetos em si, mas o indivíduo, e este atribui 

diferentes significados ao mesmo objeto. Também se opõe às ideias 

racionalistas, pois estas  só consideram a ideia de consciência pura, isolada e 

fora do mundo. Na fenomenologia, entendemos consciência como consciência 

de alguma coisa; o saber emerge da correlação consciência –mundo, resulta 

da visada intencional . 

A palavra a fenomenologia é formada por dois vocábulos gregos: 

phainomenon, aquilo que se mostra e logos, que para os gregos tem diversos 

significados;retemos apenas os de palavra e pensamento. Fenomenologia é o 

estudo  daquilo que se mostra, o fenômeno. A fenomenologia não é uma 

ciência exata, uma ciência eidética dedutiva, ela será rigorosa sim, mas não 

exata; por acontecer pela descrição e não dedução, seus objetos são os 

fenômenos,  são os vividos da consciência, os atos e os correlatos dessa 

consciência. 

As Meditações Cartesianas de Husserl é uma introdução à sua 

fenomenologia. Êle atribui um papel especial a Descartes, responsável pela 

reforma da filosofia fazendo dela uma ciência que busca  fundamentos 

absolutos. A partir desse ideal de reconstrução da filosofia, ela  se torna  

assunto pessoal do filósofo. Defendida como um neocartesianismo toma de 

Descartes dois grandes motivos metódicos nos quais fará uma renovação 

profunda: a efetivação de uma crítica a tudo quanto aparece a nós de maneira 

evidente, e a reformulação  de todos os saberes pela descoberta do seu 

fundamento único no “sujeito” que tem consciência de si.  

A contribuição de Husserl só pode ser entendida quando 

compreendermos a sua tentativa de criar uma nova forma de conceber a 

realidade, diante da sua insatisfação com o saber de seu tempo e com as 

crises epistemológicas que ocorreram no início do século XX. O método, a 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.136 a 153 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



JOSÉ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA |  139 
 

dúvida cartesiana  e a tentaiva de ir além de Descartes, partindo de Descartes, 

seriam essenciais para se apreender essa nova concepção:  

 “A respeito de tudo o que é certo na vida de experiência e de 
pensamento naturais, ele realiza, por essa vida, uma critica 
metódica quanto à possibilidade de isso ser posto em dúvida, e 
procura adquirir, por meio da exclusão de tudo o que ainda 
deixa em aberto a possibilidade da dúvida, um eventual acervo 
de coisas absolutamente evidentes.” 2  

Aquele que medita, retém apenas em si mesmo o ego puro das suas 

cogitationes, pois só ele existe depois de se ter colocado em suspensão a 

existência do mundo. Descartes, segundo Husserl, reinventa uma nova forma 

de fazer filosofia que sai dos trilhos do passado, indo de um objetivismo 

ingênuo para o subjetivismo transcendental.  

O caminho do ego transcendental é o modo a fundar as ciências de 

uma forma radical que Husserl percorrerá, afirmando que se  deve, de qualquer 

modo, fazer uma crítica à experiência primeira que temos do mundo, o qual se 

apresenta como já apodíctico,  de modo necessário e incondicional. A respeito 

disso afirma:  

“O Ser do mundo é por si mesmo óbvio – tanto que ninguém 
pensará em enunciá-lo expressamente por uma proposição. 
Temos, afinal, a experiência continuada pela qual este mundo 
está incessantemente diante dos olhos como sendo 
inquestionavelmente. Mas, por mais que esta evidência seja 
em si anterior a todas as evidências da vida voltada para o 
mundo e de todas as ciências – das quais ela é fundamento 
que constantemente as suporta -, depressa ficamos na dúvida 
sobre se ela poderá reivindicar, nesta sua função, um caráter 
apodíctico. E quando prosseguimos com esta dúvida, torna-se 
visível que essa evidência também não poderá reinventar 
prerrogativa de ser a evidência absolutamente primeira. No que 
diz respeito ao primeiro ponto, a experiência sensível universal, 
em cuja evidência o mundo nos é constantemente dado de 
antemão, não deve ser tomada, sem mais, como uma 
evidência apodíctica em que fosse absolutamente excluída a 
possibilidade de que se tornasse duvidoso que o mundo fosse 
efectivamente, ou seja, a possibilidade do seu não-ser.” 3  

 

2 Idem. P 25 
3 Idem, ibidem p. 65-66 
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O passo seguinte é colocar entre parênteses o mundo ( fazer o que 

Husserl chama de époché)como dado imediato e considerá-lo como puro pólo 

atrativo, objeto intencional da consciência.Colocar “entre parentes” não será só 

relativo ao mundo, mas também ao eu empírico , a subjetividade em relação às 

experiências. Suspender a tese de mundo empírico  e da subjetividade 

empírica resulta num Eu puro um Eu transcendental pura função de 

conhecimento da espécie huamana e num mundo que é puro foco intencional 

da consciência.Husserl chama essa dupla suspensão de redução eidética e de 

redução fenomenológia. 

Na redução o mundo é observado em sua transparência, pela 

relação dada na consciência entre noema e noésis, isto é, é visto como 

vivência objetiva, como objeto significativo, no qual o sujeito vê suas operações 

conscientes, a sua intencionalidade, elemento essencial da vivência objetiva. 

Sujeito e  objeto não são mera uma relação entre duas realidades 

independentes, mas  dois polos significativos da intenção da consciência. 

Perceber é intencionar, é tornar significativo. O Ego transcendental é o 

fundamento, a origem de toda significação, é o portador e doador de intenção e 

significação. 

A fenomenologia consiste em explicar essa atividade fundadora e 

constitutiva do Ego transcendental. A análise intencional nos diz que o objeto é 

constituído como significante e cabe à fenomenologia a análise deste processo 

de constituição. Pela redução o ego tem-se como responsável pelo sentido dos 

fenômenos, fonte das significações. A consciência pela intencionalidade é 

antes de tudo, consciência de algo, ela não é inicialmente consciência de si. A 

apreensão do mundo é inconsciente antes de se tornar consciente, irrefletido 

antes de ser reflexão.  A intencionalidade em ato é mais ampla que a 

intencionalidade já exercida. 

A significação do mundo não é dada apenas por um ego subjetivo, 

mas por de uma pluralidade de egos, visto que o mundo é intencionado por 

vários egos, fazendo surgir uma relação intersubjetiva, pela qual a significação 

é dada por uma comunidade, é histórica. 
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Significar o mundo presente implica considerar o passado e se ligar 

ao mundo futuro; assim é o conhecimento científico: este mundo de experiência 

objetiva das ciências se ergue sobre o mundo originário da vida previamente 

dada.  Assim as ciências positivas perderam o sentido da vida; nisto consiste a 

crise das ciências; elas não perdem seu valor no que se refere aos fatos que 

analisam, mas por terem se afastado dos problemas referentes ao sentido da 

existência humana. 

Para Husserl o mundo objetivo da ciência é fundado na experiência 

e no pensamento pré-reflexivo e pré-científico, e se fundamenta na formação 

subjetiva. Dessa forma só uma investigação que tenha como finalidade 

remontar à subjetividade, pode alcançar o sentido de ser no mundo, pois ela é 

a fonte do pensamento pré-reflexivo e do científico e reflexivo. Recoloca-se, 

desse modo, no pensamento contemporâneo a necessidade de uma 

antropologia filosófica, uma ética e uma epistemologia que respondam aos 

novos desafios. 

Com o aprofundamento feito por Husserl da dúvida cartesiana ,pelo 

retorno a nós próprios que fundamenta a subjetividade transcendental, não se 

pode recusar a empiricidade objetiva do mundo fora de nós. A existência do 

mundo fundada sobre a apoditicidade da experiência natural, não é só agora 

um fato evidente, mas de afirmação. Estamos diante da atitude puramente 

fenomenológica: o mundo considerado não como evidência natural, mas  como 

dado para a consciência de alguém. 

Partindo da empreitada cartesiana  o filósofo alemão afirma que se 

bem executado, o retorno a nós mesmos, nos conduzirá à subjetividade 

transcendental, sendo esta e não  o ego cogito, o domínio último, apodítico e 

correto, proporcionando, dessa forma, a inauguração de qualquer filosofia 

radical. Assim:  

“Reflictamos. Enquanto filósofos que meditam radicalmente, 

não temos, agora, nem uma ciência que seja válida para nós, 

nem um mundo que exista para nós. Em vez de ser pura e 

simplesmente, ou seja, em vez de valer para nós de modo 
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natural na crença de ser da experiência, o mundo é, para nós, 

apenas uma simples pretensão de ser.” 4 

Apesar da reverência ao pensador francês, do retorno ao cogito, 

Husserl abre caminhos a uma nova fundamentação epistêmica do fenômeno e 

da experiência, não adere completamente a Descartes. O erro cartesiano seria 

o de ter estabelecido um “eu” para depois ir à realidade externa, como uma 

mediação, sendo tal mediação fundamentada nesse “eu.” O caminho 

husserliano seria diverso: o processo não precisa de mediação, mas sim, de 

uma relação sujeito-objeto; não há uma forma dual de conceber a realidade 

como pretendia o pensador francês, o sujeito separado do objeto. Tudo é 

estabelecido a partir de uma ordem transcendental, estrutura na qual se dá a 

experiência: não posso viver, experimentar, pensar, não posso agir e emitir 

juízos de valor num mundo diferente daquele que se encontra em mim e de 

mim mesmo extrai o seu sentido e sua validade. Reduzir toda a realidade 

referindo-a a um eu, a uma subjetividade transcendental, é o que Husserl 

chama de epoché fenomenológica. 

Superando  o pensamento cartesiano, o método de redução a uma 

subjetividade única e fundadora da realidade conduz  Husserl, em sua Primeira 

Meditação, a apresentar uma nova proposta epistêmica, uma filosofia 

radical,deixando de lado a posição das ciências naturais, que têm o mundo 

como dado, numa relação de correspondência entre juízo e o objeto desse 

juízo. Husserl toma a relação com a realidade, a partir do eu transcendental, 

fundamento único e apodíticamente correto, que se dá pelo intermédio da 

epoché, inferindo um mundo que existe para mim, exatamente tal como existe 

para mim. A abordagem fenomenológica, afirmando que não há uma relação 

dual, um sujeito que se coloca diante de um objeto um separado . É preciso 

explorar a própria coisa que se percebe, que se pensa, da qual se fala, 

evitando hipóteses, tanto sobre a relação que nos  liga ao fenômeno como 

sobre a relação  que o liga ao “Eu”, para quem ele é fenômeno. Husserl postula 

uma correlação consciência-mundo, que se dá na intencionalidade da 

consciência. 

4 Idem, idibem p. 67 
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        Ricoeur leitor de Husserl 

Ricoeur foi tradutor, e introdutor do pensamento fenomenológico 

husserliano, das Ideen I na França. Em 1986, publicou uma coletânea de 

artigos intitulada “ À l’École de la phénoménolpgie”,  que ainda assim, não 

reúne a totalidade dos estudos ricoeurianos sobre Husserl.  Paul Ricoeur é 

influenciado pela fenomenologia husserliana e faz a sua própria hermenêutica 

fenomenológica.  Exporemos aqui uma síntese de seu pensamento acerca do 

pensamento de Husserl. Faremos uma breve síntese dos estudos ricoeurianos 

sobre a fenomenologia, mostrando como ele percorre as principais obras do 

Husserl. 

A fenomenologia não se esgota em Husserl! Ela está inserida na 

história da filosofia ocidental. Encontramos, segundo Ricoeur, na 

fenomenologia husserliana dois traços da “Fenomenologia do Espírito” de 

Hegel: o trágico e o lógico. O fenômeno é o que aparece e não um ser capaz 

de ser recuperado por um espírito absoluto. Está ligando também a Kant nas 

descrições que continuam a análise do Gemut  

(...) pelo seu gosto por aquilo que é “originário”, “pleno”, 
“presente”, para além das abreviações e dos símbolos do 
discurso, ela (a fenomenologia) dá sequência à grande tradição 
inglêsa da crítica da linguagem, e estende sua disciplina de 
pensamento a todos os setores da experiência – experiência  
das significações, das coisas, dos valores das pessoas.”5      

A fenomenologia tem ligações, de modo mais radical, com a filosofia 

cartesiana: à dúvida e ao cogito. Ao modo de Descartes,efetua  a redução das 

falsas evidências, até chegar ao fenômeno verdadeiro, ao aparecer autêntico. 

O cogito se torna a única verdade fenomenológica em que todos os sentidos 

são confrontados com o que constitui o fenômeno do mundo. A fenomenologia 

não foge ao transcendentalismo kantiano, ao originário humeneano, à dúvida e 

ao cogito cartesiano.  “A fenomenologia é menos uma doutrina que um método 

capaz de encarnações múltiplas, e do qual Husserl explorou apenas um 

pequeno número de possibilidades” 6, diz Ricoeur.  

5 RICOEUR, P. Na escola da fenomenologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p.08 
6 Idem. 
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Em Husserl o método fenomenológico se funde com uma 

interpretação idealista e que o situa no mesmo plano que o neokantismo do 

início do século. A fenomenologia é a soma da obra husserliana, das heresias 

que dele nasceram e também das variações do próprio Husserl e de modo 

mais peculiar a soma das descrições fenomenológicas e das interpretações 

filosóficas pelas quais se  reflete e organiza o método.  

Nas Investigações Lógicas, em seu Segundo Tomo, é tratado o tema 

da análise da significação e onde encontramos noções do método 

fenomenológico, e que mais tarde serão abordadas na Quinta e na Sexta 

dessas Investigações dedicadas ao estudo da intencionalidade e intuição 

categorial. 

A questão fundante da fenomenologia é “ o que significa significar?”. 

A fenomenologia considera a relação que a consciência mantém com as coisas 

e seus significados, tais como os elaborados pela oralidade e pela cultura. Diz 

Ricoeur: 

“O ato primeiro da consciência é querer dizer, designar 
(meinen); distinguir a significação entre outros signos, dissociá-
la do eu, da imagem, elucidar as diversas maneiras dentre as 
quais uma significação vazia vem a ser preenchida por uma 
presença intuitiva(seja ela qual for), é isto que é descrever 
fenomenologicamente a significação. Este ato vazio de 
significar outra coisa não é senão a intencionalidade. Se a 
intencionalidade é a propriedade notável da consciência de ser 
consciência de ... de escapar a si mesmo em direção a um 
outro, o ato de significar contém o essencial da 
intencionalidade. ”7 

Graças à intencionalidade que a fenomenologia é possível. Husserl 

parte das reflexões de seu mestre Brentano e assume a intencionalidade não 

como característica dos fenômenos psíquicos, entendidos como um grupo de 

fenômenos que coexistam com outros fenômenos, mas como a relação entre o 

sujeito e  o objeto da consciência em geral. 

A intencionalidade é a característica essencial das vivências, por 

que todas as experiências a implicam ,caracterizando a consciência com um  

7 Idem, ibidem, p 09 
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sentido integrador, indicando a corrente da consciência como a unidade de 

consciência. Para Husserl a intencionalidade é operante, pois não se refere 

somente ao seu objeto, mas também ao si mesmo e por isso, é ciência de si. 

Na fenomenologia ela é assumida como característica fundamental da 

consciência. 

O fenomenólogo afirma que toda consciência é consciência de 

algo,;assim ,todo ato de pensamento é intencional; a consciência é definida 

como intenção voltada ao objeto. Perceber não é perceber sensações, na 

psique não é possível separar fenômeno e coisa em si, ela é doadora de 

significado.Fenômeno é fenômeno para consciência, e não há consciência que 

não seja consciência de algo; ela é a maneira de um sujeito ver o mundo. Para 

cada maneira de consciência intencional há uma correspondente apresentação 

do objeto à consciência. 

Para se entender melhor essas modalidades, faz-se importante o 

entendimento do que Husserl chama de noésis e noema. O campo 

fenomenológico elucida a essência da correlação entre consciência e objeto, 

estendendo o seu significado para tal. Noema é o objeto no seu núcleo 

essencial, pólo a ser conhecido; e a noésis é o modo como a consciência se 

apropria desse objeto. O objeto é o resultado da correlação intencional 

consciência-mundo. O ser não se esconde atrás das aparências ou do 

fenômeno, mas o real só pode ser apreendido no seu aparecer. A consciência 

implica em relação ao objeto um desvelar progressivo, que é apreendido em 

perspectiva. 

A percepção não produz a essência, apenas encontra o objeto e 

este será alvo da descrição por parte da consciência, que logo perceberá que 

existe um núcleo invariante que permanece em todas as variações 

apreendidas. Husserl denomina eidos ou essência, essa a estrutura que define 

a essência do objeto, o seu núcleo invariante. 

A fenomenologia é, portanto, a ciência das essências, ou seja, dos 

diferentes modos do mostrar e do manifestar-se dos fenômenos à consciência, 

cuja característica primordial é a intencionalidade. A consciência, com efeito, é 

sempre consciência de algo, por isso se pode notar que a distinção entre 
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sujeito e objeto dá-se rapidamente. O sujeito é um ser capaz de atos de 

consciência, como perceber, julgar, imaginar e recordar; ao contrário, o objeto 

é o que se apreende nesses atos. 

É preciso distinguir o aparecer do objeto do objeto que aparece; 

assim, o filósofo alemão distingue os fatos das essências. A consciência é 

intencional, e é a intencionalidade que caracteriza a consciência de modo 

significativo, ela sempre se refere a objetos no seu  aparecer. 

Descrever efetivamente o que se dá à consciência, o que nela se 

manifesta é a tarefa da fenomenologia, e o que se manifesta e aparece é o 

fenômeno, e por fenômeno não entendamos a aparência contraposta à “coisa 

em si”. É tudo que a nós se apresenta por intuição, é fonte de conhecimento. A 

essência, que aparece de várias formas, é o núcleo comum entre os objetos 

que nos são dados, e se refere ao sentido, ao ser do fenômeno. 

Ciência das essências, e não de dados de fato, assim é a 

fenomenologia – ciência dos fenômenos - que visa descrever os modos pelos 

quais os fenômenos se apresentam à consciência, e neles visa descobrir as 

essências. E são os universais que a consciência intui quando o fenômeno a 

ela se apresenta; daí Husserl falar da intuição das essências.  

Husserl faz a distinção entre o fato e essência, o que permite 

justificar a lógica e a matemática. Os juízos universais e necessários que neles 

se encontram são relações entre essências e não recorrem à experiência como 

fundamento de validade. Referem-se à essência, que abre a fenomenologia à 

exploração e a descrição do Husserl chama de “Ontologia regional”, que nos 

permite estudar e classificar os vários tipos de essências. A ontologia universal 

constitui o domínio do percebido e tem por função explicitar os seus conceitos 

fundamentais, assim como os de toda ciência, explicando suas estruturas 

essenciais. Desta forma, essas regiões são: a natureza, a sociedade, a moral e 

a religião; os seus estudos se propõem em captar e descrever as essências 

dos fenômenos sociais,morais ou religiosos, contrapondo-se à “Ontologia 

formal” que se identifica com a lógica. 
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A fenomenologia visa o sentido que diz a presença. É pela intuição 

referente à essência dos atos e o que estes contém, que é possível fazer a 

distinção entre signo, significação – plena e vazia – e intuição – sensível e 

categorial. Toda fenomenologia se dá no plano da intuição do eidos, ela não se 

atém apenas ao vivido individual e incomunicável, mas é nele que atinge a sua 

estrutura universal: “Numa palavra, uma significação que vai ser preenchida 

percepção imanente, quer pela própria imaginação dessa percepção que, por 

suas variações, vai precipitar o ‘sentido’ no cadinho da análise 

fenomenológica.”8 

Depois das Investigações Lógicas, o pensamento de Husserl 

percorre dois caminhos: “os temas descritivos não cessam de se enriquecer e 

de extrapolar o quadro lógico inicial.” 9 Ele “não se cansa de refinar a filosofia 

do método e entrelaça assim a fenomenologia a uma filosofia fenomenológica. 

Não há sobreposição de um caminho a outro, mas Husserl mais tarde se vale 

dos temas descritivos para criar a redução.  

A noção de intencionalidade ganha maior atenção de Husserl 

quando este afirma que toda consciência é consciência de algo (consciência 

como cada cogitatio distinta, voltada para um cogitatum distinto). Dessa forma 

haverá tantas espécies de intencionalidade,de consciência, quantas maneiras 

de o cogito se voltar para alguma coisa. Olhando diretamente pelo lado 

descritivo, a intencionalidade foge à alternativa do realismo e do idealismo. 

Dizer que o objeto transcende à consciência e que está na consciência  

enquanto algo que aparece a esta consciência, seria dizer a mesma coisa; no 

entanto, ele está não no sentido real, mas transcendental: “A intencionalidade 

significa somente que a consciência se acha a título primeiro fora de si e que 

ela o está de múltiplas maneiras, das quais a objetividade lógica não passa de 

uma modalidade de segundo grau e a percepção, a modalidade 

fundamental.” 10  

É através desse caminho que Husserl se afasta das filosofias 

criticistas do juízo, pois pela percepção temos o modelo de toda a presença, 

8 Idem, ibidem, p.10 
9 In. Idem, p. 11 
10 Idem, ibidem, p. 12 
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dado que nela se desvela a estrutura da consciência. Toda consciência se 

percebe envolvida por um horizonte de perceptibilidade que confere ao mundo 

a sua estranheza e sua abundância. e tal estrutura faz nascer uma reflexão 

sobre a temporalidade adquirida na percepção dos objetos mais sólidos. Nesse 

caminho surge o tema do ser-no-mundo, explicado por Husserl, por Heidegger 

e os existencialistas. A primeira verdade do mundo não é a físico- matemática, 

mas a da percepção; a apoditicidade da ciência se constrói sobre o alicerce da 

presença e existência do mundo vivido perceptivamente.  

  Em Ricoeur a redução fenomenológica assume o caráter de 

explicitação do método praticado na descrição fenomênica e na elaboração de 

uma filosofia transcendental, que se subentende como uma verdadeira decisão 

metafísica sobre o estatuto ontológico de tais fenômenos. A fenomenologia é 

filha da crise do ceticismo, ulterior à intencionalidade e relativa à própria 

possibilidade de intencionalidade, de sua relação com a transcendência. Afirma 

Ricoeur que: “a essência da consciência é igualmente o seu enigma”11. A crise 

do ceticismo é sanada pela cisão no próprio objeto, “entre seu em si suposto” e 

seu aparecer puro. Mas em  Ideen, quando  a cisão é colocada na investigação 

da precariedade e da temporalidade do aparecer em fluxo, o objeto está pronto 

para a redução:  

“A hipótese conforme a qual o mundo poderia não ser nada, 
isto é, que as silhuetas poderiam não mais concordar com 
coisa alguma, acaba de resolver o ser no aparecer. 
Apresentada assim, a redução parece uma subtração de ser. 
Nas Ideen a consciência é designada como um resto, um 
resíduo fenomenológico da operação; isto quer dizer que o 
pensador se abstém de se pronunciar (epoché) sobre o 
estatuto ontológico último do aparecer e que só se ocupará 
com o aparecer puro. Mas Husserl interpreta sempre mais essa 
conquista do aparecer sobre a crença não motivada no em si 
como uma decisão sobre o próprio sentindo do ser.” 12  

A dúvida metódica, abordada na Primeira Meditação é  considerada 

inaugural; é através dela que Descartes questiona todas as certezas imediatas, 

sejam de senso comum, reais ou imaginativas. Husserl dá seguimento à dúvida 

11 Idem, p. 13 
12 Idem, p. 14 
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como método, colocando em cheque os “pré-conceitos” dos pressupostos e 

das crenças, até chegar ao que ele chamará de epoché. Ele já pensava em 

fundamentar a fenomenologia como ciência rigorosa, uma ciência voltada para 

as coisas. E é com esse intuito de ir às coisas mesmas, coisas tão manifestas 

ao ponto de não poderem ser postas em dúvida e sobre as quais quer fundar 

uma concepção filosófica consistente, que propõe então, a epoché ou redução 

fenomenológica como método.   

Epoché significa suspender o juízo sobre o que nos dizem as 

doutrinas filosóficas, sobre o que nos dizem as ciências e sobre o que cada 

indivíduo afirma e pressupõe na vida cotidiana, quer dizer,sua atitude natural, 

que é feita de certezas variadas úteis à vida e de que vivemos em um mundo 

de coisas existentes; contudo, elas não possuem evidência construtiva e 

devem ser postas “entre parênteses”. Não seria uma dúvida ao modo 

cartesiano, mas trata-se de  por concepções mal fundadas  fora do uso, não 

nos valendo delas como fundamento para a filosofia. Se esta quer ser uma 

ciência rigorosa, deve ter por fundamento aquilo que é indubitavelmente 

evidente.: Enquanto a dúvida cartesiana recusa toda verdade atribuída aos 

sentidos e às imagens, a epoché não faz senão colocá-la entre parênteses, 

neutralizando sua validade.A adesão  ingênua à  sua realidade é suspensa. 

  A dúvida cartesiana é provisória e a epoché é definitiva: em Descartes a 

dúvida serve para sair da dúvida,  é um momento a ser ultrapassado; em 

Husserl a epoché é instauração duradoura de uma atitude de permanente 

questionamento.De uma motivação à outra, uma é natural, outra  é 

transcendental: somos induzidos a duvidar de tudo pela descoberta de que as 

coisas podem nos enganar; em contrapartida, a motivação da epoché é interna, 

está interligada à minha determinação voluntária.Com Descartes eu duvido de 

tudo, exceto de mim mesmo, o ego; o eu fica insento dos questionamentos; 

com a epoché , o ego, o eu, está imerso no mundo,  encontra-se submetido à 

suspensão  da adesão ingênua à sua realidade. 

Assim, nem as doutrinas filosóficas, nem a ciência, nem as crenças 

da atitude natural são pontos indubitáveis de que necessita a ciência rigorosa, 

a filosofia. Segundo Husserl todas as crenças devem ser postas “entre 

parênteses” a modo  de epoché e não ao modo cartesiano. 
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A única coisa que resiste à epoché, o que não pode ser posto “entre 

parentes”, é a consciência e a subjetividade, pois sua existência é 

absolutamente evidente ;é o “cogito” com seu “cogitato”, além de ser a 

realidade mais evidente, absoluta; é o lugar onde se fundamenta toda a 

realidade,pois  o mundo é constituído pela consciência. 

Todo esse percurso feito por Ricoeur para explicar a fenomenologia 

husserliana chega ao ápice com o estudo sobre as Meditações Cartesianas, 

pois segundo ele, elas são a expressão mais radical da filosofia que neles 

emerge, na qual o mundo não é somente “para mim”, mas “de mim recebe” 

toda a validade ontológica, a sua existência.  Ele se torna “mundo-percebido-

na-vida-reflexiva.” 

Na Quarta Meditação, Husserl traça a passagem de uma 

fenomenologia voltada para o objeto, para uma voltada para o ego. Nesta, o 

ego é constituído continuamente por si mesmo como existente: o cogitatum é 

compreendido no cogito e este ego é que vive “através de” seus pensamentos. 

Ricoeur diz que, ao  fazer da fenomenologia uma egologia, 

acarretamos um problema: “o problema do outrem” . Apenas o ego é 

constituído por primeiro, daí a necessidade de ter sido proposta  por Husserl  

uma  Quinta Meditação, que trata da formação de outrem ;Husserl a refaz por 

longos anos. Ricoeur supõe que  

“se o ego não parece poder ser transcendido a não ser por 
outro ego, deve este outro ego ser ele mesmo constituído 
precisamente como estranho, mas na esfera da experiência 
própria do ego. Esse problema constitui uma das grandes 
dificuldades da fenomenologia husserliana. O respeito da 
experiência ingênua da intersubjetividade e o radicalismo 
filosófico herdado das meditações anteriores aí se mesclam tão 
estreitamente que fica difícil separar as descrições do conceito 
idealista.”13 

A intenção primeira das Meditações é situar o motivo transcendental 

da fenomenologia na história da filosofia. Tem a  intenção dar a conhecer o 

modo histórico de tomar consciência da principal atividade da fenomenologia 

13 Idem. ibidem, p. 15 
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,que vai constituir o fulcro do  Krisis. Nela a reflexão transcendental é o modo 

de filosofar que tem a sua própria história e atravessa a história das ciências, 

das técnicas e das filosofias objetivas que estavam fascinadas pelo naturalismo 

científico. A retomada do cogito provoca uma radicalização que suspende o 

equívoco da história. 

Descartes não foi bastante radical ou não foi fiel ao seu próprio 

radicalismo, por isso existe uma história que pretende acabar com as variações 

do pensamento e recomeçar a filosofia; assim ela superaria a própria história e 

fará valer o seu eterno sentido. “As Meditações sugerem tal ideia: a história da 

filosofia tem um sentido na medida em que se encaminha para a supressão de 

sua própria história por um progresso no sentido do verdadeiro começo”. 14 

A filosofia, pode-se dizer, é uma interpretação da sua própria 

história, explicação de suas contradições e uma justificação de sua unidade 

possível pelo sentido supra-histórico do ato filosófico, da intenção filosófica. 

Neste caminho Husserl procurou ir além de Descartes, propondo a  ideia de um 

começo radical. Deste sentido eterno vem a própria tarefa da filosofia; tal tarefa 

encontramos no Krisis, que mostra que esse sentido eterno é um dever do 

filosofar, e que gera precisamente uma história reflexiva, significante, porque é 

o desabrochar do seu próprio sentido. 

Por que levar o cogito a uma tal radicalização? Husserl lê Descartes 

por um viés neokantiano; o grande feito cartesiano foi ter proposto o projeto de 

uma filosofia que fosse ao mesmo tempo ciência e fundamento de todas as 

ciências, uma ciência universal. Por direito, o cogito é o sujeito transcendental. 

No entanto, Descartes trai o seu intuito primeiro, a dúvida deveria acabar com a 

exterioridade objetiva e colocar em evidência uma subjetividade sem exterior 

absoluto. Husserl coloca o cogito como o primeiro  elo de uma cadeia dedutiva, 

cujos demais elos são a res cogitans e a existência de Deus, e por intermédio 

da verdade divina, a afirmação da existência objetiva da natureza.  

Ricoeur chama a atenção para a consideração husserliana de 

Descartes.:  

14 Idem. p. 176 
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“a polaridade entre o cogito que absorve em si toda a 
objetividade como o seu sentido (as ideias físicas e 
matemáticas são o sentido mesmo do cogito) – e pelo outro 
lado a existência de Deus da qual tudo depende enquanto 
criatura.” 15 

Esses dois pólos se cruzam na ideia de infinito, e  pertencem ao 

ciclo do cogito. No entanto, é contestável uma filosofia com dois pólos: o cogito 

como referencia de todo o pensável e Deus como referência de todo o 

existente.  Daí Husserl refazer essa estrutura e iniciar uma outra filosofia 

divergente da cartesiana. Toda a tarefa de Husserl será baseada na omissão 

dessa polaridade. Basta apenas o ego transcendental para fundamentar a 

Philosophia Prima, não é necessário postular um Deus, como em Descartes, 

para fundamentar a existência do mundo e garantir o acesso à verdade.  

A filosofia transcendental assume, em meio a dificuldades, o status 

de uma filosofia onde o ser não fosse aquilo que só dá realidade ao objeto, 

mas, sobretudo, funde-se ao próprio ego e sua realidade. Um cogito sem res 

cogitans, sem a medida absoluta da ideia do infinito, sem o cogitatum singular. 

Tais dificuldades surgiram na Quarta Meditação, com a consideração da 

objeção ao solipsismo transcendental. A resposta encontramos na Quinta 

Meditação: enquanto que Descartes transcende o cogito  referindo-a a Deus; 

Husserl o faz através do alter ego, buscando numa filosofia da 

intersubjetividade o fundamento da objetividade  que Descartes buscara na 

verdade divina.     

A filosofia transcendental de Husserl é assim, a filosofia do sentido; 

percebido, imaginado, querido, experimentado afetivamente; sempre julgado e 

dito, lógico. O mundo para mim é o sentido do mundo em mim, inerente à 

minha existência, ao sentido da minha vida. O filósofo alemão resgata o sum 

do cogito eliminando a sua dimensão ontológica. O Cogito depois da redução é 

um campo de experiência, o fim de uma intuição originária; a reflexão que o 

apreende é um ver preenchido pela consciência.  

 

15 Idem, ibidem, pp. 176-177 
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RESUMO 
 

As cidades, a partir do século XX, passaram a ser centro de geração de riquezas 
gerando aglomerações populacionais. Esse crescimento desenfreado provocou o 
surgimento de graves impactos ambientais por causa da má disposição de resíduos 
no meio ambiente. Para contornar esta situação, foram criadas algumas leis no 
Brasil na tentativa de minimizar os impactos e preservar o meio ambiente, criando 
instrumentos para ajudar no processo decisório do Poder Público, principalmente 
municipal, uma vez que este se encontra mais próximo dos problemas locais. Este 
artigo vai discutir aspectos gerais do Plano Diretor e o conceito, importância do 
zoneamento ambiental e qual o seu papel fundamental na elaboração do Plano 
Diretor, além de abordar o impacto provocado pela ausência do zoneamento 
ambiental na efetiva aplicação do Plano Diretor, baseado em pesquisa bibliográfica. 
 
 
Palavras-chave:  
Planejamento municipal, zoneamento ambiental, Plano Diretor 
 

 
ABSTRACT 

 
Cities, from the twentieth century, became the center of wealth creation generating 
agglomerations. This rampant growth prompted the development of serious 
environmental impacts due to poor waste disposal in the environment. To get around 
this, some laws were created in Brazil in order to minimize impacts and preserve the 
environment, creating tools to aid in decision-making process of the Government, 
especially local, since it is closest to local problems. This article will discuss general 
aspects of the Plan and the concept, importance of environmental zoning and what is 
its role in drafting the Master Plan, and to discuss the impact caused by the absence 
of environmental zoning in the effective implementation of the Plan, based on 
literature 
 
Key words: 
Municipal planning, environmental zoning, Plan 
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INTRODUÇÃO 
 

No século XX, o sinônimo de desenvolvimento e de crescimento passou a 

ser a geração de riquezas geradas nas aglomerações urbanas. As áreas urbanas 

despontaram como força motora da economia local e regional, que acabaram 

suscitando o surgimento de uma crise da civilização, questionando as práticas 

econômicas e tecnológicas dominantes. 

O crescimento vivenciado pelas cidades culminou numa série de 

questões, dentre elas a ambiental, que possuiu como foco o crescimento e 

ocupação indiscriminada do território com o auxílio de tecnologias pouco adaptadas 

às condições locais e que não levavam em consideração o meio ambiente, o qual, 

na maioria dos casos, serviu e ainda serve de depósito para os resíduos gerados 

pelas atividades humanas.  

Não se pode negar que o desenvolvimento dos últimos 50 anos trouxe 

benefícios para a humanidade, mas o modo como essa prática vem comprometendo 

o meio ambiente afeta a qualidade de vida da população. O preço do 

desenvolvimento acelerado é alto em termos ambientais, ameaçando as gerações 

futuras em virtude da possível escassez de recursos naturais. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que trata a 

Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 255, é uma tentativa 

de preservar o meio ambiente, bem como de impedir a proliferação dos danos 

ambientais causados por pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. A maioria dos 

problemas ambientais identificados está intrinsecamente ligada a problemas de 

gerenciamento por parte do Poder Público, uma vez que não leva em consideração 

aspectos ambientais durante o a fase de planejamento. 

O documento no qual se encontra traçado todo o planejamento municipal 

é o Plano Diretor que dispõe sobre diretrizes estratégicas para desenvolvimento 

urbano e econômico da cidade e orienta os investimentos públicos. A elaboração do 

Plano Diretor é extremamente complexa e envolve uma equipe multidisciplinar, além 

do uso de uma série de instrumentos, dentre eles o zoneamento ambiental. 
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O zoneamento ambiental é um instrumento bastante interessante e pouco 

utilizado pelos municípios brasileiros, sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

explorar o papel deste instrumento no Planejamento Municipal, demonstrando os 

benefícios administrativos que o município terá em termos sociais, ambientais e 

econômicos. 

Este artigo foi embasado teoricamente através de pesquisa bibliográfica e 

nele são discutidos aspectos gerais do Plano Diretor e o conceito, importância do 

zoneamento ambiental e qual o seu papel fundamental na elaboração do Plano 

Diretor. Outro ponto também abordado é qual o impacto provocado pela ausência do 

zoneamento ambiental na efetiva aplicação do Plano Diretor.  
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1. PLANEJAMENTO MUNICIPAL 
 

 

O planejamento municipal é concretizado através de uma política de 

desenvolvimento traçada pelo Plano Diretor, que é criado a partir de lei municipal e 

dispõe sobre diretrizes estratégicas para desenvolvimento urbano e econômico da 

cidade e orienta os investimentos públicos (SIRVINSKAS, 2006). O planejamento 

urbano envolve a elaboração de normas legais que o normatizem e que incluam a 

participação e intervenção da comunidade e entidades para ajudar a encontrar os 

pontos críticos no desenvolvimento da cidade. 

Para Green (2002) apud Segundo (2003): 

 
O planejamento urbano do Município deve ser capaz de pensar a cidade 
estrategicamente, garantindo um processo permanente de discussão e 
análise das questões urbanas e suas contradições inerentes, de forma a 
permitir o envolvimento de seus cidadãos. 

 

Ainda discutindo as finalidades do planejamento urbano municipal, 

Segundo (2003) destaca que este deve: 

 
Operacionalizar mecanismos e instrumentos que impulsionem o 
desenvolvimento urbano, fomentando e antecipando ações, bem como 
promovendo iniciativas compartilhadas que intensifiquem as relações do 
Estado com a iniciativa privada direcionando para uma melhor qualidade de 
vida. 

 

O planejamento é um processo contínuo, o que exige que seus objetivos 

sejam alterados com o decorrer do tempo, assim como as políticas necessárias para 

sua prática. Portanto, inclui também a ação política, já que se propõe a intervir no 
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jogo de interesses de uma realidade (MORAIS, 2002). Tatiana Batistela (2007) 

considera o planejamento um instrumento auxiliar a tomada de decisões, por isso os 

aspectos ambientais devem ser inseridos no âmago de sua estrutura para que 

possam influenciar essas decisões e não serem considerados apenas a posteriori 

para evidenciar problemas e gerar mitigações. 

O planejamento urbano municipal encontra-se previsto na Constituição 

Federal de 1988 no capítulo que trata sobre os municípios e seu objetivo é estimular 

o crescimento econômico sem, contudo, excluir a preservação do meio ambiente, a 

necessidade de assegurar dignidade à pessoa humana e a possibilidade de 

participação da comunidade na elaboração do próprio planejamento urbano 

(SEGUNDO, 2003). 

Para se alcançar um planejamento que englobe todas as necessidades 

municipais, alguns instrumentos podem ser trabalhados para assegurar a melhoria 

da qualidade de vida da população. O art 4, inc III, da lei 10.257/2001, conhecido 

como Estatuto da Cidade, apresenta um conjunto de instrumentos necessários à 

implementação e efetivação da política urbana. Em se tratando do planejamento 

municipal, foram elencados instrumentos especiais como: a) Plano Diretor; b) 

disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; c) zoneamento 

ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; f) 

gestão orçamentária participativa; g) planos, programas e projetos setoriais; h) 

planos de desenvolvimento econômico e social. 

É interessante frisar que, conforme destaca Antunes (2009), o Estatuto da 

Cidade preocupou-se em evitar a superposição de instrumentos jurídicos, 

institucionais ou técnicos, uma vez que destacou que os instrumentos mencionados 

no art 4º da referida lei se regeriam pela legislação que lhes é própria. 
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2. PLANO DIRETOR 
 

 

Segundo Meirelles (2006), o Plano Diretor é um complexo de normas 

legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do Município, 

sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela 

comunidade local. Sirvinskas (2006) sintetiza este conceito ao afirmar que é o Plano 

Diretor quem traça a política de desenvolvimento urbano, ou seja, que dispõe sobre 

diretrizes estratégicas de desenvolvimento urbano e econômico da cidade e orienta 

os investimentos públicos. 

Dias (2004) denomina o Plano Diretor como sendo uma diretriz geral da 

política de desenvolvimento urbano, não sendo formalmente uma norma geral de 

direito urbanístico.  

Para Antunes (2009), o Plano Diretor é o instrumento jurídico mais 

importante para as cidades, pois é dele que se originam todas as diretrizes e 

normativas para a adequada ocupação do solo urbano. É através deste instrumento 

que se avalia se a propriedade tem ou não função social, como determina a 

Constituição Federal em seu art 182, § 2º. 

 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano 
Diretor 

 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.154 a 175 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



O PAPEL DO ZONEAMENTO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

160 
 

O Plano Diretor é uma lei formal, ou seja, é criado a partir de lei municipal 

e não pode ser substituído por decreto ou outro ato administrativo.  E sua existência, 

como resume Antunes (2009), é obrigatória para cidades: 

 
a) com mais de 20 mil habitantes; 
b) integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
c) onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4º do art 182 da CF; 
d) integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
e) inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

Segundo (2003) ressalta que o Plano Diretor pressupõe um estudo das 

potencialidades e deficiências do município. Deve-se, portanto, avaliar a dimensão 

territorial, econômica, social e ambiental do município. Por isso que o Plano Diretor 

deve ser uno e único, ou seja, adaptados às necessidades locais. 

O Plano Diretor, nas palavras de Meirelles (2006), não pode ser estático; 

é dinâmico e evolutivo, afinal o desenvolvimento do Município nunca para e pode 

variar a depender da escala espacial e temporal. 

O Plano Diretor encontra-se previsto no Estatuto das Cidades, Lei 

10.257/2001, que trata de questões da Política Urbana e invoca uma série de 

instrumentos legais que carecem ser utilizados para se atingir algumas diretrizes 

como as previstas no art 2º da referida lei e que foram resumidas por Machado 

(2006) como: 

 
1) Garantir o direito ao saneamento ambiental; 
2) Realizar o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município de modo 
a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 
negativos sobre o meio ambiente; 
3) Ordenar e controlar-se o uso do solo, de forma a evitar a poluição e a 
degradação ambiental; 
4) Adotar padrões de produção e consumo de bens e serviços compatíveis 
com os limites da sustentabilidade ambiental do Município; 
5) Proteger, preservar e recuperar o meio ambiente natural e construído e 
os patrimônios culturais, históricos, artístico, e arqueológico. 
 

Para alcançar tais diretrizes, Antunes (2009) elaborou um resumo do 

conteúdo mínimo exigido pelo Estatuto da Cidade: 
a) delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-
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estrutura e de demanda ara utilização, na forma do art 5º do Estatuto da 
Cidade; 
b) disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35; 
c) sistema de acompanhamento e de controle. 

 

É bom destacar que o Estatuto das Cidades não vislumbra o 

planejamento apenas do ponto de vista político, social e econômico, mas houve uma 

preocupação quanto ao ecossistema em que o município está inserido, 

principalmente no que se refere à bacia e sub-bacia hidrográfica. Assim como houve 

um destaque para a melhoria da qualidade de vida através da implantação do 

saneamento básico. 

Dias (2004) ainda enfatiza que sob o aspecto teleológico deve-se superar 

a visão tecnicista do Plano Diretor e fazer esforços para que o direito urbanístico 

seja amplamente divulgado em no cotidiano jurídico para que seja possível atacar os 

graves problemas urbanos-ambientais que as cidades brasileiras atravessam, sendo 

que o Estatuto da Cidade é sem dúvida um marco legal importante para a 

construção de cidades sustentáveis. 

Ainda sob o ponto de vista técnico, o Plano Diretor deveria ser subsidiado 

por uma análise ambiental do território, entretanto o próprio Estatuto da Cidade não 

destaca esta obrigatoriedade. Para Batistela (2007), a análise dos aspectos 

ambientais, hoje, está bastante restrita à fase de diagnóstico do Plano Diretor. 

A questão ambiental deve passar pela elaboração do Plano Diretor no 

que tange ao patrimônio natural, cultural e artificial, dispondo sobre a utilização e 

preservação dos recursos naturais existentes no município, a utilização e a 

conservação do patrimônio cultural do município e o disciplinamento do patrimônio 

ambiental artificial (SEGUNDO, 2003). 

O Plano Diretor deve estimular, também, a compactação e a 

concentração de moradias e estabelecimentos em áreas mais bem equipadas em 

termos de infra-estrutura. Tal situação representaria uma economia para a 

coletividade e, do mesmo modo, uma economia de recursos ambientais a serem 

instalados ou utilizados (águas, rede de esgotos, combustível...). O Plano Diretor 

abriga, assim, duas idéias fundamentais: a de que existem necessidades a serem 

supridas e a de que os recursos para supri-las devem ser utilizados de forma 

racional). 
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Um aspecto importante a ser ressaltado se refere ao monitoramento das 

medidas previstas no Plano Diretor. Para que possuam efetividade, deve existir um 

sistema de avaliação do desenvolvimento urbano que avalie a compatibilidade entre 

o previsto no Plano Diretor e o realizado. 

Enfim, o Plano Diretor é um instrumento básico, significa dizer que, sem 

ele, os municípios não conseguirão alcançar seus objetivos de ordenação da cidade. 

É através daquele que são fixados objetivos e é orientado o desenvolvimento do 

município e para alcançá-lo necessita de ferramentas como o zoneamento 

ambiental.  

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.154 a 175 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



CARINA SIQUEIRA DE SOUZA | 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZONEAMENTO AMBIENTAL 
 

3.1. Conceito de zoneamento e zoneamento ambiental 

Zoneamento, nas palavras de Meirelles (2006), consiste na repartição da 

cidade e das áreas urbanizáveis segundo sua precípua destinação de uso e 

ocupação do solo. Para José Afonso Silva (2009), trata-se de um procedimento 

urbanístico que tem por objetivo regular o uso da propriedade do solo e dos edifícios 

em áreas homogêneas no interesse coletivo do bem-estar da população.  

José Afonso Silva (2009) enfatiza que entre o zoneamento urbano e 

ambiental, do ponto de vista técnico, não se vê diferença, já que ambos se destinam 

à repartição do uso do solo. O Zoneamento Ambiental é mais abrangente que o 

urbano e tem como objetivo primordial a proteção do meio ambiente. 

O zoneamento é um instrumento pelo qual o governo intervém na 

utilização dos espaços geográficos e no domínio econômico, organizando a relação 

espaço-produção, incentivando e reprimindo condutas etc (ANTUNES, 2009). Vale 

destacar que os usos destacados são de interesse essencialmente locais, senso de 

competência municipal. 

O conceito de zoneamento após a Constituição Federal de 1988 já 

ultrapassou o conceito urbanístico de zoneamento. Hoje este envolve um caráter 

ambiental, uma vez que minimiza os impactos ambientais provocados pelo 

crescimento das cidades, o que levou o zoneamento a ser classificado como 

instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 
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Ao município foi dada a competência de promover, no que couber, 

adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano1. Para Sirvinskas (2006), o Município 

exerce a tarefa mais importante quanto ao uso e ocupação do solo, pois objetiva a 

ordenação do desenvolvimento da cidade, caráter local, e garante o bem-estar 

social. 

Segundo Milaré et al. (2006), o zoneamento ambiental está voltado para 

as bases de sustentação das atividades humanas que necessitam de espaços 

naturais de cunho social para utilização de seus recursos (de interesse coletivo) e o 

desenvolvimento das atividades econômicas. Como se observa, este instrumento 

não preconiza a conservação do meio ambiente, mas sua preservação levando em 

conta as necessidades da população e o próprio desenvolvimento econômico. 

 O mesmo autor ainda reitera sua definição de zoneamento ambiental ao 

afirmar que trata de um resultado de estudos conduzidos para o conhecimento 

sistematizado de características, fragilidades e potencialidades do meio, a partir de 

aspectos ambientais escolhidos em determinado espaço. Em outras palavras, o 

Zoneamento é fruto de um estudo técnico exaustivo que irá criar um cenário 

contendo todas as características ambientais do meio a ser trabalhado, o que 

proporciona maior poder de decisão aos administradores municipais. 

O zoneamento ambiental, instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente2, pode, ainda, ser definido com um procedimento de divisão de 

determinado território em áreas onde são articuladas atividades, cujo exercício pode 

ser até interditado de modo absoluto ou relativo, em razão das características 

ambientais e sócio-econômicas do local. Nesse contexto, enfatiza-se que o 

zoneamento ambiental permite melhorar o aproveitamento da extensão do território 

que se leva em consideração, estabelecendo regimes especiais de uso, gozo e 

fruição da propriedade com a finalidade de melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental e do bem-estar da população. 

1 Art 30, VIII, CF. 
2 Art. 9º, II da Lei 6938/1981. 
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O zoneamento ambiental, nas palavras de José Afonso da Silva (2009), 

pode ser considerado como um procedimento por meio do qual se instituem zonas 

de atuação especial com vistas à preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental. O autor faz uma análise comparativa com os zoneamentos urbano e 

ambiental, e explica que do ponto de vista técnico, não há diferença alguma entre os 

dois, pois ambos se designam à repartição do uso do solo. A diferença reside no 

objetivo do Zoneamento Ambiental que é a proteção do meio ambiente, fator 

limitante do uso do solo. No entendimento de Mouta (2008), a extensão do 

zoneamento ambiental é mais ampla, pois sua área de abrangência extrapola o 

objetivo organizacional do zoneamento urbano. 

O zoneamento deve respeitar o disposto na legislação ambiental, uma 

vez que vincula todas as atividades exercidas na região de sua incidência, o que 

implica na inadmissibilidade de ali serem exercidas atividades contrárias a elas, 

conforme destaca Camargos (2006). 

 

3.2. Regularização do Zoneamento Ambiental e Zoneamento 
Ecológico Econômico (ZEE) 

O Zoneamento Ambiental foi destacado como instrumento de suporte a 

decisão pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), há mais de duas 

décadas. Sendo radical na análise dos institutos jurídicos existentes, poder-se-ia 

afirmar que este instrumento não se encontraria regularizado, entretanto, a maior 

parte de doutrina relaciona a regularização do Zoneamento com o Decreto nº 

4.297/02, que deu destaque à expressão Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). 

Para Camargos (2006), zoneamento ambiental e zoneamento ecológico-

econômico são expressões sinônimas e seu entendimento está baseado justamente 

no dispositivo legal mencionada, mesmo que existam acepções distintas em relação 

ao próprio ZEE, como indicativo de condutas, instrumentos de planejamento 

territorial, ou ainda a própria política de ordenamento territorial. 

O ZEE, para melhor entendimento, seria uma espécie de instrumento 

conciliador do conflito entre o desenvolvimento econômico e a defesa do meio 

ambiente, sendo, portanto, fundamental para o gerenciamento territorial da atividade 
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econômica. Isso só é possível porque, a partir dele, se consegue chegar a um 

cenário territorial ótimo, onde há exploração racional dos recursos naturais (SILVA, 

2010). 

Baseado no entendimento mencionado, o conceito de zoneamento 

ambiental encontra-se no art 2º do decreto: 

Art. 2 - O ZEE, instrumento de organização do território a ser 
obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades 
públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 
destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do 
solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

De forma geral, o Zoneamento Ambiental ficou associado à região 

amazônica, uma vez que sua elaboração e implantação foram realizadas naquela 

área para responder às agências e programas internacionais de financiamento. Por 

essa razão, até hoje só foram elaborados os ZEE´s  em escala estadual dos Estados 

de Rondônia, Acre, Roraima, Maranhão, Tocantins e Minas Gerais, estando em 

andamento o a elaboração do zoneamento do estado do Piauí (MONTAÑO et al., 

2007). 

 

3.3. Finalidade do Zoneamento Ambiental 

 

O zoneamento ambiental tem por finalidade precípua organizar as 

decisões dos agentes públicos e privados que envolvam recursos naturais, 

assegurando a livre movimentação das atividades, mas respeitando o meio 

ambiente. Para se desenvolver um bom trabalho de zoneamento, é necessário 

incorporar as premissas que levam em contra a importância ecológica da região, 

limitações e fragilidades dos ecossistemas para estabelecer vedações, restrições e 

alternativas de exploração do território, sendo, em alguns casos, necessário indicar 

a relocalização das atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais3. 

Nas palavras de Camargos (2006) o zoneamento ambiental é produto de 

um planejamento árduo que deve sempre ser pensado a partir de estudo prévio e 

3 Art. 3, parágrafo único, Dec n. 4.297/2002. 
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detalhado, produzido por equipe técnica e habilitada, das características ambientais 

e sócio-econômicas da região a ser zoneada4. O zoneamento ambiental ao impor 

tais restrições configura o direito de propriedade e o direito de seu uso, 

conformando-os com a função social da propriedade prevista na Constituição 

Federal em seu art. 5º XXIII. 

Como já mencionado, o zoneamento ambiental, mesmo tendo sido 

regulamentado por decreto que possui abrangência nacional. Sabe-se que o 

zoneamento ambiental é realizado em âmbito municipal, ou seja, sua aplicabilidade 

é de cunho local, como destaca o Estatuto da Cidade5, quando trata de política 

urbana 

No mesmo Decreto 4.297/2002 encontra-se prevista a participação da 

sociedade civil durante o processo de elaboração e implantação do zoneamento6. 

Este fato é de extrema importância, pois o técnico responsável pela elaboração do 

zoneamento fica a par das atividades que efetivamente são desenvolvidas em 

determinadas regiões, quais as necessidades da população, para onde a cidade 

tende a crescer, dentre outras informações, que ajudam a construir o mosaico que 

forma o zoneamento, dando um caráter democrático a este instrumento do Plano 

Diretor. 

Contato com a população e com determinada frequência só é possível a 

nível municipal. Por isso, ao Município é dada, conforme a Constituição Federal de 

19887, a competência para, através do Plano Diretor, promover o adequado 

ordenamento territorial (zoneamento urbano) mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, visando à proteção da 

qualidade de vida da população.  

Conforme (GIEHL, 2007): 

 
O zoneamento ambiental funciona principalmente como instrumento de 
planejamento territorial com vistas ao desenvolvimento sustentável. Isso 
porque a divisão de determinado território em zonas com diferentes regimes 

4 O conteúdo mínimo desse estudo que é denominado diagnóstico dos recursos naturais, da sócio-
economia e do marco jurídico institucional está elencado no art. 13 do Decreto 4297/2002. 
5 Art. 4º, III, c da Lei n. 10257/2001. 
6 Art. 4º, inc II, Decreto 4.297/2002 
7 Artigos 30, VIII, e 182 
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de uso, gozo e fruição da propriedade será fruto de estudos ambientais e 
sócio-econômicos e de negociações democráticas entre o governo, o setor 
privado e a sociedade civil sobre estratégias e alternativas que serão 
adotadas para que se alcance o objetivo maior desse instrumento que é a 
promoção do desenvolvimento sustentável.  

 

Apesar de ser o zoneamento ambiental resultado de um processo político-

administrativo, os conhecimentos técnicos e científicos bem como a participação dos 

setores privados e da sociedade civil são imprescindíveis para que ele seja 

adequado à realidade ambiental e sócio-econômica da área a ser zoneada e 

também para que o mesmo seja passível de ser executado em sua plenitude.  

Do ponto de vista de informações sobre o meio ambiente, o Zoneamento 

Ambiental conter o máximo possível, tanto a nível macro, quanto a nível 

microrregional. É neste ponto que reside a complexidade deste instrumento, pois é 

preciso ter conhecimento da distribuição geográfica da biodiversidade, do 

ecossistema, dos recursos hídricos, dos recursos minerais, dentre outros, que são 

essenciais para a tomada de decisão sobre a localização das atividades econômicas 

dentro do município (SILVA, 2010).  

Com o material gerado no processo de zoneamento se tem um subsídio 

importantíssimo para se decidir acerca das medidas protetivas com relação ao meio 

ambiente. O Poder Público vai ser capaz de detectar uma provável fonte de impacto 

ambiental e cessá-la antes que venha causar danos.  

Além do aspecto ambiental, o zoneamento ambiental aborda a questão 

social, uma vez que a distribuição das atividades econômicas deve levar em 

consideração a diversidade cultura e a distribuição populacional do município. Esta 

análise proporciona melhor qualidade de vida às populações locais e preservar o 

seu modo de vida. 

O maior exemplo, e por sinal único, é a tentativa de implantação da ZEE 

na região amazônica que tem como diretriz respeitar o pluralismo cultural da 

regional. Silva (2010) explica que não basta apenas que haja o levantamento das 

potencialidades econômicas locais em termos de recursos naturais, que geralmente 

se refletem em termos dados estatísticos e padrões matemáticos. 
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4. IMPACTOS DO ZONEAMENTO AMBIENTAL NO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

 

Como já foi destacado, o zoneamento ambiental possui áreas de atuação 

especiais com vistas à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. 

É de suma importância que estes preceitos sejam agregados à legislação 

urbanística, subsidiando a elaboração do Plano Diretor, instrumento básico e 

referencial do planejamento municipal (KIRZNER, 2003). 

Quando o zoneamento é bem elaborado e aborda as questões ambientais 

e não apenas as urbanísticas, Kirzner (2003) destaca que pode ser um instrumento 

valioso para prevenir os danos decorrentes das inundações, deslizamentos de 

encostas e outros prejuízos sociais e econômicos decorrentes do mau uso do solo. 

É por esta razão que, do ponto de vista técnico, não há dúvida quanto à 

necessidade da política de desenvolvimento e expansão urbano e ambiental ser 

contemplada pelo Plano Diretor, pois os benefícios são perceptíveis a 

imediatamente após implantação do Plano Diretor. 

Há uma repetição exaustiva quanto à necessidade da inserção do 

zoneamento ambiental no Plano Diretor porque o zoneamento de uso e ocupação do 

solo urbano não tem como lidar com as especificidades ambientais. Batistela (2007) 

comenta que não faz parte da origem o zoneamento de uso e ocupação do solo 

urbano no Plano Diretor o caráter ambiental, mas sim a propriedade privada, o que 

colocaria em risco os interesses coletivos. Já quando se trabalha com o zoneamento 

ambiental, altamente comprometido com a dimensão ambiental, haveria proteção 

aos bens coletivos, e seria um ótimo subsídio ao planejamento urbano (BATISTELA, 

2007). 
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Com a inserção do zoneamento ambiental no Plano Diretor, o  município 

detectaria mais facilmente, como destaca Torres (2007), as áreas a serem 

preservadas diante da expansão urbana e as áreas a serem recuperadas, as 

unidades de conservação e outras áreas de interesse ambiental .sui generis. Tal 

medida evitaria, no mínimo, os gastos econômicos com medidas de recuperação de 

áreas degradadas em virtude da expansão urbana inadequada sobre áreas 

ambientalmente frágeis. 

O pensamento no meio jurídico deve partir da premissa que o 

zoneamento ambiental seja utilizado como mediador entre a dimensão ambiental e 

urbana, já que o mesmo é conotado como instrumento nas respectivas políticas 

brasileiras: Política Nacional do Meio Ambiente (lei 6.938/1981, inc II, art 9º) e 

Estatuto da Cidade (lei 10.257/2001, na alínea c, do inc III, do Art 4º) (BATISTELA, 

2007). 

Fica evidente o papel do Zoneamento Ambiental como instrumento de 

gestão territorial/urbana, uma vez que subsidia a implantação de atividades 

econômicas, observando a distribuição geográfica desigual de recursos naturais. 

Para Silva (2010), este tipo de zoneamento deve necessariamente ser seguido pelos 

setores público e privado, pois tem caráter vinculativo e abrange três aspectos: o 

ambiental, o econômico e o social. 

Outro aspecto que o Zoneamento Ambiental insere no Planejamento 

Municipal é o conceito de desenvolvimento sustentável, que é se desenvolver sem 

exaurir o meio ambiente, buscando a qualidade de vida das populações locais. 

Como se observa, o desenvolvimento sustentável é alicerçado no tripé: econômico, 

ambiental e social, e torna o zoneamento ambiental um ótimo instrumento técnico à 

disposição do Estado para implementar programas de desenvolvimento econômico 

em consonância com a preservação ambiental (SILVA, 2010). 
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CONCLUSÕES 
 

Diante do rápido crescimento das cidades em termos populacionais e 

econômicos em detrimento do meio ambiente, o Poder Público precisou se organizar 

utilizando instrumentos que pudesse gerar harmonia entre os aspectos econômicos, 

sócias e ambientais. Para isso, foram criadas instrumentos por meio de lei como o 

Plano Diretor e o Zoneamento Ambiental, para embasar o planejamento dos 

municípios. 

O Plano Diretor ainda possui um caráter bastante técnico e que, na 

maioria das vezes, enfatiza apenas o direito urbanístico, não atacando, portanto, os 

graves problemas urbano-ambientais que as cidades brasileiras atravessam. Para 

resolver este impasse surge o Estatuto da Cidade para impulsionar a construção de 

cidades sustentáveis, através da proposição de instrumentos de cunho ambiental no 

planejamento municipal. 

A importância do zoneamento ambiental na elaboração do Planejamento 

Municipal é tamanha uma vez que foi caracterizado como um dos instrumentos 

necessários à elaboração do Plano Diretor. Assim como foram abordadas, aqui 

neste trabalho, outras características do zoneamento ambiental como seu próprio 

comprometido com a dimensão ambiental, resguardando os bens coletivos, sua 

capacidade de agregar informações técnicas de caráter local, envolver a 

participação da população, tendo caráter democrático, dentre outras. 

Sem o zoneamento ambiental o Plano Diretor fica desfalcado das 

características mencionadas e acaba por provocar uma série de impactos 

ambientais que possuem reflexos de cunho econômico, social e também ambiental. 
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Então, como medida preventiva, faz-se necessário a inserção obrigatória do 

zoneamento ambiental na elaboração de todos os Planos Diretores Municipais. Há 

aqui uma lacuna jurídica, na qual o zoneamento ambiental não foi claramente 

regulamentado, uma vez que, mesmo os doutrinadores enfatizarem que o ZEE é a 

mesma coisa que Zoneamento Ambiental, seria interessante sua regulamentação 

com a própria expressão “zoneamento ambiental”, inclusive abordando sua ótima no 

planejamento municipal. 

Infelizmente o Zoneamento Ambiental, assim como o Plano Diretor, são 

instrumentos técnicos, mas com sua efetividade depente de vontade política. Por 

essa razão, faz-se necessário, além da previsão legal já mencionada, e o seu 

ingresso na prática política e administrativa brasileira, não só na esfera municipal, 

que tem caráter local, mas também em âmbito regional e federal. Somente com 

estas medidas é que os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente serão 

alcançados e todos os brasileiros terão melhor qualidade de vida, resguardando 

para as futuras gerações recursos naturais. 
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O EXISTENCIAL E A EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS NAS RELAÇÕES 
PRIVADAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

THE EXISTENCIAL EFFECTIVENESS AND SOCIAL RIGHTS IN PRIVATE RELATIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY 
 

Luciana Manica Gössling1 
 

Resumo 
O presente artigo abarca o estudo da relação existente entre o mínimo existencial e os 

direitos fundamentais sociais, voltados para o mundo da propriedade intelectual, em especial 
os oriundos das relações privadas, uma vez que o elevado nível, exigência e variedade de 
consumo, ao mesmo tempo em que permite a livre concorrência de mercado e a autonomia 
privada, trazendo benefícios, desenvolvimento e melhorias, também acarreta, inevitavelmente, 
conflitos como atos ilegais, seja através da pirataria ou da contrafação marcária, concorrência 
desleal, abuso de poder/direito, violação de segredo de negócio e de patentes, falsas 
indicações geográficas, oferta de produtos e serviços de qualidade e procedência duvidosa, 
etc. Portanto, daí se extrai a importância do presente trabalho. 

 
Palavras chave: Mínimo Existencial; Efetividade; Propriedade Intelectual; Relações 

Privadas; John Rawls.  
 

Abstract 
This paper addresses the study of the relationship between the minimum existential and 

fundamental social rights, facing the world of intellectual property, particularly those from the private 
relations, since the high level requirement and variety of consumption, at the same time allowing the 
free market competition and private autonomy, bringing benefits, development and improvements, 
also inevitably leads to conflicts as illegal acts, either through piracy or counterfeiting mark, unfair 
competition, abuse of power / duty, breach of trade secret and patent false geographical indications, 
providing products and services of quality and dubious, etc.. So then it extracts the importance of this 
work. 

 
Keywords: Minimum Existential; Effectiveness; Intellectual Property, Private Relations, John 

Rawls. 
INTRODUÇÃO 
 
O mínimo existencial 
 
Primeiramente insta aclarar quais direitos compreendem o mínimo existencial. Torres 

leciona que existe um direito às condições mínimas de existência humana digna, sobre o qual 
não pode o Estado intervir, contudo exige do mesmo prestações positivas. Tal direito não é 
previsto na Constituição de 1988 de forma direta, mas está inserido no artigo 3º, III quando 
consta como objetivo fundamental da Lei Maior “erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais”, bem como quando prevê a imunidade de 
tributos. Assevera que no artigo 6º, onde constam os direitos sociais, também há certo espaço 
para o mínimo existencial, uma vez que este se aproxima dos direitos fundamentais sociais 
ou, por outro lado, o mínimo existencial abarca a fundamentação jurídica dos direitos sociais. 
Torres complementa que as emendas constitucionais promulgadas a partir de 1996 (EC 14/96, 

1 Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Especialista em Direito Processual Civil pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil, em Direito 
Público com ênfase em Direito Processual Civil pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus e em Propriedade 
Intelectual pela PUC/RS, Pós-Graduada em Propriedade Industrial pela Universidade Federal de Buenos Aires. 
Mestranda da UNISC. 
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29/2000, 41/2003, 42/2003, 45/2003 e 53/2007), referente a despesas públicas com educação, 
saúde, pobreza, entre outras, também configuram a positivação constitucional do mínimo 
existencial, embora também sejam direitos sociais. (TORRES, 2009, p. 8-9) 

O fundamento ao mínimo existencial, para Torres (2009, p. 13) está em ser pré-
constitucional, alçada na ética e nas condições iniciais para o exercício da liberdade, na ideia 
de felicidade, nos direitos humanos e nos princípios da igualdade e da dignidade humana. Do 
ponto de vista normativo, Torres ensina que o mínimo existencial não é valor nem princípio, 
mas sim, regra jurídica, em que pese absorver valores e princípios jurídicos, os quais são 
essenciais para a sua perfectibilização. (TORRES, 2009, p. 137) 

Explica ainda que a legitimidade do mínimo existencial está nos princípios 
fundamentais do Estado Democrático de Direito (artigo 1º da Carta Magna), quais sejam: 
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, trabalho, livre iniciativa e pluralismo 
político. Complementa que a proteção do mínimo existencial se fundamenta no princípio da 
dignidade da pessoa humana e destaca que a mudança de paradigma jurídico e ético 
proveniente do Estado Democrático de Direito trouxe alterações na dignidade humana, pois 
não é um princípio superior e dele se irradiam direitos sociais e não apenas fundamentais.   

Aduz que foi Alexy que colocou a dignidade humana no mesmo patamar dos outros 
princípios fundamentais e passou a sujeitá-la à ponderação diante dos demais direitos, 
assevera ainda que Ingo Sarlet tem discorrido sobre esse tema no Brasil com propriedade. Do 
exposto, extrai-se que o mínimo existencial não tem por base apenas a dignidade da pessoa 
humana, mas também, ponderadamente, os princípios da cidadania, soberania, trabalho, etc.  

De outra banda insta aclarar que da dignidade da pessoa humana proveem outros 
direitos fundamentais, pois ela se irradia para toda a Constituição e ordenamento jurídico, de 
modo que a ponderação e a irradiação da dignidade da pessoa humana para os direitos de 
liberdade e de justiça contribuem para dificultar a separação entre direitos sociais e mínimo 
existencial, a fim de se tentar delimitar os direitos fundamentais sociais stricto sensu. 
(TORRES, 2009, 149-153) 

Torres faz severa crítica às teses de redução dos direitos fundamentais sociais ao 
mínimo existencial, e compreende que para a afirmação dos direitos sociais há de ocorrer: a) a 
redução de sua jusfundamentalidade ao mínimo existencial (condição mínima de direitos 
sociais para sobreviver com dignidade); b) otimização do excedente aos mínimos existenciais 
nas políticas públicas, orçamento e exercício de cidadania. O equilíbrio entre liberdade e 
justiça se daria com a “maximização do mínimo existencial e pela minimização dos direitos 
sociais em sua extensão, mas não em sua profundidade”. (TORRES, 2009, p. 53) 

Rawls (2002, p. 333) ao transcorrer sobre princípios de justiça para instituições, cita 
dois princípios, sendo que o primeiro assevera que “cada pessoa deve ter um direito igual ao 
mais abrangente sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um 
sistema semelhante de liberdade para todos”, enquanto o segundo menciona que as 
desigualdades econômicas e sociais devem ser ordenadas de forma a trazer maior benefício 
aos menos favorecidos, respeitando as restrições do princípio da poupança justa e devem estar 
“vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de liberdade equitativa de 
oportunidades”. 

Em outras palavras, Rawls propõe um modelo de justiça, em que os homens 
estabelecem um contrato social, no qual cada um desconhece qual será sua posição na 
sociedade ("véu da ignorância"), com a determinação de princípios básicos de funcionamento 
da sociedade e de distribuição de bens. Assim sendo, Rawls estabelece dois fundamentos 
básicos: um defende que todas as pessoas possuem o mesmo sistema de direitos e liberdade, 
outro assevera que somente é possível alterar o esquema de liberdades para beneficiar os mais 
desfavorecidos. Esse princípio é denominado de princípio da diferença. 
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Na obra Liberalismo Político (2000) Rawls discorre sobre elementos constitucionais 
essenciais que juntamente com temas de justiça básica são capazes de constituírem uma 
concepção política completa, que se forma quando se consegue identificar uma categoria de 
questões fundamentais para as quais os valores políticos da concepção oferecem respostas 
razoáveis. E complementa que se faz necessário que se chegue a um acordo prático no que 
tange aos elementos constitucionais essenciais, que são de dois tipos: “princípios 
fundamentais que especificam a estrutura geral do Estado e do processo político” e “direitos e 
liberdades fundamentais e iguais de cidadania que as maiorias legislativas devem respeitar” 
(por exemplo: direito a voto, participação política, liberdade de consciência, pensamento e de 
associação, bem como garantias do império da lei). 

Rawls diferencia os princípios de justiça que especificam os direitos e liberdades 
fundamentais e iguais dos princípios que regulam as questões básicas de justiça distributiva, 
como a liberdade de movimento e a igualdade de oportunidades, as desigualdades sociais e 
econômicas, e as bases sociais de auto-respeito. 

Complementa aduzindo que existem quatro razões para distinguir os elementos 
constitucionais essenciais especificados pelas liberdades fundamentais dos princípios que 
governam as desigualdades sociais e econômicas: 1. Os dois tipos de princípios retratam 
papéis diversos para a estrutura básica; 2. Deve-se instituir com maior prioridade os 
elementos essenciais que tratam das liberdades individuais; 3. É mais fácil averiguar se tais 
elementos essenciais estão sendo realizados; 4. É mais fácil anuir sobre quais devem ser os 
direitos e liberdades fundamentais. Tais ponderações justificam porque a liberdade de 
movimento e a livre escolha de ocupação, e um mínimo social que abarque as sociedades 
mínimas dos cidadãos, contam como elementos essenciais, enquanto que o princípio da 
oportunidade equitativa e o princípio da diferença não são considerados como tais. 

Em suma, o mínimo existencial é tido como um princípio capaz de assegurar as 
condições mínimas de existência digna, estando ligado à pobreza absoluta (que deve ser 
repelida pelo Estado), ao contrário da pobreza relativa, que depende da situação econômica do 
país. 

O mínimo existencial não possui dicção constitucional própria, mas se encontra na 
idéia de liberdade, nos princípios da igualdade, do devido processo legal, da livre iniciativa, 
nos direitos humanos, nas imunidades e privilégios do cidadão. Não possui um conceito 
estanque, portando, pode abarcar qualquer direito, ainda que não seja fundamental, como o 
direito à saúde, à alimentação, etc, considerado em sua dimensão essencial e inalienável. 
Amaral (2001) coaduna dessa opinião, pois compreende que o mínimo existencial altera entre 
o mínimo existencial e o “não mínimo”, uma vez que é uma variável histórica e geográfica. 

A adoção da denominação mínimo existencial existe para permitir a tutela 
jurisdicional imediata, sem precisar de atos do Legislativo ou Executivo por meio de política 
pública específica, e sem sujeição à cláusula da reserva do possível2 (WATANABE, 2011, p. 
18) 

De posse de uma delimitação do mínimo existencial, parte-se para outros aspectos 
diretamente relacionados ao presente estudo, a dignidade da pessoa humana, por vezes 
considerada o âmago dos direitos fundamentais. 

 
A dignidade da pessoa humana 
 
A abordagem dada por Reis acaba por realçar a relevância dada por nossa Constituição 

Federal de 1988 aos princípios fundamentais, que acabou por positivá-los pela primeira vez, 

2 Construção jurídica que assevera que certos direitos só podem ser garantidos quando há recursos públicos. 
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estando dispostos na parte inaugural da Carta Magna, após o preâmbulo e antes até dos 
direitos fundamentais. Tais princípios são embasadores de toda a ordem constitucional, 
devendo ser feita uma leitura das normas à luz das máximas por eles abarcadas. Também 
merece destaque a nossa Constituição de 1988 por ter compreendido o princípio da dignidade 
da pessoa humana em seu artigo 1º, inciso III, o qual ainda não possui uma definição clara, 
devido à própria evolução da sociedade e dos direitos, mas importa destacar a abrangência do 
mesmo, uma vez que irrenunciável e inalienável. Para Reis a base da dignidade da pessoa 
humana está na sua autonomia e autodeterminação (em abstrato, pois não importa se a pessoa 
é lúcida ou capaz), e é inerente de toda e qualquer pessoa humana. (REIS, 2007, p. 2033-
2037) 

Ainda sob esta ótica, Reis complementa ainda que se trata em verdade de um 
superprincípio, de forma a ser o norte, um princípio supremo, acima dos demais princípios, 
direitos fundamentais e outras normas jurídicas. E mais, assevera que também existe o caráter 
intersubjetivo da dignidade da pessoa humana, o qual dever ser observado na relação entre os 
particulares, ou seja, na relação dos setores da atividade privada em geral, devendo haver o 
respeito à dignidade de cada uma e de todas as pessoas. 

Adolfo (2008) tenta captar o valor constitucional fundante da (re)leitura do Direito 
Privado e destaca a dignidade da pessoa humana, como verdadeiro valor-fonte. O autor cita 
Gláucia Correa Retamozo Barcelos, quem discorre sobre a definição do ser humano dotado de 
direitos e faz um apanhado histórico-filosófico da noção da dignidade da pessoa, sendo de 
grande importância para o presente estudo, uma vez que percebe que a dignidade, assim como 
se mantém no topo, também se dissemina por todo o texto constitucional e, por decorrência, 
para todo o ordenamento jurídico. 

Em verdade, a dignidade além de princípio seria um paradigma avaliativo nas palavras 
de Ricardo Aronne, citadas pelo autor que, resumidamente, asseveram que não há como 
interpretar qualquer norma do Direito Civil considerando a patrimonialidade acima da 
dignidade da pessoa humana, ou o interesse individual sobre o coletivo, pois seria ignorar a 
norma constitucional. 

Quer-se buscar o sujeito concreto por meio da cidadania, de modo que se a lei não 
pode moldar, o pensamento jurídico pode preservar, e assegurar tais direitos. A ideia de que 
os direitos fundamentais estariam circunscritos a um acordo entre o Estado e a sociedade civil, 
cabendo a ele obediência às normas está ultrapassada, pois esse conjunto de regras está 
direcionado à própria sociedade civil, ou seja, os particulares estão submissos às normativas. 

Na obra de Adolfo conta o pensamento de Moraes, destacando que não basta a mera 
transposição dos princípios do Código Civil para o texto constitucional, devendo haver uma 
análise sistemática, partindo-se dos princípios constitucionais, uma vez que esses irradiam 
normas diretivas, normas-princípio, para depois se reconstruir o Direito Privado. 

Outro ponto de destaque é que os Códigos Civis datados da metade do século XX em 
diante foram fulminados com uma visão liberal-patrimonialista, deixando de prever os valores 
constitucionais, de modo que se deve fazer uma leitura das suas normas à luz da Constituição, 
a fim de equilibrar o exacerbado patrimonialismo com a preservação e promoção da dignidade 
humana. 

 
Os direitos fundamentais sociais e sua efetividade nas relações privadas de 

propriedade intelectual 
 
Em linhas gerais, adentrando especificamente na propriedade intelectual, temos que as 

invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais visam atender fins utilitários, 
práticos de aplicabilidade industrial, enquanto as obras literárias, artísticas e científicas tem 
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finalidade cultural e exposição da personalidade do autor, de qualquer sorte há criação 
intelectual, passível de proteção. 

Mas antes se faz necessário situar os direitos da propriedade intelectual elevados a 
direito fundamental na nossa Lei Maior (1988), possuindo cada direito um enfoque diverso de 
proteção e extensão, até mesmo no que tange a objetos da propriedade industrial. Barcellos 
(2007) ao identificar a busca constante de adequação dos direitos de propriedade industrial às 
demandas sociais discorre sobre as bases conceituais da propriedade intelectual segundo 
quatro teorias elementares baseadas em Willian Fisher, sendo elas: a) teoria utilitarista 
(maximiza a justiça social, de modo a tentar equilibrar os direitos de exclusividade dos 
titulares com os limites de acesso do público a tais criações); b) teoria do trabalho (pessoa tem 
direito aos frutos do seu trabalho e o Estado deve respeitar e fazer cumprir tal direito); c) 
teoria da personalidade (a propriedade privada é fundamental para a satisfação de algumas das 
necessidades fundamentais humanas – existem direitos que nem o autor poderia abdicar – 
influenciou nossa legislação de direitos autorais); d) teoria do plano social (teoria do 
enriquecimento injusto – o problema central dos direitos de propriedade intelectual estaria no 
estabelecimento de compensações socialmente justificáveis). 

Depois de analisar cada uma das teorias, Barcellos discorre sobre a recepção das 
mesmas na Constituição Federal de 1988 com atenção aos vetores axiológicos desenhados 
pelo constituinte originário. 

Basso (2000, p. 55-60) nos presenteia com considerações sobre a concepção da 
propriedade intelectual, a qual não pode ficar apenas restrita ao quadro social, econômico e 
tecnológico, pois existem outras fronteiras jurídicas que rodeiam esses direitos e que devem 
ser respeitadas pelos que visam gozar e dispor da sua capacidade intelectual direta e indireta, 
sem serem ameaçados ou coagidos por outras penas. Nesse sentido a autora discorre, 
exemplificativamente, sobre disposições outras que integram a noção de propriedade 
intelectual, a saber: respeito aos bons costumes, respeito à vida privada de terceiros e aos 
direitos de personalidade, respeito ao segredo profissional, respeito à liberdade das pessoas 
pelos autores de programas de computador, respeito aos princípios norteadores dos atos 
ilícitos, assim como, respeito às regras contratuais inafastáveis pela vontade das partes, em 
caso de cessão, licença de uso, comercialização e transferência de tecnologia.  

Em suma, Basso alerta para o fato de que a propriedade intelectual não contempla 
apenas direitos individuais, e que na sua proteção e exercício são agregados aspectos de 
direito público, uma vez que as criações imateriais, mesmo pertencendo aos seus titulares, são 
destinadas à coletividade. Exemplifica aclarando que quando lemos um livro, escutamos uma 
música, conhecemos um invento, acessamos um banco de dados ou um programa de 
computador passamos a ter acesso à criação e a interiorizamos, de modo que ela passa a fazer 
parte do nosso patrimônio cultural. E complementa, asseverando que o reflexo dessas ideias 
protegíveis no meio social, cultural, econômico e tecnológico são “as forças motrizes das 
criações e do espírito humano”, motivo pelo qual ocasiona a tendência à socialização. 

Nesse contexto, pondera que os direitos da propriedade intelectual teriam na verdade 
uma natureza sui generis, pois se serve de aspectos privados e públicos do Direito, e cita 
Fausto de Quadros que teria afirmado que “propriedade intelectual não é uma verdadeira 
propriedade” na obra “A proteção da propriedade privada pelo direito internacional público” 
(1998, p.4), bem como José de Oliveira Ascensão na obra “A tipicidade dos direitos reais” 
(1968, p. 32 e ss.). 

No que tange à possibilidade de conflitos surgidos entre a evolução social e 
tecnológica que pode ser obtida com a patente de biotecnologia e questões éticas, uma vez 
que trabalha com matérias vivas, Boff (2006, p. 277) menciona a necessidade de criação de 
novos conceitos na área jurídica. Ou seja, aduz que devem ser combinados os prós e contras, e 
a normatização pelo Estado ou organismos internacionais é uma das possibilidades que fará 
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com que possamos identificar bons e maus usos da biotecnologia de forma que as mesmas 
tenham aplicação nacional quanto internacional. Acresce ainda à necessidade de 
regulamentação, o dever de observância dos princípios da bioética, quais sejam: a autonomia, 
a beneficência e a justiça, que juntos resguardam a dignidade da pessoa humana. 

Boff aclara que o estabelecimento de regras mínimas, baseadas na ética e com 
possibilidade de serem revisadas, limita a liberdade e estabelece barreiras à arbitrariedade do 
poder proveniente da técnica. Ao mesmo tempo em que a bioética objetiva respeitar os 
direitos do homem, traz a responsabilidade dos atuais indivíduos para com as gerações 
futuras. A autora recorda com brilhantismo que temas como a biotecnologia abarcam 
situações complexas, uma vez que chama à discussão interesses e valores variados, por vezes 
conflitantes, sendo uma rica área a ser estudada. 

Já quanto ao impacto da Revolução da Tecnologia da Informação na sociedade, 
Wachowicz (2006) aclara diversas mudanças de hábitos e comportamentos ocorridos, e cita 
como exemplo alterações nos relacionamentos pessoais, no trabalho e a criação de novas 
profissões, de modo que competirá ao Direito o ônus de criar e adaptar, à vida digital, a 
salvaguarda dos direitos fundamentais já conquistados. Assevera que se faz necessária uma 
leitura da sociedade como uma rede, um todo integrado e não em partes dissociadas, o que 
trará implicações na ciência, filosofia, nas atividades comerciais, políticas, educacionais, para 
a prática do ser humano das suas necessidades básicas, as quais refletem no surgimento de 
novas normas jurídicas. 

Ascensão (2002, p. 71) explica que não caberia o termo “sociedade da informação” e 
sim “sociedade da comunicação”, uma vez que se pretende impulsionar a comunicação, e 
aponta evoluções significativas no panorama jurídico, quais sejam: reconhecimento dos 
direitos conexos aos direitos de autor, reversão do direito de autor para as empresas (os 
direitos exclusivos são dos autores, legalmente, mas na prática são das empresas, portanto, 
quem lucra ao fim e ao cabo são elas). Aduz que a inovação tecnológica não pode ser um 
instrumento que reduza cada vez mais o espaço da liberdade. 

Daí se extrai a necessidade de fazer uso de mecanismos jurídicos de tutela para 
impedir atos que violem direitos subjetivos, permitindo uma concorrência leal entre os 
titulares de bens abarcados pela propriedade intelectual, harmonizando a convivência social 
entre os entes privados, objetivo maior do direito atualmente (SANTOS, 2008, p. 131). 

O autor complementa ainda a importância do estudo da efetividade da proteção da 
propriedade intelectual da pessoa jurídica como direito subjetivo desta, buscando neste direito 
subjetivo o fundamento para comprovar o direito da personalidade da pessoa jurídica e suas 
garantias, para então partir para o combate à violação de direito material e moral. Afirma que 
enquanto o direito objetivo é aquele aposto na norma (norma agendi), que prescreve uma 
sanção em caso de violação (nas palavras de Maria Helena Diniz destacadas por Santos), o 
direito subjetivo deriva daquele e é compreendido pela faculdade de agir do titular (facultas 
agendi), ou seja, trata-se de uma prerrogativa conferida e disciplinada pelo direto objetivo. 

Santos tenta melhor ilustrar citando Ruggiero, que assevera que os direitos objetivos 
seriam “regras impostas aos indivíduos nas suas relações externas, com caráter de 
universalidade, emanadas dos órgãos competentes segundo a constituição e tornadas 
obrigatórias mediante coação”. Ou seja, trata-se de normas provenientes de fonte formal (a 
lei), que tem por característica ser genérica, não se dirigindo a ninguém em particular, 
determinando a conduta que os membros da sociedade devem observar nas relações sociais.  

O direito objetivo como norma de conduta (norma de organização dos poderes 
públicos) é dividido em interno e externo, sendo que o primeiro disciplina a organização 
social (órgãos e os poderes que exercem a autoridade pública), enquanto o segundo regula a 
conduta externa dos homens na suas relações recíprocas. 
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Santos destaca ainda que o direito objetivo não basta emanar de autoridade 
competente, tem que ser justo, inspirado no bem comum. Já os direitos subjetivos públicos 
seriam compostos pelo direito de liberdade, de ação, de petição e políticos, enquanto os 
direitos subjetivos privados dividem-se em diversos aspectos: patrimoniais e não 
patrimoniais; absolutos e relativos; transmissíveis e não-transmissíveis; principais e 
acessórios; renunciáveis e irrenunciáveis. 

Ascensão (2006) também discorre sobre o direito subjetivo e o limite dos direitos 
autorais, e assevera que os limites não são inimigos dos autores, mas seus aliados. Cita 
passagem da Bíblia, recordando que a colheita não pode ser exaustiva, devendo remanescer 
um pouco ao pobre ou andarilho, do mesmo modo, o direito autoral não pode ser defendido 
com rigorismo de modo a ficar cegos à realidade e à satisfação de necessidade da vida social. 

Recorda que a partir do primeiro quarto do século passado ocorreram incidências 
sociais dos direitos, com destaque para a função social, e que a dificuldade maior está em 
equilibrar as ideias liberalistas e individualistas com o coletivismo ascendente. Para tanto, na 
busca desse meio termo (conquistas dos fins individuais com os interesses coletivos), as ações 
devem manifestar-se na legiferação (estabelecendo restrições funcionais dos direitos); na 
interpretação da lei (a fim de observar o interesse social); na execução (visando o interesse 
geral). 

Ascensão recorda que o artigo 5º, inciso XXIII expressa que a propriedade atenderá a 
função social, e o inciso XXIX, ambos da Constituição Federal de 1988, estabelece que as 
criações e os sinais distintivos devem ter em vista o “interesse social e o desenvolvimento 
econômico e tecnológico do país”. Destaca-se que mesmo que não seja considerada a 
propriedade intelectual como tal (propriedade), de toda sorte os negócios jurídicos que 
abarquem objetos de propriedade intelectual deverão seguir o princípio da função social dos 
contratos, conforme prevê artigo 421 do Código Civil, uma vez que tal preceito não está 
adstrito à propriedade. 

Vale salientar que as criações intelectuais não estão imunes aos reflexos 
Constitucionais, e Ascensão, ao dar enfoque aos direitos autorais assevera que o artigo 46 da 
Lei 9.610/1998 estabelece limites, os quais estão sujeitos aos princípios gerais do Direito, pois 
são limites e não exceções. Assim, compreende que a lei não cita que a enumeração é taxativa 
naquele artigo, e tampouco que a limitação deve resultar de lei, de modo que devem ser 
aplicados os princípios gerais da analogia na determinação dos limites admissíveis. Ilustra 
ainda que o Direito de Autor está submetido ao Direito Constitucional e ao Direito Público, 
assim como qualquer outro ramo do Direito, estando também subordinado aos princípios 
gerais do direito e a limitação pela função social. Acresce que o Direito de Autor e os Direitos 
Conexos entram em conflito com o Direito da Concorrência, Direito da Informação e Direito 
do Consumidor. 

Ascensão também discorre em outro artigo (2006) que a noção de propriedade reflete 
nas restrições de direito autoral, pois se considerado como tal, o direito autoral seria absoluto. 
Faz uma comparação com a Comunidade Européia que optou pela delimitação em numerus 
clausus das restrições admitidas, e a critica, uma vez que o ideal seria adequar as restrições à 
realidade dos novos direitos, por exemplo, os provenientes da informática. Assevera que a 
compreensão como propriedade faz incorrer em duplo erro, pois quando a tem como 
propriedade, é considerada como direito absoluto. Aduz haver um erro no fundamento, porque 
direito de autor não é propriedade, e um erro de ilação, quanto ao sentido da expressão 
absoluto. 

Explica que a propriedade é absoluta caso se queira fazer valer oponibilidade erga 
omnes, o que não quer dizer que não tenha limites. Todos os direitos são provenientes de 
regras positivas e negativas e nenhum é absoluto. Tampouco os direitos de personalidade são 
absolutos, pois há que se respeitar os demais direitos de personalidade e as alheias. Ademais, 
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a própria Constituição assevera que a propriedade deverá atender à função social, assim, da 
formulação de propriedade se extrai que há limites e deve haver um equilíbrio entre vontades 
próprias e interesses gerais. Daí se extrai que a visão de exaustividade do direito de autor é 
errada, pois contraria a própria Lei Maior. 

Já Shimidt (2007) ao discorrer sobre os princípios que norteiam a matéria de 
propriedade intelectual, dentre vários, destaca os princípios constitucionais, em especial os 
voltados para a atividade econômica previstos no artigo 170 da Constituição Federal de 1988, 
que aludem à função social da propriedade, à livre concorrência e à defesa do consumidor. 

Abrão (2006, p. 180-182) ao mencionar a relação entre conhecimento, tradicional ou 
científico, pesquisa, cultura e os direitos autorais cita que nos anos 90 foi dada muita 
relevância aos direitos privados (culto ao lucro) em detrimento do interesse público. Contudo, 
como os direitos autorais se relacionam com outros direitos e garantias constitucionais, 
portanto, com outros direitos e liberdades, devem se harmonizar. Esse sistema se 
perfectibiliza pelo interesse público que impõe limites e pelo exercício de outros direitos e 
garantias individuais, tão relevantes quando à proteção conferida aos autores, uma vez que se 
encontram em um mesmo nível de direitos e garantias. Esse equilíbrio visado entre direitos do 
autor e direitos coletivos se dá em nome dos coletivos, o qual deve seguir os seguintes 
princípios: da temporalidade do privilégio e da transmissão, da individualidade da proteção e 
do alcance do privilégio erga omnes.  

A autora complementa que os direitos de autor frente aos demais direitos e garantias 
individuais estão assentados em uma dupla ordem de direitos, uma fundamental da pessoa, 
com características morais e patrimoniais e outra pertencente à sociedade, sob o fundamento 
de que todos tem acesso ao conhecimento científico, acesso ao conhecimento, ao lazer, à 
cultura, e que esta é a maior responsável pelas informações de que se utilizam os criadores 
para produzirem suas obras do espírito. 

Santos traz à tona o debate e sua indignação quanto ao não reconhecimento de direitos 
morais da pessoa jurídica em obras coletivas (definida na Lei 9.610/1998, artigo 5º, inciso 
VIII, alínea “h” como “criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa 
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação 
de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma”).  

Considerando que se trata de um direito moral, e que a doutrina compreende que a 
pessoa jurídica é sim titular de direitos morais (defesa da honra objetiva), somada à previsão 
constante no artigo 11, parágrafo único da Lei 9.610/1998, não haveria óbice ao 
reconhecimento de tal direito reflexivo da dignidade da pessoa jurídica. As mesmas 
observações podem ser estendidas às empresas envolvidas em obras coletivas no que tange à 
criação de invenções, que por vezes tem seu direito moral relegado, tocando tal 
reconhecimento a empregados ou contratados. 

Vale destacar que a obra coletiva estaria intimamente ligada à personalidade da pessoa 
jurídica, de modo que tal vínculo deve ser preservado, uma vez que perpassa no direito 
fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXVII, alínea “a”, o qual assegura a participação 
individual em obra coletivas, não havendo restrição quanto ao reconhecimento da dignidade 
da pessoa jurídica, entendida aqui como um mínimo existencial a ser respeitado no entender 
do autor (SANTOS, 2008). 

Outro aspecto não menos importante é o abordado por Almeida (2009) ao citar 
Canaris, assevera que a aplicação dos direitos fundamentais na seara do Direito Privado 
depende de uma ponderação entre o direito em análise e a autonomia privada do particular, 
devendo-se recorrer no mais das vezes ao princípio da proporcionalidade. A dimensão 
negativa dos direitos fundamentais (vedação da intervenção estatal) estaria lastrada no 
princípio da proporcionalidade como “vedação ao excesso”. Já na dimensão positiva dos 
direitos fundamentais (dever de tutela), o princípio da proporcionalidade se encaixa na 
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“proibição da insuficiência”. Em suma, cabe ao Estado proteger os direitos fundamentais dos 
particulares ameaçados pela conduta de outros particulares, de modo que os entes privados 
também devem respeitar direitos fundamentais de outros particulares. 

Salienta-se que o dever de respeito dos particulares aos direitos fundamentais dos 
demais particulares engloba também o dever de consideração aos direitos sociais 
fundamentais, assim podemos dizer que o titular de um direito autoral, corrobora com o 
direito social à educação, à cultura, à informação e pode ter seus direitos violados por entes 
privados, assim como o titular de uma patente, detentor de um monopólio temporário, deve 
inventar, sempre tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País, de modo que o contrafator que viola uma patente de terceiro não estará 
agindo de acordo com a boa-fé, pois ultrapassará os limites da autonomia de vontade e da 
livre concorrência, ferindo direito fundamental alheio e quiçá da sociedade. 

No que tange à autonomia privada Reis (2007, p. 2043-2047) aclara que se tratava de 
um dogma no período liberal-individualista, utilizando as palavras de Pietro Pelingiere, uma 
vez que visava à proteção da propriedade privada e os direitos econômicos dela provenientes. 
Ela representava a autonomia negocial, e o preço dessa liberdade estava em se vincular e se 
obrigar às cláusulas contratuais (pacta sunt servanda), uma vez que as partes eram 
consideradas livres e iguais. Contudo, a alteração do Estado Liberal para o Estado Social 
redefiniu a autonomia privada, uma vez que naquela fase tinha-se em vista a vontade do 
sujeito de direito, enquanto nesta, a proteção da pessoa humana. Essa mudança de foco 
restringiu a autonomia, pelo fato das demais pessoas também a possuírem, bem como devido 
a outros direitos fundamentais que se interrelacionam. 

Assim, extrai-se que a vinculação do Estado será sempre complementada por uma 
espécie de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, pois um particular ao 
pleitear indenização com base em violação de dano moral o fará ajuizando ação perante o 
Estado, que tem o poder-dever de resolver o litígio. E, na eventualidade do Estado 
compreender que o ato não viola direito fundamental, tal ato judicial poderá ser atacado 
considerando um dever fundamental de proteção, que poderá ocorrer tanto por um meio de 
violação da proibição da insuficiência, quanto por meio de uma transgressão do princípio de 
proibição do excesso. 
  
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Do estudo extrai-se que há relação entre o direito ao mínimo existencial e os direitos 
fundamentais sociais no que tange à propriedade intelectual, uma vez que a autonomia 
privada pode limitar os direitos fundamentais. Considerando que a autonomia privada é um 
direito constitucional fundamental, caso entre em colidência com outro direito constitucional 
fundamental, havendo, portanto, igualdade de forças (ambos são direitos fundamentais), há 
que se aplicar a ponderação para dirimir o conflito.  
 Assim, cabe analisar se uma das partes é hipossuficiente em relação à outra, quando se 
dará maior proteção a esta. Em tendo as partes forças iguais, maior será o grau de autonomia 
de vontade. Daí conclui-se que direitos fundamentais podem limitar a autonomia privada, e 
vice-versa, pois está se falando sempre em direitos fundamentais constitucionais, mesmo que 
materiais e, como asseverado, devendo ser aplicada o processo de ponderação, a fim de dar 
vida à igualdade material (efetivando-a), relativizando a autonomia de vontade. 
 Do exposto, fica a necessidade do estudo pautada nos questionamentos sobre o 
quantum o mínimo existencial é capaz de intervir nas relações privadas de propriedade 
intelectual, e qual seria a efetividade da garantia dos direitos fundamentais sociais nesse tipo 
de negócio jurídico. 
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Resumo 

Trata-se este artigo de trazer á discussão temas pertinentes às artes plásticas, museus e os direitos autorais do 

criador da obra e com o viés na filosofia sob a temática principal de literatura de cordel; 
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Abstract 

It is to bring this article will discuss topics relevant to the arts, museums and copyright of the creator of the 

work and the bias in philosophy under the main theme of pamphlet literature; 

 

Keywords: Art; Resale right,  right of disclosure, right of attribution, right to publish anonymously or 

pseudonymously ;right of disclosure; right to correct or withdraw works previously disclosed to the public; 
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Humano, demasiadamente humano 

                                                               Nietzsche 

 

 

 

“A arte deve antes de tudo e em primeiro lugar embelezar a vida, portanto, fazer 
com que nós próprios nos tornemos suportáveis e, se possível, agradáveis uns aos 
outros: com essa tarefa em vida, ela nos modera e nos refreia, cria formas de trato, 
vincula os não educados a leis de conveniência, de limpeza, de cortesia, de falar e 
calar a tempo certo. Em seguida, a arte deve esconder ou reinterpretar tudo que é 
feio, aquele lado penoso, apavorante, repugnante, que a despeito de todo esforço, 
irrompe sempre de novo, de acordo com a condição da natureza humana: deve 
proceder desse modo especialmente em vista das paixões e das dores e angústias 
das almas e, no inevitável ou insuperavelmente feio, fazer transparecer o 
significativo Depois dessa grande e mesmo gigantesca tarefa da arte, a assim 
chamada arte propriamente dita, a das obras de arte, é somente um apêndice.” 
(NIETZSCHE, 1999, p.115) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Sábado, meados de março, final de verão, perto de meio dia, céu azuladíssimo... Sons de um baião 

bom tocado no Mercado Thales Ferraz ecoam devagarzinho, vindo da brisa do rio Sergipe. Palhas, sacopius, 

cachaças com direito a todos os títulos divertidíssimos... (amansa sogra) Tropecei em Biblioteca Popular a 

céu aberto, com pequenina placa “literatura de cordel “conversei com o autor dos versos e dos repentes, sorri 

muito e encontrei uma obra rara, raríssima... sem reedição...perguntei ao autor, se só existia aquele exemplar 

(..lembrei-me dos meus amigos jusfilósofos) Uma obra raríssima sobre Filosofia, que o único exemplar 

estava nas minhas mãos...Husserl, Gadamer, Kant, Niestcheze, Paul Ricoeur, Vieg, Alexy, Haberle tremeriam 

em seus santos sepulcros, estupefatos com tamanha erudição e criatividade.. Não perdi a oportunidade, 

solicitei o autógrafo do autor cordelista, popular... Fui ainda mais longe, acompanhava-me neste passeio 

cultural, inusitado, uma grande filósofa e escritora viva e uma estudante de Mestrado que discutia entre uma 

parada e outra em alguma lojinha, o pensamento de Heidegger.. A minha risada repicava , como também 

saltitava entre os livros de Cordel, ao ler tão raro livro sobre Filosofia e quanto mais eu lia , com o detalhe, 

em voz alta, para a filósofa e a estudante escutarem, mais os papocos da minha gargalhada se assemelhavam 

aos fogos de artifício de São João, a um baião bem dançado coladinho ao dorso do seu amado...  A minha 

gargalhada fervilhava como bolas de gude nos olhos brilhantes, admirados e estupefatos daquele autor 

popular. O direito moral autoral2 do livrinho de cordel sobre uma tal Filosofia nasce ligado à sua pessoa de 

autor como siameses, independentemente do gênero da criação intelectual assim como  a proteção legal da 

obra, pois as  ideias não são protegidas. E como diz Maccario, ( p.14)  “ aucune formalité n’est nécessaire 

pou qu’une oeuvre d’art protégée juridiquement dès l’acte  de création.”(...) Cette absence de formalisme se 

retrouve d’ailleurs dans tous les pays qui ont signé et ratifié La convention de Berne  de 1886 , qui l’impose 

à ses membres.3 Claro que aquele autor popular não tinha a noção que o direito moral que nasce com sua 

obra tem caráter inalienável, perpétuo e imprescritível e que subsistem mesmo ao término dos direitos 

patrimoniais. Estava ele lá, no seio do Mercado Thales Ferraz, com sua banqueta de madeira tosca , na qual 

poesias brincavam, divulgavam soletravam palavras de versos de literatura de cordel. Não importava qual 

meio de divulgação, qual o princípio, qual o momento propício de divulgar sua obra ao público, pois o 

direito de divulgação de sua obra caminha lado a lado com a criação intelectual e seu autor. 

 

2 Antigamente “as principais teorias que fundamentam a natureza do direito autoral no direito natural são duas:  uma 
baseada no pensamento de Hegel outra no de Locke. De acordo com  estas teorias, o direito autoral existe  não para 
beneficiar a sociedade, mas porque é justo e apropriado reconhecer um direito de propriedade. 
3 MACCARIO – Nicole ET alli Droit de l’art , Paris: Ellipses, 2006, p.14 
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E, eu não parava de declamar, os hilários versos sobre a tal Filosofia em alto e bom som... rsrsrsrs... 

“Fonseca, Fonseca””???? 

Veio de leve aquele chamado trazido, movido pelos moinhos da lembrança, aquela voz chamando 

por meu pai e logicamente por mim, (com quatro anos de idade) porque sempre aos sábados íamos ao 

Mercado, fazer feira.. 

Fonseca, Fonseca, a voz de Walmir, o Fotógrafo... Quer registrar este dia com Carla...? 

E ele tirou com bastante talento e maestria... tenho até hoje esta foto...  Direito autoral do 

fotógrafo..... 

Aos quatros anos só queria aproveitar o tempo com meu pai, no mercado... na feira popular..comprar 

fumo para meu avó Ulisses...Rolos de fumo bem pretos, cheiro bem forte. Já os rolos de fumo vão - se 

longe... 

Carla... venha cá minha netinha...(o quarto de dormir de meu avô..cheirava forte a fumo de rolo... 

Carla venha cá... fazia questão de sempre levantar o meu cabelinho loirinho, fininho  para olhar minha nuca e 

dizia..sua nuca me lembra minha mãe... Sente aqui Carla... você sempre compra meu fumo com seu pai, 

venha ver como se enrola, venha para eu lhe ensinar como se faz, filha... meu avô me ensinou também, 

venha Carla...Os conhecimentos tradicionais sendo passados de geração em geração... Obvio que vovô não 

conseguiu me passar estes ensinamentos práticos, de forma efetiva. Guardados ficaram estes momentos nas 

gavetas da lembrança da minha infância.. Conhecimentos tradicionais e a propriedade intelectual... 

As faíscas do sol ofuscavam a minha vista... Reluziu em outra banca, ervas medicinais... chazinhos 

da vovó, outra avó pela parte materna... Com cólicas, e seu fígado Carla? Vou preparar chazinho de boldo, 

camomila para você... Minha amada vózinha não sabia e nem eu, que um componente ativo de uma destas 

ervas traz benefícios para o diabetis e para a gordura no fígado e está em vias de surgir uma patente de 

invenção de medicamentos... 
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1 PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO MORAL DE AUTOR  

 

A extensão da proteção do direito de autor comporta dois aspectos: o direito moral4 que é o direito 

ligado à pessoa do autor ligado á questão moral, pessoal, a sua honra e tudo que diz respeito a sua obra além 

do direito patrimonial. O direito moral é inalienável, algumas vezes perpétuo, pois alguns direitos morais 

subsistem mesmo depois de expirado o prazo de 70 anos após a morte do criador, com o domínio público, 

também é imprescritível e irrenunciável.  

São direitos, são faculdades que ficam ligados, unidos ao artista, ao criador intelectual, mesmo em 

caso de venda dos direitos patrimoniais.5 

Como afirma Angela Kretschmann (2008, p. 86-87) diz-se que “o Direito moral do autor refere-se à 

face pessoal do conteúdo do direito do autor, que também possui a outra face: a patrimonial. [...] ocorre que a 

dualidade deixa claro distintos aspectos de faculdades, umas de caráter pessoal, outras de exploração 

econômica.”  

Para Ricardo Aronne (2006), na sua obra Direito Civil – Constitucional e teoria do Caos diz que: 

 
“(...) Com a Constituição Federal de 1988, os direitos vinculados aos atributos da 
personalidade foram acolhidos à noção da dignidade humana (p. 52-53.) [...] que 
está na base do Estado, estabelecido como Democrático de Direito (art. 5, X) (p. 
99) que se cristaliza nas faculdades personalíssimas do direito autoral. 

 
[...] ao se erigir o sistema jurídico pátrio a partir de valores como igualdade, 
solidariedade, fraternidade, pluralismo e bem comum, na consecução de um Estado 
Social e Democrático de Direito, como princípio vinculante – não só ao Estado 
como também aos destinatários da ordem jurídica – que se desvenda através de 
princípios, tais como o da dignidade da pessoa humana, cidadania e função social 
da propriedade, as regras do direito privado passam a receber um novo conteúdo e 
a expressar um novo sentido, diverso daquele que emanava quando adveio à ordem 
jurídica (2006, p.41). 

 

4 A terminologia de direito moral é afastada por José de Oliveira Ascenção . “Afastamo-nos da terminologia corrente. 
A lei e os autores falam antes de direitos ou faculdades morais do que num direito pessoal. Mas por mais generalizado, 
o qualificativo “moral” é impróprio e incorreto; impróprio, pois há setores não éticos no chamado direito moral e é 
incorreto, pois foi importado sem tradução da língua francesa. Aí se fala em pessoas morais, direitos morais e assim por 
diante. Mas no significado que se pretende qualificativo é estranho á língua portuguesa e deve, pois ser substituído. (...) 
não sabemos se há um único direito, se dois, se muitos. Aceitamos a terminologia legal provisoriamente, só por ser 
corrente.” ASCENÇÃO. Direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.129-130. 
5 “ La proprieté du support matériel est indépendante de celle des droits intelectuels et leus commercialisation suit dês 
régles distintes. La loi impose em effet qu’un contrat écrit precise différents points pour qu’il ait veritablement cession 
des droits patrimoniaux: en leur absence, seul le suppot materiel est cédé. Inversement l’achat des droits peut se faire 
indépendamment de celle du spport.” MACCARIO, op. cit. p. 17. 
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Com a constitucionalização do direito privado, o direito autoral também sofreu alterações na sua 

interpretação, com a hermenêutica jurídica  

 

[...] partindo da concepção constitucionalizadora do direito privado, o direito 
autoral, igualmente sofre alterações em sua formatação e compreensão, pois a nova 
ótica proporcionada com o modelo democrático pluralista não se restringe às 
práticas observadoras do campo econômico-social (típico do modelo liberal), mas 
sim objetiva alterar o panorama com a associação entre as camadas sociais, 
mercado e poderes públicos. Nesse contexto, uma análise renovada também se 
aplica ao direito autoral, pois além dos interesses do autor a serem protegidos pelo 
ordenamento jurídico pátrio, coexistem outros direitos fundamentais como a 
cultura, a educação e a informação, por exemplo, os quais precisam ser 
fomentados, sem para isto prejudicar a obra criativa do autor.” (REIS; DIAS, 2011, 
p. 81) 

 

Seja que teoria sobre a natureza jurídica a cerca do direito autoral, quer monista, quer dualista, 

conclui-se que os interesses envolvidos no direito autoral afetam,atingem vários direitos fundamentais, que 

no balanço entre os mesmos, autoridades julgadoras devem aplicar a razoabilidade dos interesses envolvidos. 

E de forma iluminada conclui Angela Kretschmann (2008, p. 94-95), que: 

 

(...) ainda que se tenha uma visão dualista do direito do autor, a estrutura do direito 
de autor, que faz parte do patrimônio da pessoa, vai dividir-se em prerrogativas 
materiais (todas aquelas que se referem à exploração econômica da obra pelo seu 
titular e que podem ser transferidas, em geral chamadas pelos autores de 
patrimoniais); e as específicas prerrogativas extrapecuniárias (que a doutrina 
costuma referir como “direitos morais do autor”), pelo nexo de ligação entre 
criador – obra, motivo pelo qual muitos autores incluem o direito moral do autor 
dentro dos direitos “de personalidade”.  

 

O direito autoral, logo, como direito fundamental adaptado às novas feições constitucionalistas 

(Constituição no ápice do ordenamento jurídico) do direito privado por envolver vários interesses, quer 

privados e públicos, possui características de ferramenta de política cultural. O direito passa a exercer função 

de equilíbrio entre vários interesses da sociedade, agregando valores éticos e sociais.   

Professor Guilherme Carboni (2006, p. 88) em sua obra A função social do direito do autor diz que  

“ como as iniciativas de política cultural também assumem a forma de normas jurídicas, e levando-se em 

conta que o direito de autor”  (...) é entendido como o “ramo do direito privado que regula as relações 

jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na 

literatura, nas artes e nas ciências”, não há dúvidas de que o direito de autor constitui um instrumento de 

política cultural.  

Concluindo Boff ( p. 109) 
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[...] pode-se inferir que os direitos autorais estão assentados em uma dupla ordem 
de direitos. A primeira delas vincula-se aos direitos de personalidade, de 
características morais, configurando-se na liberdade de expressão e de 
características materiais, baseadas nas relações contratuais e obrigacionais. E a 
segunda ordem de direitos vincula-se à sociedade, ou seja, ao interesse coletivo, o 
qual engloba o direito de acesso ao conhecimento, ao progresso científico, ao lazer 
e à cultura. 

 

Habermas traça e conclui que o Direito enquanto objeto epistemológico do presente discurso, 

identifica-se a um Direito democraticamente construído, com aspirações de justiça e equidade material, não 

obstante a inserção da economia no mercado. Diz (2004, p. 38-40) a grosso modo, penso que as sociedades 

complexas contemporâneas se integram até certo ponto através de três veículos ou mecanismos. O dinheiro, 

enquanto veículo está institucionalizado no mercado; “o poder” enquanto veículo está institucionalizado nas 

organizações; e a solidariedade é gerada pelas normas, pelos valores e pela comunicação. Leciona o filósofo 

que o mercado tem seus mecanismos no contrato e na propriedade. Por si só, ao contrário da lição de Hayek, 

que remonta a Adam Smith, o mercado não tem uma condição distributiva ideal. Assim havendo uma 

constituição democrática, o Direito intervém no mercado, através da regulação de seus mecanismos em 

abstrato (pela lei) e em concreto (pela administração e pela jurisdição) (2004, p. 103). 

O pensamento de Habermas integra a defesa da assunção do paradigma procedimental, retirando do 

fenômeno jurídico  - o eixo do núcleo central -  para qualquer movimento emancipatório da sociedade. 

Feições sociológicas caracterizam a categoria de paradigma procedimental excluindo e ou restringindo a 

dominação do sistema pelo direito. 

Para tanto, Habermas (apud ARRONE 2004 ),defende  

 

“(...)  a assunção do paradigma procedimental para a produção do direito, que, sob 
a égide de uma democracia deliberativa articulada pelo fluxo de um poder 
comunicativo baseado na racionalidade linguística da produção de consenso, 
deverá permitir a formação ampla e discursiva da vontade dos cidadãos 
destinatários.” (p. xx) 
“ Com o princípio da função social, resta inovado o instituto da propriedade 
privada, no sentido de que agora o titular também é informado por deveres 
positivos e negativos, derivados de sua titularidade, em face do respectivo ônus 
social decorrente da pertença de determinado bem. Obrigacionaliza-se a 
propriedade, nas diversas formas de titularidade que contemporaneamente a 
constituem. (p. xx) 
“(...) Toda esta regulação alcança diretamente a propriedade intelectual como 
gênero e à regulação de suas espécies. Toda propriedade resta vinculada pelo 
princípio da função social, resultando o obrigado o titular no exercício da sua 
dominialidade, seja o bem material ou não. Consegue, pois, em um lócus que lhe é 
natural, a propriedade intelectual6 absorver um regime jurídico plástico o suficiente 

6  Vide minha tese de doutorado, de 2002, publicado em livro, já assinalava para o conflito de princípios, como 
poderia existir o juízo de ponderação, face a outros princípios constitucionais, como a função social e outros, pela 
Lumen Juris, em 2004, intitulado Aperfeiçoamento e Dependência em patetes, no capítulo Natureza jurídica da patente 
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para lhe dar vazão e novas possibilidades de desenvolvimento e adequação  
(p.122). 

 

Os princípios constitucionais correlatos ao direito autoral são o desenvolvimento nacional, a livre 

concorrência, direito à cultura, a informação e à educação; são princípios que passam a conviver em 

momentos de tensão, de conflito e, sobretudo, de colisão entre os mesmos. 

Reitero esta posição doutrinária em sede de propriedade intelectual quando no meu livro 

Aperfeiçoamento de Dependência em patentes quando nas p. 47-72 afirmo que, apesar de constar no 

preâmbulo da lei 9279-96 que a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial devem atender ao 

interesse social e ao desenvolvimento tecnológico, até mesmo um substancial progresso técnico sem 

qualquer remissão à função social, contraria o texto constitucional. Questão de reserva legal - e reserva legal 

qualificada - no texto constitucional em confronto com a lei maior e lei menor. O detentor da patente 

dependente detém “um direito de propriedade contido” pelo direito de propriedade do detentor da patente 

dominante e também pelas outras propriedades futuras que surgirão, caso sejam desenvolvidos processos e 

produtos a partir de patente já registrada. Isto sem declinar que, além da visão analítica inserida na 

conceituação legal do tema, o mesmo afeta substancialmente o direito à livre concorrência, por exemplo,com 

a formação de cartéis de patentes. E quando o tribunal tiver que julgar e optar por alguns dos princípios 

constitucionais, poderá aplicar o princípio da razoabilidade proporcionalidade.7 

Vivemos em tempos de crise, e o filósofo Bachelard pertence a este tempo, tempo de crise 

contemporânea. Segundo Constança César (1989, p.5), a obra de Bachelard é busca e ensinamento.  

 

(...) E o que Bachelard nos ensina. Rememora o caráter dinâmico, a historicidade 
fundamental do saber. E mostra que, na sua aventura, a ciência é constituída 
sempre pelo esforço de muitos, pelo trabalho da “cidadela científica” que supera 
erros, obstáculos, e que por uma constante vigilância e diálogo alcança alguma 
verdade.” 

dependente, “ conclui-se portanto, que a natureza jurídica das patentes dependentes, baseia-se em premissas. São elas: 
a) direito de propriedade como direito individual, fundamental, do ser humano; b)direito de propriedade que sofre 
limitações (conflito de valores constitucionais)c) direito de propriedade ligado à função social atendo-se ao caráter 
dinâmico da exploração de um bem imaterial; d) o direito de propriedade pleiteado pelo detentor  da patente além que 
deste direito comporta obrigações e outras propriedades. 
7 Para Alexy  “A teoria dos Direitos Fundamentais  é  uma teoria jurídica general sobre los derechos fundamentales de 
La Ley Fundamental atrelada ao direito positivo – a uma constituição –,caracterizada pelo autor como “La parte 
general de La dogmática  dos derechos fundamentales. Propõe-se Alexy a dar respostas racionalmente fundamentadas a 
questões vinculadas aos direitos fundamentais, buscando, para tanto, uma reabilitação da axiologia dos direitos 
fundamentais. (...) Busca demonstrar que a positivação dos direitos fundamentais, que regem todos os poderes do 
Estado, constitui uma abertura do sistema jurídico gente ao sistema da moral, abertura que é razoável e que pode ser 
levada a cabo com meios racionais (...) Alexy não é o criador da regra da proporcionalidade. Foi o Tribunal 
Constitucional alemão que a desenvolveu a partir do julgamento de processos paradigmáticos – como o sempre 
mencionado caso Lulh, um clássico de ponderação – estabelecendo seus elementos – adequação, necessidade e 
proporcionalidade em sentido estrito (ponderação) – aplicados em ordem má definida, funcionando como indicadores 
de medida e de controle da decisão judicial e de atos legislativos. Robert Alexy apud Henrique Ribeiro Cardoso in: 
Proporcionalidade e Argumentação: a teoria de Robert Alexy e seus pressupostos filosóficos, Curitiba: Juruá, 2009, 
p.204-.208. 
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Então sob uma interpretação hermenêutica da natureza jurídica da patente dependente, sob a visão 

bacherlardiana, o conhecimento científico é corracionalismo. “Uma tessitura de coexistência, não mais um 

fio de existência” assim Bachelard descreve o trabalho cooperativo dos cientistas. Esclarecer um 

conhecimento significa partilhá-lo. “A precisão é instância do eu-tu.” A ciência, mesmo, quando construída 

na solidão do sujeito pensante, vigia e busca confronto com o trabalho de outros cientistas: “é do tu que 

advém a prova da fecundidade de meu próprio pensamento, o reconhecimento de nossa própria coerência”. 

Diz ainda Constança Cesar (1989, p. 41-46) que a teoria de Bachelard em relação à ciência,  

 

 [...] é que o conhecimento científico exige a vigilância intelectual contra o erro, no 

entanto esta supervigilância deve ser apreendida, interiorizada pelos cientistas ao 

interagir com os poetas: a vigilância coerente e aberta, ou seja, a consciência da 

disponibilidade do espírito perante o objeto (1989, 41-46). 

 

A crise do tempo e o conflito em sede de direito autoral resolvem-se em clima de razoabilidade. 

 
“Como visto, tal situação de “conflito” emerge quando da simples confrontação do 
regime de proteção do direito autoral com os demais princípios nesse estudo 
referidos, já que a tônica do regime jurídico do direito autoral é a restrição à livre 
utilização de determinados bens, enquanto que a livre utilização destes bens seria 
um importante instrumento de concreção dos demais princípios aqui referidos 
(direito à educação, à cultura e à informação)” (NUNES, 2011, p.132). 
 

Cada caso concreto será o elemento norteador para atingir aplicar o balanceamento de interesses dos 

princípios constitucionais em conflito8, cujo objetivo é garantir o mínimo de segurança jurídica, através de 

métodos criteriosos, a fim de não se utilizar de escolhas subjetivas. 

Então não há o que se questionar a corrente dominante que o princípio da função social se aplica 

também tanto à propriedade industrial e como também ao direito autoral. 

O professor José de Oliveira Ascensão afirma “[...] quando se fala em propriedade na Constituição 

abrangem-se todos os direitos patrimoniais privados. [...] os direitos do exclusivo, que representam em si 

indesejáveis monopólios, não podem deixar de estar sujeitos a limites que os reconduzem ao interesse social 

(ASCENSÃO, 2002, p.48). 

Quando existe o conflito, o filósofo Robert Alexy (1984, p.89) diz que  

 

8  “Durante todo o século XIX e particularmente no primeiro quartel do século XX, a Física, a Química e a Matemática 
apresentaram profundas modificações em suas teorias: a emergência das geometrias não-euclidianas, da teoria dos 
quanta e da teoria  da relatividade e suas repercussões no campo científico provocaram alterações nos conceitos  de 
realidade e nas ideias de relações sujeito-objeto , obrigando a Filosofia a rediscutir a questão dos limites e do valor do 
conhecimento científico, bem como a tentar interpretar  a história da ciência , a fim de resolver o problema 
epistemológico proposto pela evolução do conhecimento científico”. CONSTANÇA, Cesar,  Bachelard, op. Cit. P.9 
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[...] quando dois princípios entram em colisão, não significa que deva desprezar ou 

tornar inválido um deles, mas buscar a realização de ambos, sendo que os conflitos 

entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto os conflitos entre 

princípios, na dimensão do peso. 

 

A filosofia hermenêutica tem como seus maiores ícones, Martin Heidegger, Hans – Georg Gadamer e 

Paul Ricoeur os quais partiram como referencial teórico filosófico para suas teorias de hermenêutica 

fenomenológica.  

 

“[...] em diálogo com as mais destacadas correntes do pensamento, suas 
contemporâneas, da psicanálise e do existencialismo, ao estruturalismo, à filosofia 
da linguagem e ao pensamento ético-jurídico de Rawls e Dworkin e não ignorando 
o conflito das interpretações que caracteriza o nosso tempo dividido entre uma 
hermenêutica concebida como a manifestação e a restauração de um sentido que 
nos é dirigido como uma mensagem, uma proclamação ou um anúncio (Kerigma) e 
uma hermenêutica entendida como desmistificação ou como redução de ilusões” 
(RICOEUR apud TEIXEIRA, 2012, p. 77). 

 

 Paul Ricoeur em sua obra o Justo: a justiça como regra moral e como instituição, ele delineia 

filosoficamente o que Alexy também expressa acima, ao nos apresentar a ideia filosófica da distância justa  

que consistiria na distância isenta praticada por qualquer instituição para se alcançar a justiça , ao se 

distanciar dos dois polos do conflito. Para ele “[...] é no direito que se pode acreditar que a palavra prevalece 

sobre a violência” (RICOEUR, 2008, p. 179). 

O termo, para Ricouer , é aplicado em várias acepções, no plano teleológico, deontológico e no plano 

da aplicação prática, o que para ele este último representa julgamento equitativo. A paz caminha ao lado da 

justiça através de julgamento equitativo e com as ponderações de interesses, a justiça pode ser atingida. E 

com a justiça vem a paz, com a aplicação da norma a justiça atinge a total plenitude. Logo, quando a 

autoridade julgadora tiver que analisar, para sentenciar aspectos que tratam de função social, direitos 

fundamentais da propriedade, segundo a teoria de Paul Ricoeur, ao julgar atingem duas finalidades: a 

finalidade curta e a finalidade longa9. Para ele, a curta consiste em por fim ao conflito entre as partes e a 

longa consiste que o ato de julgar (sentença) esta seja voltada para se atingir a paz pública. Neste instante da 

aplicação da norma, para Ricoeur , surge o julgamento equitativo, que seria o justo equilíbrio no conflito. E a 

justiça como instituição convive com a existência de advogados, juízes, tribunais e a efetiva aplicação das 

leis. 

9 “Procurando justificar o seu intento de realizar uma hermenêutica fenomenológica, sustentava o filósofo  haver duas 
maneiras de fundamentar a hermenêutica na fenomenologia que denominava, respectivamente: via curta e via longa. 
(...) Ao falar em disciplinas hermenêuticas, no plural, o filósofo francês queria vincar não haver uma hermenêutica 
geral ou um cânone geral  para a exegese, mas teorias separadas e opostas sobre as regras da interpretação  e daí o “ 
conflito das interpretações” a que alude o título de um dos livros.” TEIXEIRA, A. B. op. cit. p. 76-78. 
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Para Cesar (2002, p.599), a justiça e a paz, bases da filosofia em Ricoeur consistiria em  

 

“(...) implique la recherche de bien vivre, de l’amitié, de La vie bonne. Cette vie  
bonne est Du point De vue Du sujet individuel, une sagesse pratique , c’est à dire 
Le choix de l’action La plus parfaite, parmi lês actions possibles, à chaque instant 
donné, de façon a réaliser, au travers de l’action, l’excellence, La plenitude de 
l’humain. La justice, em tant que vertu, est, d’abord, cet equilibre qui nous permet 
d’exprimer notre humanité à travers de notre action.” 

 

E continua a filósofa a discorrer sobre a filosofia de Ricoeur  

 

“La meditation sur La justice et sur La paix, chez Ricoeur, est essentillement liée à 
La critique  des totalitarismes et l’affirmation de La valeur de La démocratie. (...) 
La philosophie de Ricoeur est aussi um éloge du pouvoir  de La parole, de La 
valeur Du débat , afin qu’il soit possible d’ arriver à la paix sociale” (CESAR, 
2002, p. 601) 

 

A paz social viria com julgamento atendendo aos princípios da razoabilidade e da ponderação, 

princípios constitucionais basilares de Estado Social e Democrático de Direito.  

Segundo Teixeira (2012, p.82) no âmbito da hermenêutica jurídica dizia Paul Ricoeur que 

 

“(...) o seu entendimento pressupõe uma concepção dialéctica da relação entre 
interpretação e argumentação, por considerar que, no plano epistemológico, havia 
uma analogia entre a polaridade interpretar-argumentar, no plano jurídico e a 
polaridade compreender-explicar, cuja estrutura seria igualmente dialéctica.  
(...) o sentido da lei deve procurar-se no texto e nas suas conexões intertextuais e 
não no comando ou na vontade de legislador, assim como pensava que o discurso 
jurídico constitui uma espécie particular do gênero discurso prático geral, não 
podendo o silogismo jurídico reduzir-se à via directa da subsunção  dum caso numa 
regra, visto exigir  o prévio reconhecimento do carácter adequado da aplicação 
daquela norma à aquele caso.  
(...) mas constitua o seu organon, vindo a justificação das premissas de qualquer 
interferência jurídica a ser sempre o resultado do entrecruzamento da argumentação 
e da interpretação, sendo da dialéctica entre ambas que decorreria a unidade 
complexa que caracterizaria o que Ricoeur denominava a epistemologia do debate 
judicial.” 

 

O pensamento de Ricoeur traduz o Direito como sendo substantivamente linguagem, pois com a 

leitura tudo passa a ser conhecido e, por conseguinte passa a ser interpretado. Falava ele em apropriação que 

devia se consistir em dois pontos essenciais, sendo que em primeiro lugar, uma das finalidades  da 

hermenêutica é lutar contra a distância cultural, pois a interpretação tem um  caracter  atual ao actualizar o 

sentido do texto para o leitor presente. A explicação e a interpretação se opõem e conciliam (TEIXEIRA, 

2012, p.80-81). Como Ricoeur (apud CESAR, 2002, p. 129) também indica como ponto de partida para as 

suas noções entre crise e conflito. 
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“O conflito não pode ser ultrapassado, na perspectiva de Ricoeur, pela elaboração 
de um método hermenêutico que assinale os limites, alcance e valor das diferentes 
interpretações, buscando integrá-las numa totalidade que indique as possibilidades 
e a riqueza do foco interpretativo proposto em cada um.” 

 

Na literatura, na poesia, a linguagem rompe com a expressão habitual e instaura o mundo da obra, 

permitindo a crítica do real pelo distanciamento assim desencadeado e que redescreve o mundo numa outra 

perspectiva diz a filósofa Constança César. "A hermenêutica assume a possibilidade de ser a dimensão da 

crítica ao mostrar a complementariedade – e não a oposição – entre o explicar e o compreender, de modo que 

verdade e método se apresentem como elementos de um processo dialéctico" (idem, p.82). 

 

“È como estratégia para buscar solucionar conflitos que nosso filósofo (Ricoeur) 
propõe a réplica à ideologia nos planos empírico, teórico e prático. A réplica 
empírica consiste  no esforço de discernir, sob as ideologias vigentes, os novos 
conflitos, os verdadeiros conflitos; a réplica teórica, Na compreensão aprofundada 
da função e significado dos conflitos, conjugando liberdade e instituição, dado que 
o problema da liberdade é o problema subjacente às já citadas ilusões da 
dissidência e tentações da ordem. A questão da liberdade mostra-se como o fulcro 
da tensão entre a afirmação da individualidade do sujeito e a exigência desse de se 
inscrever no mundo interhumano.. Por sua vez, réplica prática consiste em 
discernirmos limite da tolerância e comportamentos anômicos e em reconhecer  as 
condições do bom uso das ações de ruptura” (Ibidem, 131-132). 

 

“Coerente com os seus pressupostos, notava, Ricoeur, acompanhando aqui a crítica 
anti-positivista de autores como Dworkin, que o sentido da lei deve procurar-se no 
texto e nas suas conexões intertextuais e não no comando ou na vontade do 
legislador, assim como pensava que o discurso jurídico constitui uma espécie 
particular do gênero discurso prático geral ,  não podendo o silogismo jurídico 
reduzir-se à via directa da subsunção dum caso numa regra, visto exigir o prévio 
reconhecimento do carácter adequado da aplicação daquela norma àquele caso.” 
(TEIXEIRA, 2012, p. 82). 

 

Esta vontade de transcender a natureza da arte para além do deleite e ou do entretenimento do 

Gadamer transitou inicialmente pelo pensamento do seu mentor e professor Heidegger. Para este, a arte é 

reveladora e por revelar, é também sincera e verdadeira. “Em outras palavras, a arte para Heidegger, assim 

como a verdade em si, é uma manifestação aberta ao mundo. A arte revela” (CESAR, 2002, p. 129) 

De acordo com a concepção de que a arte representa uma chance de pensar sobre o caráter distintivo 

do próprio acontecimento apropriativo.  

 

(...) De acordo com essa concepção, a arte se mostra como o pôr-se em obra da 
verdade. È isto que encontramos  explicitamente formulado em sua passagem 
central de  A origem da obra de arte.  “A obra de arte abre à sua maneira o ser do 
ente.na obra acontece  essa abertura, isto é, o desencobrimento , isto é, a verdade 
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do ser. A arte é o pôr-se-em-obra da verdade. (...) Verdade é aqui desvelamento do 
ente na totalidade e ao mesmo tempo retração do ser no abismo de sua diferença. 
(...) Se a arte é o pôr-se-em-obrada verdade e se a verdade se baseie a cada vez em 
um modo histórico de determinação da tensão entre desvelamento e retração, a 
obra de arte emerge como o espaço no qual uma tal tensão a cada vez se decide.” 
(CASANOVA, 2010, p. 237) 
  

Esta revelação é bem trabalhada em sua obra Origem, na qual vem ele apresentar as várias nuances 

dessa revelação na arte, ao focar em três exemplos representativos da arte: uma pintura de Van Gogh, um 

templo grego e por fim, o verso lírico. 

A pintura do quadro dos “sapatos de camponeses” do Van Gogh vista por Heidegger trata da 

revelação  

 

“(...) a pintura dos sapatos dos camponeses revela uma verdade ou verdades 
fundamentais sobre a vida e o mundo do camponês. Consistente com o discurso 
geral de Heidegger da verdade, a revelação funciona, muitas vezes, como sua 
privação ou oposto, ocultação; à medida que a luz é lançada num determinado 
aspecto do ser, imediatamente um outro é retirado de vista. A arte, assim como 
outras formas de verdade, tem capacidade de revelar e ocultar” (LAWN, ano, p. 
121-122). 
“A estratégia de Gadamer na discussão da arte não tem o objetivo específico de 
definir a natureza daquilo que é belo ou de estabelecer uma base filosófica para os 
conceitos diferentes de arte; ele quer demonstrar simplesmente que a arte é uma 
forma de verdade sobre o mundo e não um estado alterado do sentimento 
individual. A arte não é uma diversão inocente ou um deleite, mas sim um ponto 
crucial de acesso às verdades fundamentais sobre o mundo e o significado do que é 
ser humano. A arte revela verdades sobre nós mesmos que nenhuma pesquisa 
científica jamais conseguiu” (idem, p. 117). 

 

Uma grande inovação filosófica aqui apresentada pelo Gadamer como também controversa, que é a 

contextualização da verdade em sede de filosofia, pois a arte e a verdade para grandes ícones filósofos são 

antagônicas, a arte sendo relegada a um simples deleite, pois sucumbe aos sentimentos humanos nunca 

atingidos pela sabedoria filosófica como pela verdade científica.10 

Gadamer contesta o status da arte como expressão de verdade, no período moderno, no século XVIII, 

pois vê “mais uma vez, um ataque implícito à ideia da arte como verdade. A terceira Crítica de Kant (A 

10 “Desde os tempos de Platão, a filosofia exibe certa autoconfiança de que o antagonismo com a arte resultou numa 
vitória , e que a batalha pela verdade está totalmente resolvida. (...) Para Platão , a sabedoria filosófica é o único 
caminho para a verdade; os filósofos , por causa dos conhecimentos diretos e não distorcidos através da apreensão das 
formas, têm uma compreensão não imediata dos vários graus da realidade. Os artistas por outro lado, os poetas, os 
dramaturgos e pintores, não lidam na verdade e sim na ilusão. (…) A opinião  sobre o artista, apresentada na República, 
é de que sempre existiu  uma rivalidade entre os artistas e filósofos, ambos se apresentando como provedores da 
verdade e a sabedoria.O fato de Platão , o supremo artista, cuja filosofia  é sempre expressa em termos de parábolas e 
metáforas, estar sendo irônico ou galhofeiro quando ridiculariza a arte, é um ponto muito debatido; no entanto,, ele 
inaugura a tradição de suspeita filosófica de todas as formas da arte, especialmente quando elas se apresentam como 
acesso ao reino daquilo que é real.” LAWN,C. op. cit. p. 118-119. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.186 a 227 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



Carla Eugenia Caldas Barros  | 199 
 

crítica do julgamento estético) uma contribuição extremamente influente aos debates sobre a natureza da 

arte, funciona de que a arte está fundamentalmente preocupada com o sentimento” (LAWN, ano, p. 119). 

Começa ele desconstituindo o sentido da verdade tão buscada pelos filósofos, verdade para Gadamer 

se deslocaria da verdade como método, para a verdade como experiência, como hermenêutica.  

“Na verdade, na hermenêutica jurídica gadameriana, é constituída pela tensão existente  entre o texto 

da lei e o sentido que alcança a sua aplicação no momento concreto da interpretação judicial.” (TEIXEIRA, 

2012, p. 73) 

Lembrei-me de outro filósofo da escola da filosofia hermenêutica, que é o Hans-Georg Gadamer, e 

qual seria a sua contribuição filosófica para a arte. Começa ele desconstituindo o sentido da verdade tão 

buscada pelos filósofos, verdade para Gadamer se deslocaria da verdade como método, para a verdade como 

experiência, como hermenêutica. “Na verdade, na hermenêutica jurídica gadameriana, é constituída a tensão 

existente entre o texto da lei e o sentido que alcança a sua aplicação no momento concreto da interpretação 

judicial.” (Idem, p. 73) 

Logo pelo pensamento de Ricoeur, a função social e o direito patrimonial do direito autoral se opõem 

e se conciliam neste momento na condição existencial do existente para o leitor, no momento da 

interpretação. 

Outro filósofo contemporâneo que trabalhou também a verdade na arte foi Merleau – Ponty. 

Foi em 1948, no começo de sua primeira palestra radiofônica que Mearleau-Ponty diz que “pôr – a 

nu” dessa maneira o mundo da percepção foi uma conquista não apenas da filosofia moderna (isto é da 

fenomenologia), mas também da arte moderna” (MERLEAU-PONTY apud MATTHEWS, 2010, p. 173). 

Merleau-Ponty (Apud MATTHEWS, 2010, p. 174-176) considera que  

 

“na arte moderna, ao contrário, (da arte clássica), a perspectiva é com freqüência 
ignorada, as coisas têm suas linhas borradas e cores que diferem “do que deveriam 
ser” com formatos e arranjos espaciais que podem nos parecer distorcidos. Como é 
que podemos,então, que a arte moderna desvenda, “ o mundo da percepção.  

 

A arte moderna, ao contrário, diz Merleau-Ponty  

 

“ busca escapar dessa concepção de “realismo”, segundo a qual “realidade é o que 
se expressa pelos conceitos tradicionais do convívio social e da ciência e a 
principal função da arte é representar o mais precisamente possível o mundo tal 
como percebido “de lugar nenhum”.  
 

A verdade, na arte como em tudo, consiste dessa visão realista de reapresentado precisa de uma 

realidade preexistente. A arte, no entanto, na visão de Merleau- Ponty é o “ato de dar a luz a verdade.”  (...) A 

arte moderna volta à “percepção” nesse sentido mais básico , no qual é definida como acesso á verdade. 

(CURRAN apud LIMA, 2010, p. 15) 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.186 a 227 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



VISITA AO MUSEU DA GENTE SERGIPANA: EXISTE VERDADE NA ARTE DE LITERATURA DE CORDEL 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080  

200 
 

 
“Um papel primordial das artes em geral, na visão de Merleau Ponty, é expandir os 
conceitos de racionalidade da sociedade convencional, levar as pessoas a olhar o 
mundo de uma nova maneira.” (MERLEAU-PONTY apud MATTHEWS, 2010, p. 
179) 

 

Para este filósofo Merleau-Ponty, tanto a arte como as filosofias modernas colocam a percepção 

como marco teórico referencial para se atingir a verdade. 

As artes, entretanto, segundo Merleau-Ponty, comunicam sem regras: o artista passa ao público uma 

visão pessoal das coisas, não descrevendo essa visão numa linguagem regida por regras, mas criando algo 

que incorpora a visão e pode despertar a mesma experiência naqueles que o desejam e são capazes de 

responder a ela. A verdade comunicada dessa forma não é algo que já existe, á espera de ser descoberta, mas 

algo que é inseparável dos meios pelos quais é comunicada- ou seja a obra de arte. (...) Renovando a 

percepção do mundo, o artista amplia também a ideia do que é racional ou “razoável” (Idem, p. 187).  

Como diz Merleau-Ponty em A estrutura do comportamento, “as artes aumentam a consciência de 

como nossa experiência individual é inerente a um mundo mais amplo, do qual somos parte” (Ibidem, p. 

190). 

No meio destas indagações filosóficas, deparei-me subindo as escadas do Museu da Gente Sergipana 

e pela janela do primeiro piso, na sala da linha da renda, vi o rio Sergipe e em uma pequena sala com 

exposição de exemplares de literatura de cordel11 penduradas em cordas por prendedores em exposição. E, ao 

lado direito, a boutique do Museu. O espaço popular a céu aberto que ora me encontrava é substituído pelo 

espaço público do Museu da Gente Sergipana.12 

O ambiente lúdico das minhas raízes nordestinas se apresentava naqueles livretos pendurados.. 

“A literatura de cordel apresenta vários outros aspectos relevantes e dados a 
destaque, a saber: As suas xilogravuras representam uma importante herança do 
imaginário popular; 
a) Por funcionarem como divulgadores da arte do cotidiano, das tradições 
populares e dos autores locais, é de inestimável importância na manutenção das 
identidades locais  e das tradições literárias regionais, contribuindo para a 
manutenção do folclore nacional, sobretudo o nordestino;  
b) Por poder ser lido em reuniões públicas, atingindo um número elevado de 
exemplares distribuídos, ajuda na disseminação do hábito da leitura, como 
referente na luta contra o analfabetismo; 

11 Pliegos sueltos, littérature de colportage, cocks ou catchpennies, broadsides, termos para literatura de cordel em 
outras línguas. 
12 A maioria dos museus de arte são públicos, ou seja, são nacionais, estaduais e ou municipais e dependentes de 
associações e ou fundações. Como associações, podem ter declarada a sua utilidade pública, podendo receber 
subvenções públicas, retribuições pelos serviços, enfim associação reconhecida de utilidade pública a qual se 
beneficiará de vantagens fiscais e de exonerações. Como também podem ter a natureza jurídica sociedade empresária, 
com intuito lucrativo, no caso, os museus privados. 
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c) Por abordar temáticas que vão da crítica social e política a textos de opinião, 
figura com significante teor didático e educativo.”13 
 
“(...) o cordel é obra de direito autoral protegida, ou seja, (...) é um meio impresso, 
com autoria designada, consumido por um número expressivo de leitores numa 
área geográfica ampla, enquanto exibe métricas, temas e performances da tradição 
oral.”  
 
“ como literatura popular em verso e jornalismo popular em verso, o folheto de 
feira é, e sempre será romance e jornal do povo. A literatura de cordel do Brasil é 
basicamente uma literatura  híbrida de formas populares e folclóricas. Por um lado, 
está escrita com autoria indicada, impressa em folhetos de papel frágil e barato e 
vendida nas praças, feiras e esquinas de rua de muitas cidades e vilas do Brasil. Por 
outro lado, suas raízes são também folclóricas: muitos de seus temas, suas formas 
métricas e, sua apresentação na feira da tradição oral do Nordeste do Brasil. Dessa 
forma, o poeta  popular de feira tem muito em comum com o cantador do Nordeste 
do Brasil, o poeta oral que compõe e canta versos improvisados na feira em forma 
de desafio ,fenômeno velhíssimo da tradição poética ocidental.”14 

 

A literatura Comentada da Literatura de Cordel15, de autoria de José Antônio  

 

Outro aspecto famoso do Cordel 
Quero aqui destacar 
A famosa Xilogravura 
Para os folhetos ilustrar 
Entalhada na Madeira 
Pra gravura impressar. 
 
 Xilogravura é arte16 
 Que não é feita com giz 
 O desenho na madeira 
 Como a história condiz 
 Passou a ter grande fama 
 Ao ser exposta em Paris. 
 
 A partir do momento em que 

13 LIMA, J. A.  Direitos autorais na literatura de cordel: estudo comparativo entre os costumes do passado e os atos 
jurídicos do presente,  2008, p.14 
14 CURRAN, M. J. A literatura de cordel: antes e agora Disponível em: <www.cervantesvirtual.com \obra-
visor\hispania> Acesso em: 18 mar 2012. 
15 Em 1988 foi fundada a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, lá se reúnem os maiores expoentes deste gênero 
literário. 
16 “de um modo geral, chama-se gravura o múltiplo de uma Obra de arte, reproduzida a partir de uma matriz.(...) a 
forma mais antiga de impressão é a utilização de um relevo que recebe a tinta , a partir do qual do qual se transfere a 
imagem para outra superfície, consiste a xilogravura numa matriz em alto relevo produzida em madeira. Esta forma de 
gravação foi amplamente utilizada ao longo de toda história.  A imagem  é gravada através de goivas, formões e pontas 
cortantes. O artista “ entalha” seu desenho na madeira, ao modo de um escultor, mas tem em mente  que essa matriz não 
é obra e sim o meio para alcançá-la. Depois disso , a matriz recebe a tinta e vai para a prensa com o papel. Há também  
a impressão com as costas de uma colher . Esta técnica exige grande habilidade do artista e permite a obtenção de 
detalhes que a prensa não consegue alcançar.” Mauro Andreoli in Gravura: conceito, histórias e técnicas, 
wwwcasadacultura.org-arte, acesso em 17 mar 2012, p. 1-4. 
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 Houve a exposição (1965) 
 Na cidade de Paris (França) 
 Ganhou fama no sertão 
Xilogravura de cordel 
É cultura e tradição. 
  
Pesquisador e artistas 
Passaram a cobiçar 
A nossa xilogravura 
Se passou a divulgar 
Como arte brasileira 
Da cultura popular. 
 
 
Escrevi esta história 
Como abelha faz o mel 
Que os órgãos culturais 
Valorizem o cordel 
Este é o apelo de todo  
Cordelista e Menestrel.    

 

 

Logo, a xilogravura no cordel vem como mais um direito autoral que se agrega para a formatação 

final do folheto de literatura de cordel. Representam estas gravuras o imaginário popular, segundo a doutrina 

da temática. 

Como representam xilogravuras, as imagens são reproduzidas, pergunta-se se haverá maior 

valoração ao primeiro número editado e publicado como a xilogravura. Caberia o direito de sequencia17 do 

artista da xilogravura impressa várias vezes, porque afinal foram prensadas várias gravuras e no mercado de 

arte, quanto menor for a numeração melhor bem recebido no mercado de arte. Esta regra de mercado poderia 

ser também aplicada na xilogravura da literatura de cordel, pergunta-se? 

 

“A imagem, muito presente nos folhetos, está ligada ao texto por uma forte 
proximidade, ocupando ambos o mesmo espaço e, entrando em consequência, em 

17  O direito de sequencia  em direitos reais  traz a característica da sequela, podendo o detentor do direito ir atrás 
daquele que o estiver em mãos, tais como a hipoteca. Já o  direito de sequencia  em sede de propriedade intelectual é 
bem original. “ le système (...) consiste á permetre aux auteurs d’oeuvres d’art ET leurs héritiers qui ne profitent pas, 
comme leurs homologues des autres genres , de l’exploitation  

Também este direito não existe e nem é disciplinado em todos os países, como no nosso que apesar de estar na lei  não é 
aplicado.  O direito francês recepciona em toda sua plenitude este instituto jurídico que compreende o recebimento pelo 
autor de uma obra de arte, de taxa variável de acordo com as regras de cada país, 3%  sobre o preço de venda . “ Cette 
somme est perçue sur chaque vente sucessive, d’où le nom de  droit  de suíte. Ce droit a La durée d’um droit 
patrimonial ( 70 ans après La morte de l’artiste) mais est le plus proche par sa nature d’um droit moral puisqu’il protege 
l’artiste contre une exploitation abusive de sés travaux. Le législateur, em créant ce droit  em 1957, a souhaité associer 
les artistes ( et leurs héritiers) à une éventuelle plus – value de leurs oeuvres.” MACCARIO, op. Cit. P.21 
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interação e diálogo. È essa relação texto/imagem que permite o acesso pelos 
analfabetos à cultura escrita, pois fica facilitada, para tais leitores, uma certa 
decifração dos códigos envolvidos” (MATOS, 2007, p. 158). 
“Mas o cordel, impresso barato, vai usar, também, a xilogravura, pela possibilidade 
de sua contínua reutilização. Há quem diga que é também um processo mais fácil e 
mais rápido. As imagens gravadas sobre madeira podem se inserir no texto com 
grande liberdade de composição: umas em notável equilíbrio plástico, outras são 
bem rudimentares. De posse do material básico – madeira em variados tipos e 
ferramentas simples -, o xilogravador escreve na madeira, dando vazão a suas 
fantasias que são aí corporificadas. A literatura de cordel, atualmente, usa, com 
constância, o clichê de zinco. Assim, as xilogravuras populares deixam de servir 
apenas para ilustrar folhetos e passam a compor  belíssimos álbuns, postais para 
instituições culturais, ou são vendidas como peças artísticas assinadas, valorizando 
essa rica expressão de arte” (MATOS, 2007,  p. 161). 

 

Quanto à poética, as estrofes mais comuns são as de dez, oito ou seis versos de oito sílabas com rima 

abcbdb (2º, 4º e 6º versos rimados), ababccb ou abbaaccddc (1º, 4º, 5º versos rimados, além do 2º com o 3º; 

o 6º com o 7º e o 10º; e o 8º com o 9º, consoante, que são recitados melodiosa e cadenciadamente 

acompanhados de viola, como também na ocasião são lidos e declamados. “Essa forma poética, que se situa 

entre a oralidade e a escritura, (...) isto é, oralidade marcada pela coexistência com uma cultura escrita. (..) 

Oralidade e escritura não são domínios separados por um divisor de águas com limites rígidos. Sua fronteira 

é tênue, e a tensão oral/escrito se reflete nos estilhaços desse seu duplo processar , numa instância em que 

não mais se reconhecem os traços originais de cada um deles, fundidos e confundidos no ponto de 

cruzamento das linguagens.(..) Ponto de intersecção  entre a oralidade e a escritura, a literatura de folhetos 

permite que a cena oral não se restrinja à voz, mas, muito mais que isso, se insinue como corpo e gesto. Daí 

o aspecto performático do poeta de cordel que, com voz18 e gestos, faz a coreografia das suas narrativas” 

(MATOS, 2007, p. 150-152) . 

Então qual o verdadeiro valor do cordel, primeiramente é a conservação viva da raiz, da cultura 

popular, como também considerá-lo como objeto de consumo. Seu estudo abre um portal de um tempo 

anacrônico, de onde o mundo se erradia, desde século 17, época medieval19. Esta máquina do tempo, este 

instrumento de divulgação cultural temporal traz a continuidade da cultura ocidental, sendo a seiva, o artista 

com a xilogravura que atrai aficionados no mundo da pintura internacional e atualmente a gráfica que 

provoca queda de preços, tornando preço bem mais acessível. Expressa o cordel, a alma do povo e ensina a 

seu povo. Atualmente, a espécie de cordel mais difundida e por conseguinte mais vendida, é o cordel de 

policromia, pois passam a existir inovações em capas coloridas. Com a inovação, a xilogravura 

18 “Voz analisada, pois o tom da voz aguda e nasal é impróprio para outros efeitos de ritmo que não sejam os da 
versificação, e seu uso serve para poupar a voz”.  
19  “Contém o cordel, um corpus significante  da poesia narrativa tradicional vinda de Portugal (e Espanha) documenta 
como nenhum outro fenômeno as crenças, gostos e preocupações  de muitos brasileiros , diverte ao mesmo povo, e, 
finalmente, informa e interpreta os grandes acontecimentos da vida local e até internacional       
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desapareceu.20 Capas bonitas, ilustradas tornaram-se elementos a mais para divulgar esta literatura e cativar 

seus leitores. Em questões de autoria em literatura de cordel,  

 

“o nome do autor deveria sempre constar no alto da capa do folheto; em seguida 
viria o nome do editor e o título da história. Mas nem sempre isso ocorre. Muitas 
vezes vem apenas o nome do editore, às vezes, o nome do editor sem indicação de 
que é apenas o editor, o que gera enorme confusão. Em alguns folhetos, o editor 
identifica-se como editor proprietário. Ocorre neste ato a cessão total dos 
direitos patrimoniais (grifos nossos). Em outros, porém aparece apenas o nome 
do autor, sem indicação da data, local ou editor. Por tais motivos, alguns autores, 
com o objetivo de garantir seus direitos autorais, registram na capa: “Direitos 
autorais reservados”. Outro procedimento comum é justamente o uso de acrósticos 
nos versos iniciais ou finais dos folhetos” (Idem, p. 162-163). 

 

O registro de obra na Biblioteca nacional (única instituição habilitada a realizar o depósito legal em 

território brasileiro21) embora tenha natureza jurídica meramente declaratória22, é ainda um  instrumento 

eficaz de comprovação e discussão de autoria por meio de depósito legal, que é um instrumento legal hoje 

existente, de preservação da cultura e memória nacionais23. 

 Ricoeur nos fala quando discorre sobre o tempo que é a transição entre o tempo perdido “o tempo 

que se esvai e o tempo redescoberto, o tempo da obra de arte. Daí o filósofo dizer: Le temps retrouvé (...) est  

le temps perdu éternisé par la métaphore, é aquele que estabelece entre a vida e a arte. (...) Em resumo: a) a 

filosofia é busca da verdade e de autoconhecimento; pretende conduzir o homem a um saber de si; b) a 

literatura, mediante a linguagem simbólica, reformula a experiência imediata do homem no mundo, 

tornando-a inteligível; c) vivendo no plano do imaginário variações do eu, pelo confronto com textos 

literários, o homem amplia a consciência de si, destrói ilusões e compreende melhor a si e aos outros; d) 

refigurando o sentido do existir humano, visando o extra-temporal,  através da obra criadora, a literatura, 

como filosofia, desvela o ser do homem e ajuda a superar, em certa medida, o abismo intransponível entre a 

eternidade e o tempo; e) consciência e tempo são temas comuns à filosofia e à literatura; é decifrando, 

fazendo a hermenêutica dos símbolos, da linguagem simbólica , de que a literatura é uma das expressões, 

que a filosofia pode desvelar, mais profundamente, o homem a si mesmo (CESAR, 2011, p. 174-175). 

20 Copyright e Copywrong 
21 Leis 10994 de 14-12-2004 e 12192 de 14-01-2012; 

22  Para  o Prof. Denis Borges Barbosa quanto a este sentido declaratório,é que  se estiver falando do efeito para a 
proteção do direito autoral, entende ele que é apenas uma função ad probandum tantum e não declaratório. 

23 É simplíssimo realizar o depósito legal, Basta o cordelista , autor encaminhar à Divisão de Depósito legal da 
Fundação Biblioteca Nacional localizada na cidade do rio de janeiro, não precisam os itens ( exemplares) ter registro de 
direito ou número de ISBN, com certeza uma excelente iniciativa desburocratizadora de conservação de nossa cultura. 
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Com a poesia da literatura de cordel intitulada “A invasão Holandesa: período em que a Holanda 

ocupou Sergipe no século XVII,” Chiquinho do Além Mar (SANTOS, 2010, p.5-6), a linguagem e a arte se 

apresentam em toda sua plenitude. 

 

(....) No ano de 37 ( 1637) 
O fato se consolida. 
O exército holandês 
Em mais uma investida. 
Adentrou o Rio São Francisco 
Foi seu ponto de partida 
A tropa luso- espanhola 
Tinha sido derrotada. 
Em Mata  Redonda foi 
Facilmente dominada 
Pelas tropas de Nassau 
Nessa nova empreitada 
 
Rojas e Borjas foram 
Vencidos naquele embate, 
O holandês demonstrou 
Conhecer bem o debate 
Saindo vitoriosos 
Dali daquele embate. 
 
Construíram em seguida 
Ali no mesmo lugar 
Um forte para seu povo 
Fazer uso e repousar 
Que também teve valia 
Para o uso militar.. 
 
O forte que foi erguido 
Onde hoje è Penedo 
Chamado Maurício foi 
Importante no enredo 
De Nassau que conseguiu 
Espalhar medo e fama. 
 
(...) A colônia de Sergipe 
Era de grande valia 
Muito abundante em gado 
E vizinho da Bahia 
Tinha minas promissoras 
Que o povo holandês queria... 
 
(...)  (64) 
Foi o ano do armistício 
Ceder Sergipe a Holanda 
Foi um grande sacrifício 
Pois a região trazia 
Um enorme benefício... 
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O padre Antônio Vieira 
A favor da doação 
Fazendo o seu discurso 
Que era uma persuasão, 
Queria que os holandeses  
Herdassem a região. (Idem, p. 15) 

 

Com este instrumento literário popular, que é a literatura de cordel – que significa cordão – o povo 

de antigamente, principalmente na região nordestina, se informava dos fatos, que lhes eram repassados pelos 

poetas cordelistas, meio de linguagem, de símbolos e imagens. Como afirma a filósofa Constança Cesar “na 

literatura, na poesia, a linguagem rompe com a expressão habitual e instaura o mundo da obra, permitindo a 

crítica do real pelo distanciamento assim desencadeado e que redescreve o mundo numa outra perspectiva”24 

(CESAR, 2011, p. 129). 

Para Heidegger então, a literatura de cordel como arte  

 

“não é conhecimento demonstrativo acerca dos entes em geral,mas repetição da 
própria gênese do horizonte  de  em sua unidade concreta de mundo e terra, campo 
de realização da reunião de cada coisa e de todas as coisas na tensão entre 
desvelamento e retração. Por meio da arte , portanto, Heidegger encontra uma via 
de acesso ao conhecimento apropriativo e à guarda do lugar mesmo de um tal 
acontecimento. ( ...) O artista, por conseguinte, enquanto voz do acontecimento 
apropriativo ( a invasão dos holandeses em Sergipe)  concretiza plenamente em si 
mesmo, no modo de sua atividade ( o cordelista utiliza a estruturação dos seus 
versos em 90 estrofes de seis versos – sextilhas, assume seu papel na história, ao 
exercer sua função de levar informação ao seu povo), essa entrega. Deixando-se 
apropriar pelo acontecimento apropriativo, a verdade  põe- se -em –obra em sua 
obra e ele recebe daí um próprio que é tanto mais seu  quanto mais ele concretiza a 
medida de sua época” (CASANOVA, 2010. p. 241). 

 

A sua verdade na visão de Heidegger (do cordelista-artista) que se expressa na linguagem simbólica 

da literatura de cordel, não só expressa a sua travessia de vida, como também expressa sua arte sobre seu 

mundo, sua terra, “não para dizer o que essa contenda é e como ela precisa se mostrar, mas para deixar que 

ela se faça em meio à linguagem do acontecimento apropriativo – uma linguagem que pode ser denominada 

agora como a linguagem do ser, pois é só aqui que o ser se faz propriamente como linguagem” (Idem, p. 

242). 

A arte é reveladora... Ao olhar atentamente para a xilogravura inserta na capa do exemplar “A 

invasão Holandesa”  sob um olhar hideggeriano, ao interpretar o ser e os casarios ardendo em chamas, me 

leva ao mundo brasileiro do século XVII, com a invasão dos holandeses em Sergipe, percebe-se a terra, o 

solo sergipano, com o mundo da época, com a cultura brasileira e a holandesa. A xilogravura revela verdade 

24   CESAR, C. in: ética e crítica das ideologias -  ética e Filosofia crítica na construção do socialismo no século XXI, 
Antonio Rufino Vieira, Nova Petrópolis: Editora Nova Harmonia, p.129 
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ou, verdades sobre o sentimento do artista, sobre o ser do artista e sua interação com o fato histórico que fora 

a invasão holandesa em Sergipe. 

Para associar a arte com a verdade, já agora sob um olhar gadameriano, precisou Gadamer ser capaz 

de  

 

“demonstrar que a arte é capaz de algo de maior importância do que o poder de 
gerar deleite ou terror. Basicamente quando reivindica verdade pela arte, Gadamer 
quer mudar a ênfase do consumidor estético para a natureza do produto artístico em 
si, e aquilo que tal artefato é capaz de revelar ou esclarecer” (LAWN, 2007, p. 
120). 

 

Há diálogo entre a arte do cordelista e sua verdade. Ele dialoga com alguém, diz algo a alguém sobre 

sua verdade expressa na sua arte. Quando olho o desenho – xilogravura – casarios ardendo em chamas, São 

Cristóvão ardendo em chamas,segundo o pensamento gadameriano, sinto-me parte de uma herança histórica 

e cultural. Gadamer sugere que  

 

“a grande arte nos une até onde nós a experienciamos como um todo maior, uma 
parte da cultura ocidental e uma parte de uma humanidade comum. (...) 
Transformação é o termo usado por Gadamer para sugerir que a arte transforma o 
mundo diário, não em um sonho estético, mas sim numa outra perspectiva da 
realidade.” (LAWN, 2007, p. 128-194). 

 

Existe um diálogo hermenêutico sendo a arte parte das hermenêuticas. 

 
“Por isso, as coisas que estão diante de nós não são simples objetos neutros que 
contemplamos; cada uma delas simboliza para nós certa conduta, suas recordações 
provocam sentimentos agradáveis ou desagradáveis. Por isso que os gostos de um 
homem, o seu caráter, a atitude que toma diante do mundo e do seu exterior leem-se 
nos objetos que escolheu, nas suas cores preferidas  ou nos seus lugares preferidos de 
passeio.As nossas relações com as coisas não são relações distantes, cada uma delas 
fala ao nosso corpo e a nossa vida e vive em nós  como tantos outros emblemas que 
apreciamos .o homem está investido nas coisas e as coisas investidas no homem. (...) 
a esse mundo percebido, Merleau Ponty  acrescentou a cultura. O  mundo percebido 
não é apenas o conjunto das coisas naturais, é também formado pelos quadros, pelas 
músicas, pelos livros, ou seja, por tudo que se relaciona  ao mundo cultural: e ao 
mergulharmos  no mundo percebido , longe de termos estreitado o nosso horizonte, 
longe  de termos restringido á pedra ou à água, reencontramos o meio de contemplar  
na sua autonomia  e na sua riqueza original às obras de arte , da palavra e da cultura” 
(MERLEAU-PONTY apud LOPES, 2011, p. 97). 

 

Na realidade, considera percepção como  

 

“o campo de revelação do mundo, um verdadeiro campo de experiência, no qual 

sujeito e objeto se acham indissoluvelmente ligados.” (...) A verdade não habita 
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apenas o “homem interior” ou, antes, não existe homem interior, o homem está no 

mundo e no mundo que ele se conhece.” (...) Vale ressaltar que a noção do mundo, 

tal como apregoada por Merleau-Ponty configurou uma das principais 

contribuições  da fenomenologia para a filosofia contemporânea . Denomina o 

mundo humano “intermundo” asseverando que não apenas homens e coisas, mas 

esse intermundo, que chamou de história” (MERLEAU-PONTY apud LOPES, p. 

102-103). 

 

Configurar e reconfigurar os suportes físicos originários da literatura de cordel, como também 

contextualizar os posicionamentos doutrinários em sede de direito autoral desta arte e cultura popular, a busca da 

verdade em obras de arte vista em exposição no museu da gente sergipana. 

Pode uma imagem produzir sentidos e conceitos de Justiça.  

 

“Os esforços teóricos e os embates que se estabeleceram no campo da Teoria do 
Direito nos últimos quarenta anos decretaram o esgotamento dos paradigmas Jus 
positivistas dominantes do século XX. As chamadas teorias contemporâneas 
representam um conjunto diverso de críticas e pontos de vista que, partindo de 
perspectivas diferenciadas, contribuíram para uma suposta superação do 
Positivismo e da centralidade da norma jurídica na Teoria do Direito. Inseridas no 
contexto da crescente complexidade de uma sociedade global cada vez mais 
diferenciada, as Teorias Jurídicas contemporâneas procuram construir discursos 
sobre o Direito que dêm conta de legitimar as decisões jurídicas. Assim, aquilo que 
se entende por Teoria do Direito compreende hoje uma série de empreendimentos 
teóricos-metodológicos que buscam convergência entre aspectos lógicos e 
hermenêuticos; institucionais (positivistas); sistêmicos; retóricos e teórico- 
argumentativo” (MATOS, 2012, p. 233). 

 

Para Luhamann as Teorias do Direito estão postas em uma relação de reflexividade, extremamente 

complexa com seu objeto: trata-se de um conceito de Teoria que assume uma posição constitutiva do seu 

próprio objeto. “Aproximam-se então as teorias do direito e os estudos sobre a cultura – tanto da percepção, 

quanto da representação e do discurso” (MATOS, 2012, p. 236). 

Houve uma retomada aos conceitos do jusnaturalismo, nas contribuições para uma nova concepção 

do direito, no século XXI.  

 

“Este conceito contemporâneo de Direito implica em resgatar o seu conteúdo, em 
separá-lo da lei. Trata-se de uma abordagem de cunho axiológico, que enfatiza o 
direito como algo dinâmico e legítimo justamente pelo seu elemento primordial: a 
justiça. (...) É preciso relativizar a dogmiticidade do direito, seu caráter científico, 
em favor de um direito mais humano, interdisciplinar e ciente de seu papel  na 
legitimação de um Estado de Direito que não tenha unicamente o cunho positivista, 
mas também axiológico, que interaja com o cidadão e busque, na medida do 
possível satisfazer seus anseios, (...) e a relevância do Jusnaturalismo em uma 
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época carente de valores e ideais , que não sejam economicamente fundamentados 
pela globalização.”(XIMENES, 2001, p.158-164). 

 

O direito indefinível mas, presente, é assim que a filósofa do direito Simone 
Goyard-Fabre situa o direito, “o filósofo tomou consciência, por diversos 
caminhos, da insuportável leveza do ser do direito ou da estranheza  do seu modo 
de ser : o que quer dizer que, mais do que nunca, ele toma consciência da 
dificuldade de uma problematização filosófica da ordem jurídica.(...) Logo, diz ela  
“ propõem-se  a romper todos os grilhões dogmáticos do racionalismo e do 
empirismo, do jusnaturalismo, do idealismo e do realismo, do construtivismo e do 
reducionismo ... Dessa forma, pretendem consumar  esse “ passo para trás” que 
deveria – segundo Heidegger, tantas vezes invocado – eliminar o “ esquecimento 
do ser “e, consequentemente, conduzir ao que constitui o direito na sua juridicidade 
específica” (GOYARD-FABRE, 2007, p. 242-246). 

 

“A lógica existencialista do razoável figura como uma modalidade de raciocínio 
jurídico pós-moderno, tendente à realização do direito justo, através do exercício 
de uma razão vital. (...) o reviver concreto da norma fundamenta uma nova 
hermenêutica jurídica, porque a norma deve experimentar modificações para 
ajustar-se à nova realidade em que e para que é revivida . Só a lógica do razoável 
pode considerar esta permanente adequação do Direito à vida, sendo regida por 
princípios de adequação não só entre a realidade e os valores, fins e propósitos, 
mas também entre propósitos e meios  e sua correção ética, em face das exigências 
da justiça. (...) O manuseio da lógica do razoável potencializa a realização do 
direito justo, por exteriorizar uma operação axiológica e teleológica que se revela  
compatível com as especificidades  histórico-culturais de cada caso concreto, tendo 
em vista a singularidade que envolve a vida humana” (SOARES, 2011, p.74-77). 
 

 

É assim que a atual doutrina de escol vem tratando o novo direito autoral, com feições de função 

social. O direito autoral tem subdivisões: o direito patrimonial e o direito moral. Sobre esta última temática 

que me indaguei, a questionar os direitos morais dos autores de literatura de cordel e os direitos vizinhos, 

conexos. 25 

Como a mais importante de todas as prerrogativas morais apresenta-se na doutrina o direito de 

paternidade26, que é o direito da pessoa ser reconhecido como criador da obra. 

25 Não sei porque, as bases filosóficas de Walter Benjamim em seu livro intitulado “a obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica” publicado em 1955,  me remeteram  a esta discussão que o direito autoral vem transitando na 
era da internet.  Ele nos diz “em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. (...) Uma das funções sociais mais 
importantes do cinema é criar um equilíbrio entre o homem e o aparelho. O cinema não realiza essa tarefa apenas pelo 
modo com que o homem se representa diante do aparelho , mas pelo modo com que ele representa o mundo, graças a 
esse aparelho . (...) O cinema é uma forma de arte correspondente aos perigos existenciais mais intensos  com os quais 
se confronta o homem contemporâneo. Ele corresponde a metamorfoses profundas do aparelho perceptivo, como as que 
experimenta o passante, numa escala individual, quando enfrenta o tráfico, e como as experimenta, numa escala 
histórica, todo aquele que combate a ordem social vigente. A massa é a matriz da qual emana, no momento atual, toda 
uma atitude nova com relação à obra de arte. A quantidade converteu-se em qualidade. O número substancialmente 
maior de participantes produziu um novo modo de participação.” Texto bastante atual, para se entender o fenômeno da 
internet nos direitos autorais, na reprodução e outros..   
26 The droit de paternité or right of attribution, which includes: 
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Suas especificações e ou prerrogativas, como a grande maioria da doutrina assim declina, são as 

seguintes: 

Enfim, trata-se de direito de divulgação aquele que consiste na faculdade que todo autor possui de 

poder decidir o momento e a maneira que sua obra deverá ser publicada e exposta ao público. Cabe ao autor 

também o direito de controlar e autorizar os meios de divulgação que são múltiplos, não se presumindo que 

se o autor autorizou uma forma precisa de autorização, outras formas estariam já previamente autorizadas. 

Art. 28 da lei 9610-96: Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 

artística ou científica. 

 

a)Direito de retirada - é raro a sua utilização, pois consiste  em rescisão contratual em relação a um 

terceiro. Caberá indenização ao cessionário pelos prejuízos a que foi sujeito. Como afirma o professor 

Ascenção 

“(...) o direito de retirada é como que a outra face do direito ao inédito. Mas a 
relação é sucessiva, porque só depois de cessado o direito de inédito surge o direito 
de retirada. Pressupõe ainda que o autor tenha concedido a terceiros direito de 
utilização, pois doutra maneira não pode haver retirada.” (ASCENÇÃO, 2011, 
p.137). 
 

 

b)Direito ao respeito do nome – é o direito inerente ao direito de paternidade da obra como também o 

respeito à mesma. É o direito de constar a menção exata e completa do seu nome ou pseudônimo em cada 

reprodução da obra. Este direito é exercido em todo depósito legal perante a Biblioteca Nacional se for o 

caso de criação de prospectos de exposição de obra de arte. 27 

 

c) Direito de respeito à obra - É o direito moral que pertence ao autor de obra artística que tem como 

faculdade o dever de cuidar depois da divulgação ao público que a sua obra não seja desnaturada e 

ou mutilada. 

 

 a) right against misattribution 
 b) right against non attribuition 
 c)right to publish anonymously or pseudonymously 
 d)right to void a promise to publish anonymously or pseudonymously 
 e)Right au respect de l'oeuvre, literally “ the right to respect of the work “ usually translated as the right of integrity 
27  Professor Ascensão em sua obra já citada afirma que “já resulta que ao direito ao nome em si é um direito de 
personalidade ou um direito pessoal geral, mas não um direito de autor. ( ...) não são direitos que tenham por objeto 
uma obra, e como tal não se confundem com direitos de autor” op. cit. p.138.Este tema também é tratado no artigo 11 
do Código Civil de 2002, ao conceder caráter de direito da personalidade ao direito autoral, ao estabelecer que: “ com 
exceção  dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 
seu exercício sofrer limitação voluntária.” Mais outro caro típico de sobreposição de direitos de propriedade intelectual 
em nosso ordenamento jurídico. 
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Este direito, no caso de obra de arte, permite que se perquira , que se inquira o adquirente de obra 

que por ventura tivesse mutilado, descaracterizado a obra em outras formas de expressão diversas da 

originalmente criada. Esta violação do direito moral deverá ser reparada em sede de sanções civis e ou 

penais. Cabe então ao curador da exposição, ao responsável e produção da exposição primar em respeitar as 

condições requisitadas pelo artista das obras a serem expostas a fim de não desnaturá-las e nem tampouco 

ferir quaisquer direitos morais de respeito as mesmas, sob pena do artista mandar suspender a exposição ao 

público. 

Este dever de respeito à obra se impõe tanto ao cessionário dos direitos de exploração quanto ao 

proprietário do suporte material da obra. 

Art. 29 da lei 9610-98 e art. 77 que ao declinar a exposição em público, ao retirá-la do artigo, 

restando ao comprador da obra plástica o direito de utilização da obra de arte no seio de sua vida pessoal, 

seja em sua residência ou em seu local de trabalho, sem contudo,  levá-la à exposição pública, contanto que 

tenha autorização prévia e, expressa do autor, mediante licença contratual. 

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; 

II - a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 

IV - a tradução para qualquer idioma; 

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou 

exploração da obra; 

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 

qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um 

tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras 

ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 

b) execução musical; 

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 

d) radiodifusão sonora ou televisiva; 

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 

f) sonorização ambiental; 

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

h) emprego de satélites artificiais; 
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i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de 

comunicação similares que venham a ser adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais 

formas de arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas 

Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que 

ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. 

Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer por 

escrito e se presume onerosa. 

 

d) Direito de conservar a obra inédita – este direito cabe exclusivamente ao criador intelectual e não 

pertence aos sucessores do direito de autor. 

Direito de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de 

outrem. 

Art. 24 e Incisos de I a IV elenca os direitos morais do autor acima explicitados 

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 convencional indicado ou anunciado, como sendo o do 

autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos 

que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, 

quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de 

outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua 

memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será 

indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.       

 

2. ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE UMA EXPOSIÇÃO  
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2.1- Concepção (idealização) 

 

O quadro da organização de exposição deve ater-se a regras pertinentes ao direito fundamental da 

criação do autor. As leis e respectivos artigos que tratam o direito do autor no nosso ordenamento jurídico 

devem ser sempre atendidos no que tange a todos os direitos fundamentais do autor quer sejam os de 

propriedade intelectual, como os do trabalho. O responsável da exposição (o curador) deve conhecer todas 

essa regras para que tudo transcorra dentro da legalidade. O responsável da exposição de se munir de todas 

as garantias para nada venha criar obstáculos jurídicos à exposição.    

Organizar uma exposição significa iniciar uma série de atos relacionados aos contratos envolvidos 

com a exposição Segundo a doutrina de Nicolle Maccario, estes grupos se organizam em torno de dois pólos: 

“un pôle intellectuel qui regroupe La conception de l’exposition et sa production  et  un pôle matériel qui 

aborde La scénographie, Le prêt, l’assurance et les transports des œuvres exposés.” (MACCARIO, ano 2006, 

p. 114-115). 

E quem concebe esta exposição é o curador da exposição. E quem pode ser curador? Tanto pode ser 

um trabalhador assalariado permanente do local onde irá ocorrer a exposição ou curador independente, 

autônomo. Na primeira hipótese, o local poderá ser o de museu público ou um museu de direito privado com 

características de fundação. Na segunda hipótese, a remuneração consiste em honorários previamente 

contratados além de algum extra sobre as vendas. Como se trata de um contrato entre partes capazes, 

cláusulas contratuais livres para dispor sobre a missão do curador, totalidade da remuneração, modos de 

pagamento, bem como quaisquer direitos decorrentes do seu trabalho na exposição. As competências do 

curador consistem em conceber, criar, formatar a exposição e principalmente escolher as obras que deverão 

ser expostas na exposição. 

Enfim, as etapas mais importantes para a preparação de uma exposição resumem-se nas seguintes a 

seguir descritas por ( MACCARIO, 2006, p.120-121). 

a) Definição do tema; Elaboração de secções da exposição; lista das obras expostas;localização das 

obras no local; informações técnicas sobre as obras; organização do transporte, do seguro e 

vistoria da obra antes da partida, quando for o caso; 

2.2 – Clausulas contratuais 

O quadro jurídico do contrato de venda de obras de arte se lastreia em várias premissas que se 

sobrepõem: 

a) a base jurídica inicial deste contrato será a da contida no Código Civil; a base genérica de 

cláusulas essenciais a todo contrato de compra e venda submisso às regras de direito contratual para que o 

mesmo seja considerado válido, ou seja, o consentimento das partes não viciado, agente capaz, objeto 
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definido e causa lícita, além do preço. Este contrato normalmente não é formal, não é solene, representado 

por uma simples/fatura/duplicata. 28 

  b) as características peculiares da cessão de direitos do autor; há de se remarcar que certas cláusulas 

em sede de propriedade intelectual serão consideradas nulas, tais como a cessão global de obras plásticas 

futuras, como forma de proteger os artistas iniciantes; os direitos patrimoniais deverão estar bem explicitados 

aqueles que estão sendo cedidos: os de representação e ou os de reprodução; estas cláusulas são consideradas 

pela doutrina, como acidentais, negociadas entre as partes;29 

As vendas privadas de obras de arte se realizam através de intermediários, dentre eles, os 

galeiristas30, os agentes de artistas e os marchands de arte. Os primeiros são constituídos como uma 

sociedade empresaria possuidora de fundo aziendal e o estabelecimento empresarial que e a galeria, na qual 

são realizadas as exposições para apresentar ao público, as obras de arte de artistas que eles apóiam e ou 

patrocinam quer administrando as vendas do artista como também gerenciando a comunicação do artista com 

a mídia. No tocante a remuneração dos artistas pelos galeiristas, a pratica nos sinaliza que o artista recebe 

50% (cinquenta por cento) do preço de venda alem da taxa fiscal, que no direito francês e representado pela 

sigla TVA (taxe sur la valeur ajoutee). E uma taxa reduzida (5,5%), incidente no valor tanto da cessão de 

direitos de autor como para a venda das obras, com exceção do direito de sequencia. Já os marchands 

compram as obras para revendê-las. Por ultimo, os agentes dos artistas realizam a atividade de mostrar as 

obras dos artistas e para tanto recebem comissão sobre a venda oriunda de sua intervenção, que pode variar 

entre 30 e 50%. 

 

2.3.  Negociações de Direitos autorais 

 

Vários outros direitos autorais surgem com exposição de obras em museus, um deles é a venda de 

catálogo da Exposição. Em que circunstância pode o museu publicar catálogo? Pode o museu publicar obras 

em catálogo sem autorização do autor e ou dos herdeiros, mesmo que a peça esteja em outras mãos? Os 

direitos autorais precisam ser negociados tanto junto ao artista se ele for vivo e também junto aos herdeiros. 

28 “ La vente d’um tableau  n’est en general accompagnée que d’une simple facture qui décrit l’oeuvre, atteste de son 
caractère authentique ET precise Le prix de vente. L’établissement d’une facture est obligatoire; rédigée em Double 
exemplaire, elle doir mentionner: - le nom et l’adresse de l’acheteur et Du vendeur; La date de La vente ; - Le prix; - La 
date du paiement; Le paiment peut se faire au comptant ou de façon fractionnée: une partie lors de La conclusion et Le 
solde à une date ultérieure.”MACCARIO, op. Cit. P. 64 

29 “L`apparition de nouvelles tecnologies a complique la redaction des clauses car commnet imaginer lors de la cession 
( faite souvent pour la duree des droits patrimoniaux) les futures innovations technologiques . “ Ibem, p.64 

30 “ Les galeristes, a la difference des marchands d`art, travaillent  directement avec les artistes et pas sur le second 
marche , expression qui designe l`achat  de toiles d`autres personnes que les artistes eux-mêmes.”MACCARIO, op. cit. 
p. 76 
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Os museus precisam adotar como os grandes já se utilizam de boas práticas, práticas estas de gestão de 

propriedade intelectual que segundo Saias (2011, p.5), no seu artigo “A propriedade intelectual e os museus: 

uma ferramenta para a sustentabilidade“, podem se referir a três:  

 

“Para efeitos de simplicidade e tempo, vamos referir três práticas de gestão da 
propriedade: a) auditoria de Propriedade Intelectual, b) política de propriedade 
intelectual e c) estratégias de licenciamento. [...] É necessário conhecer o que se 
têm, de que forma, em que termos. Se o museu não tem uma noção dos activos 
próprios, ou dos termos e condições em que os mesmos estão licenciados, então é 
muito provável que não seja capaz de avaliar se é capaz de se envolver em 
oportunidades de negócios com base na propriedade intelectual. [...] Diz-nos 
exactamente a Propriedade Intelectual existente e qual a sua origem. Também 
permite as tomadas de acção que tornam o museu mais responsável pelos seus 
activos e facilita projetos criativos através da “redescoberta” dos activos.”  

 

3. PRODUTOS DERIVADOS DE UMA EXPOSICAO 

 

                 3.1. Produtos derivados das obras em exposição 

 

“L’expression produits dérives désigne tous les produits commercialisés autour 

d’une exposition par l’institution organisatrice dans un lieu situé en général de 

façon stratégique que les visiteurs ne peuvent manquer: la sortie par exemple. L” 

exploitation de produits dérivés nécessite d’un organiser la gestion   et de protéger 

la marque de l’institution tout en respectant les droits de proprieté intellectuelle 

des artistes” (CORNU, 2006, p.127). 

  

Pode existir exposição de tão grande repercussão que seus catálogos podem ser revendidos por 

distribuidores e até mesmo pela internet, como vemos, no exemplo de catálogo de exposição de Portinari.31 E 

outros.32 

O catálogo de exposição pode ser considerado uma obra também protegida pelo direito autoral? 

Por meio de desenhos, catálogos, cartões postais33, fotografias e cartazes podem ser os meios de 

divulgação da obra em exposição, porém é necessário garantir os direitos de propriedade intelectual quer ao 

autor se for ele vivo quer aos seus herdeiros, mediante contrato de licença e analisando todos os seus 

aspectos contratuais. 

31  Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-225796207-catalogo-exposico-portinari-leitor-no-mam-
frete-gratis-_JM). 
32 Disponível em: <http://lista.mercadolivre.com.br/Portinari---Retrospectiva---Cat%C3%A1logo-De-
Exposi%C3%A7%C3%A3o---Masp> 
33  O percentual utilizado a ser pago ao autor e ou aos herdeiros ou até mesmo àquele que detém os direitos  
patrimoniais da obra , usualmente é pago 10% sobre o preço de capa de venda. 
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Imagens fotográficas de artefatos e obras de arte em coleção de museus, as gravações e produções 

multimedias disponíveis em CD e na web, publicações e o material educativo na forma impressa e ou digital, 

como também o banco de dados de informações a cerca das coleções expostas 34. 

Como se despertasse de um sonho, cheguei ao fim da visita guiada ao Museu da Gente Sergipana na 

sala da literatura de cordel com todos os aparatos tecnológicos para divulgar esta arte. Desci as escadas e a 

minha esquerda lá estava ela - A boutique do museu - não poderia deixar de estar. Na saída da visita.. Fui 

olhar a vitrine, como também o interior dela. Meus olhos viam minha infância exposta, nos objetos de arte 

bem nordestinos e tão bem trabalhados. 

Os museus sempre vendem objetos ligados à exposição sazonal, temporária, como também 

complementam seu acervo de publicidade e de impacto econômico, com objetos permanentes. 

São comercializados objetos, como tee- shirts, sacos, bolsas, objetos de papelaria, livros de arte, e 

principalmente os cartões postais, com fotos dos objetos de arte35 dos artistas que estão expostas, enfim 

objetos passíveis  de desejo de compra  para registrar o momento da visita. E, para ligar a visita do museu às 

lembranças, os nomes dos museus, a sua marca36 são apostas nos diversos objetos comercializados. 

É assim que no site do Museu da gente sergipana, a loja, a boutique é apresentada :“A Loja da Gente 

é um cantinho charmoso, cativante e bem confortável, que reúne artesanato sergipano com finíssimo 

acabamento. Há réplicas em miniatura de barcos de fogo, aventais, artigos para casa delicadas e típicas peças 

de renda irlandesa com releituras inéditas e até mesmo livros e CDs de artistas sergipanos.”37 Peças com 

identificações da marca do museu; 

E, assim, vi o rio, vi o mar, vi o museu..via a arte.... 

 

CONCLUSÕES 

34 Veja-se: “Ao confeccionarem o convite e o catálogo da exposição no Museu de Arte Moderna sem mencionar o nome 
do autor, houve o descumprimento contratual por parte das rés, pessoas jurídicas, o que gera o dever de indenizar. 
Entretanto, as pessoas físicas não fizeram parte do contrato de prestação de serviços e nenhuma responsabilidade lhes 
deve ser imputada. TJSP, AC 994.03.061578-5, 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. 
Adilson De Andrade,7 de dezembro de 2010. 

35 “ Reproduire une oeuvre sur une affiche, une carte postale ou dans um catalogue doit être autorisé par l’artiste s’il est 
vivant ou par ses heretiers soixante dix ans aprés sa mort. Passe ce délai, l’oeuvre tombe dans le domaine publique et 
devient libre de droits patrimoniaux. Il convient á nouveau de rappeler que l’autorisation doit être donnée par l’artiste 
ou héretiers et non par le proprietaire de l’oeuvre sauf ci dernier est  détenteur des droits patrimoniaux à la suite d’une 
cession contratuelle. ( ...) Em matiére de carte postale, produit delivré leader, l’usage est de proposer environ 10% du 
prix de vente.” MACCARIO, op. Cit. P.131 

36 A marca, a fim de se constituir uma marca protegida deverá ser depositada , registrada perante o Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual na classe respectiva. 

37 http://www.museudagentesergipana.com.br/ acesso em 14 mar 2013. 
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Finalizando com texto de Curran, que reflete com maestria o que seja a literatura de cordel, 

A literatura de cordel existe há cem anos para seu público original, o povo do 
Nordeste do Brasil. Os artistas sofisticados apreciam e recriam o cordel nas usas 
obras para outras classes sociais para o povo urbano brasileiro. O cordel documenta 
cem anos de realidade brasileira. Mas hoje em dia o cordel não é o que era. Os 
tempos mudaram. A produção ativa caiu muito e muitos dos poetas desapareceram, 
mas o cordel não pode ser esquecido, porque já se tornou uma parte íntegra da 
herança popular brasileira e do patrimônio nacional. Os bons acervos ficam e na 
sua totalidade documentam um século de vida e literatura popular literatura.”  
(CURRAN, p.8) 
 
“Vivemos atualmente a metamorfose do direito. A questão é saber se essa 
metamorfose é a consequência ou a saída da crise tão cruelmente denunciada. 
Convém , portanto, interpretá-la, extrair  seus ensinamentos e interrogar-se sobre o 
alcance filosófico das perspectivas às quais ela conduz” (GOYARD-FABRE, 2007, 
p. 437). 
 
 
Despeço-me de caros leitores, com a literatura de cordel do tão digno Professor 
paraibano João Ademar de Andrade Lima: 
 

PROPRIEDADE INTELECTUAL EM CORDEL 
João Ademar de Andrade Lima 

 Um Cordel p'ra ensinar 
Do Direito, uma área bela 
Que protege do inventor 
Ao pintor de aquarela 
Seu enfoque legal: 
"Propriedade Intelectual" 
Sua história e querela.  

 P'ra ciência do Direito 
Ela vem representar 
Toda aquela proteção 
P'ro que o homem fez criar 
O aspecto de cultura 
das técnicas de feitura 
Às marcas a registrar.  

 Como o próprio nome diz 
É propriedade contumaz 
Carecendo p'ra existir 
Dos requisitos fundamentais: 
"Dispor", "usar" e "gozar"  
Sempre tem que apresentar  
Semelhante às outras tais. 

 Na ausência de uma delas 
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Não se tem propriedade 
Nem também o exercício 
De ver, com liberdade 
O usufruto pleno de ter 
Doar, alugar, vender  
Conforme sua vontade. 

 Justamente por isso tudo 
É uma área de importância 
Econômica e estratégica  
Traz divisa e finanças 
Protegendo o criador 
E o fruto de seu labor  
Dando a ele segurança. 

 Mas nem sempre foi assim  
O criador e seu valor 
Não tinha qualquer guarida  
Seja lá quem ele for  
Inventasse o que inventasse 
Criasse o que criasse 
Ninguém era detentor. 

 O trabalho do intelecto 
Era não valorizado 
Na velha Roma, como exemplo 
Era quase ignorado 
Como um trabalho banal 
Qual qualquer outro braçal 
Não se via o resultado. 

 Contudo, mesmo sem lei 
O sentido de "autoral" 
No mundo sempre existiu 
Mas p'ra isso foi vital 
Vislumbrar as suas brechas 
Conformar todas as regras 
N'um procedimento legal. 

 Foi assim que se surgiu  
Com a gravura e a imprensa  
Herança de Gutenberg  
Nova lei se fez presença 
Formalizando privilégios  
Aos autores, tão egrégios  
Como uma recompensa. 

 Depois disso foi mais fácil 
Codificar seu postulado 
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O primeiro estatuto 
"Rainha Ana", nomeado 
Histórico texto legal 
Sobre Direito Autoral 
Agora sim, positivado. 

 N'um mundo em evolução 
O respeito era crescente 
E o direito à criação 
Cada dia mais presente 
era visto com clareza 
E com'a Revolução Francesa 
Fez-se justo e evidente. 

D'esse evento, mais normas 
Em constante progressão 
Aperfeiçoando detalhes 
Respeitando a proteção 
N'uma melhoria eterna 
Com a Convenção de Berna 
Tem-se a consolidação. 

Outros fatos da história  
Igualmente importantes 
Atestaram proteção 
Como nunca visto antes  
Àqueles que, com engenho  
Melhoraram o desempenho  
Dos antigos fabricantes. 

 Foi assim que, com o tempo  
As criações industriais  
Invenções e inovações  
Entendidas como tais  
Reputaram mais progresso  
Novas máquinas, processos  
E dados estruturais. 

 Assim como a imprensa 
P'ro autor foi crucial 
P'ro inventor, um novo mundo  
Não mais só artesanal 
Mudou toda conjuntura 
Agora sim, manufatura  
Revolução Industrial. 

 Mais um lado na moeda 
Mais formas de proteção  
Dados, peças e regras  
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Usadas na fabricação 
Em Paris, chanceladas 
Normas referendadas 
Uma outra Convenção. 

 Leis postas, basilares  
Daí se desenvolveu 
Toda estrutura formal 
Da nova doutrina nasceu 
Conceitos, definições 
Tipos e classificações 
Um ramo jurídico seu. 

 O primeiro ideário: 
A sua dicotomia 
"Autoral" e "Industrial" 
Com cada qual tipologia 
Duas naturezas jurídicas 
Várias regras distintas 
Convivendo em harmonia. 

 Assim sendo é interessante 
P'ra firmar o entendimento 
Separar em duas áreas  
Cada uma em seu momento  
O "Direito Autoral" 
Do "Direito Industrial"  
Reza aqui o ensinamento. 

 Começando, então, agora 
Pela área autoral 
Protegendo ciência e arte 
A poesia e o musical 
Não precisa nem ter mérito  
Com ou sem valor de crédito 
Basta ser original. 

 É por isso que assim 
Quase tudo é protegido 
O filme, o quadro, a dança 
O relato do ocorrido 
O programa de computador 
A nobre "Tese" do Doutor  
E o objeto esculpido. 

 Mas, assim como ele próprio 
É só um n’um par de lados 
O Direito Autoral 
Tem seus ramos separados  
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Um direito é o "real" 
E o outro "pessoal" 
Todos dois justificados. 

 N'um, a obra é como um bem  
D'aquilo que é dito "real"  
Aos aspectos monetários 
"Direito Patrimonial" 
Ao "pessoal", paternidade  
A quem cria, identidade 
É o "Direito Moral". 

 É o primeiro que garante 
A sua reprodução 
Quem o tem, tem o direito  
De fazer a exploração, 
E por tempo limitado,  
Ver disponibilizado 
Sua utilização. 

 O segundo é inato 
À pessoa do autor  
Não podendo ser passado 
Seja p'ra quem ele for  
Com proteção infinita 
Dura p’ra depois da vida 
D’ aquele seu criador. 

 Uma questão importante 
Que também ,tem muito nexo  
É aquela que prescreve 
O tal "Direito Conexo" 
Ao artista executante, 
Ao dançarino, ao cantante  
E ao resto em anexo. 

 Ainda n’essa área  
Outro item relevante 
É o de como registrar 
A criação resultante 
Da obra autoral 
Isso é fundamental 
Mesmo não preponderante. 

 O referido registro 
P’ro autor é faculdade 
Mesmo sendo a melhor forma 
De provar fidelidade 
Àquilo que foi gerado 
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Concebido, idealizado 
Dando legitimidade. 

 Assim, p’ra rematar 
Essa primeira explanação 
Vem citar um pouco, agora 
Algo sobre violação 
E o desrespeito às regras: 
O "plágio" é uma delas 
A outra, "contrafação". 

 No primeiro se atinge 
No autor, o "pessoal" 
Na outra se viola 
O lado "patrimonial" 
Mas em ambas a seqüela 
Fere, massacra, atropela 
O bom respeito autoral. 

 É isso que, de essência  
Têm as normas autorais 
Mas ainda há a área 
Das questões industriais  
Das técnicas presentes  
Das marcas e das patentes 
Do design e muito mais. 

Essa segunda área, 
É a mais controvertida,  
A figura do autor 
Fica substituída 
Por um tal de titular  
Que’ até mesmo sem criar 
É o dono da aludida. 

 Isso acontece porque,  
Diferente do "autoral"  
As criações p’ ra indústria  
São de direito "real"  
Proteger a criação 
E não quem teve a ação  
É regra fundamental. 

 "Propriedade Industrial"  
É assim também chamada  
Do mesmo jeito que'a outra  
Pode ser classificada  
Como na lei consisto  
Protegida por registro 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.186 a 227 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



Carla Eugenia Caldas Barros  | 223 
 

Ou ser então patenteada. 

 A primeira d’essas classes  
É-se dada à criação 
Que, mesmo que interessante  
Não traz, nela, inovação  
Ao "Desenho Industrial" 
Seu elemento visual 
Sua estética e não função. 

Mas se um novo produto  
Vem com algo diferente  
Um achado, um eureca 
Que não chega facilmente  
Tem mais forte proteção  
E através da invenção  
Se consegue uma patente. 

 Para se chegar a ela 
Há preceito a ser seguido  
Tem que ter a "novidade" 
E o "passo inventivo"  
E outra conformidade:  
A "industriabilidade"  
Para ser favorecido. 

 Outra questão importante  
Sobre essa proteção 
É que o seu detentor 
Como contraprestação  
Deve descrever o invento  
E todo o conhecimento  
Por detrás da inovação. 

 Mas não só as invenções 
Podem ser patenteadas 
Há também outros produtos 
Com funções modificadas 
Trazendo mais qualidade 
"Modelo de Utilidade" 
Às melhoras realizadas. 

Essa área do Direito 
Também gera outro registro 
Às marcas de produto 
De comércio ou de serviço 
Protegendo seu emblema 
E seu nome ou fonema 
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Contra cópia ou outro vício. 

 Com isso se finaliza 
As regras fundamentais, 
É claro que há mais dados 
Mais aspectos legais 
Proteção de "cultivares" 
De "biodiversidades" 
E até de "rituais". 

 Assim sendo, o convite 
P’ra agora n'esse instante 
Ir mais fundo no assunto 
Que é um tema fascinante 
Leia livros e artigos 
Dos mais novos aos antigos 
Sempre aprenda doravante. 
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RESUMO 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar o sistema internacional e interno de patentes 

e as implicações da proteção deste instrumento de propriedade industrial no que tange ao 

desenvolvimento econômico dos países. A partir da bibliografia especializada sobre o tema e 

a verificação dos documentos oficiais sobre a matéria demostra-se como as inovações 

patenteadas impulsionam os processos de industrialização e constituem a fonte de renda dos 

países. O histórico internacional sobre o sistema de proteção das patentes representou um 

cenário de dominação e exploração dos países do norte, ou ‘desenvolvidos’ que somente 

acionaram sistemas rígidos de proteção às patentes após já terem se industrializado e, assim, 

há nas normas de propriedade industrial benefícios aos países desenvolvidos na dinâmica de 

exportação/importação nas relações comerciais junto aos países em desenvolvimento. O 

Brasil como um dos maiores representantes dos países em desenvolvimento não possui um 

sistema normativo de propriedade industrial capaz de impulsionar maior expansão de sua 

economia, haja vista que a base normativa nacional foi criada de maneira dependente do 

sistema internacional, ou seja, com direitos e garantias que favorecem aos países do eixo 

1 Artigo elaborado em junho de 2013. 
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norte. Aliado a isso, os países desenvolvidos tem envidado esforços para desvirtuar o conceito 

de “patente” de modo a permitir o patenteamento de descobertas, lesando, mais uma vez os 

países detentores de uma grande biodiversidade e criando um ambiente favorável à 

biopirataria.  Assim, verificou-se neste trabalho que o Brasil passa por um momento em que 

se deve (re)pensar seu regime de propriedade industrial pois as negociações globais 

necessitam de mecanismos adequados à nova realidade, mais objetiva, pragmática, célere, 

sustentável e garantidora de direitos e obrigações por partes dos atores envolvidos sem 

prejudicar o desenvolvimento dos países emergentes. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Patentes; Propriedade Intelectual. 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the international and domestic patents and the implications of this 

protection tool for industrial property in relation to the economic development of countries. 

From the specialized literature on the subject and verification of official documents on the 

subject demonstrates itself as the patented innovations driving the processes of 

industrialization and are the source of income of countries. The history of the international 

system of patent protection was a scene of domination and exploitation of the northern 

countries, or 'developed' systems that only triggered strict patent protection after they have 

already industrialized and thus's standards of industrial property benefits to developing 

countries in dynamic export / import trade relations with developing countries. The Brazil as 

one of the greatest representatives of the developing countries do not have a normative system 

of industrial property can boost further expansion of its economy , given that the national 

normative base was created so dependent on the international system , ie , with rights and 

guarantees that favor the countries of the north axis . Allied to this , developed countries have 

made efforts to undermine the concept of "patent " to allow the patenting of discoveries , 

injuring again the countries with rich biodiversity and creating a favorable environment for 

biopiracy . So there was this work that Brazil is going through a time in which to ( re) think 

their system of industrial property as global negotiations require appropriate mechanisms to 

the new reality , more objective , pragmatic , quick , sustainable and guarantor of rights and 

obligations of the parties involved actors without harming the development of emerging 

countries.  

Keywords: Development; Intelectual Property; Patents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo os países que hoje são os desenvolvidos, se atentaram para a 

necessidade de criar e desenvolver um conjunto de regras específicas para proteger a 

propriedade industrial.  Sabe-se que essa preocupação só veio à tona quando se percebeu a 

importância dessa medida para o desenvolvimento interno do país.  

O desenvolvimento tecnológico, essencial para projetar os países no cenário 

internacional, tornou-se viável quando o Estado criou regras para conceder benefícios à 

atividade criativa do homem. Assim, todo o esforço que acarrete uma criação nova ou que 

venha a melhorar outra preexistente, recebe por parte do Estado o devido reconhecimento que 

consiste no direito concedido ao inventor, extensivo ao que melhora uma invenção, de 

explorar com exclusividade o objeto do seu invento. 

 Ao reconhecer que determinada ação resultou da genialidade humana e que inova, 

considerando o estado da técnica atual desde que presentes outros requisitos que serão 

expostos no decorrer do trabalho, o Estado premia o inventor.  

Essa relação existente entre o Estado e o inventor impõe direitos e deveres para ambas 

as partes. O Estado concede o direito de exploração exclusiva. Em contrapartida o inventor  

entrega ao Estado todo o segredo daquela invenção de tal forma que, passado o período de 

proteção qualquer pessoa possa produzir ou explorar comercialmente aquela invenção. Trata-

se de uma relação com concessões bilaterais. 

Esse instrumento que, sem dúvida é muito importante para o desenvolvimento do país 

é utilizado de forma a garantir que os detentores da técnica possam utilizar da mesma para 

perpetuar a relação de desigualdade  que tanto separa os países do norte, desenvolvidos, dos 

países do sul, os eternos  “emergentes” ou em vias de desenvolvimento. 

A globalização possibilitou a formação de redes de diálogos políticos, econômicos, 

sociais e culturais entre Estados, Instituições e indivíduos, e, por conseguinte, a criação dos 

regimes internacionais de propriedade intelectual que possibilita o acesso da invenção ao 

mercado e, assim, à sociedade. Dessa forma, pode-se afirmar que o Direito é um 

intermediador deste processo, formaliza a relação de confiança (boa-fé) por seus mecanismos 

que garantem a proteção das invenções para que essas possam transitar pelo universo 

mercadológico sem lesar seus inventores promovendo a circulação do conhecimento. Assim, 
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os procedimentos de licenciamento de patentes, contratos nacionais e internacionais são os 

institutos presentes nas atividades do operador do Direito. 

A ideia expressa na famigerada frase, “o Brasil é o país do futuro” apresenta num 

contexto atual o quadro das expectativas por parte dos atores políticos e econômicos que 

investiram na economia nacional pelo potencial e balanços comerciais que se positivaram ao 

longo dos tempos. Entretanto, sabe-se que para um país possuir visibilidade e poder de 

negociação no mercado global é necessário se valer de investimentos, fomentos econômico-

financeiros e, principalmente, uma regulamentação eficiente e clara, pois ser apenas um bom 

parceiro comercial não garante êxito nos negócios internacionais. 

O processo de produção de mercadorias e serviços utiliza-se de aparato físico, material 

e, principalmente, intelectual. Pensar a criação de produtos é a etapa inicial da feitura de 

produtos e serviços a serem disponibilizados para a sociedade em geral. Assim, o recurso da 

inovação tecnológica favorece os estudos para a criação, melhoria e qualificação do setor 

mercadológico, na medida em que impulsiona as atividades de prospecção e disseminação de 

novas tecnologias produtivas.  

A lógica do modelo capitalista criou um aparato para que os países hegemônicos 

pudessem consolidar essa hegemonia. O presente artigo pretende demonstrar como o instituto 

da patente foi utilizado para esse fim. A metodologia utilizada consiste em pesquisa 

bibliográfica. 

 

1 GÊNESE DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DAS PATENTES2 - DAS 

DESCOBERTAS, INVENÇÕES, PRIVILÉGIOS E PATENTES 

 

Desde os primórdios, o homem como animal que pensa, construiu aos poucos um 

mundo ao seu redor. No início ele descobria “as coisas” da natureza, depois ele as 

transformava e moldava para atender suas necessidades pessoais. Das necessidades de 

sobreviver, alimentar-se, vestir-se, proteger-se e defender-se, o homem criou certos 

instrumentos que contribuíram para facilitar sua vida e comodidade.  Da pedra ele criou 

utensílios para comer e para se defender e  caçar como a lança e o machado (SOARES, 1998, 

p.15-16). 

2 Patente é um título de propriedade temporária sobre um produto, concedido pelo Estado aos inventores de uma 
coisa nova, atividade inventiva e útil.  A Patente outorga ao titular da invenção o direito de excluir outras pessoas 
do uso e exploração da invenção. No requisito da utilidade, a patente deverá servir para algum ramo industrial, 
como a engenharia genética, a farmacêutica, agricultura, a química, etc. Dentro de um certo prazo o inventor 
deverá explorar a invenção sob pena de caducidade. 
PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.228 a 252 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



O HISTÓRICO CONTROVERSO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEU IMPACTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL: ASPECTOS DA DESIGUALDADE ENTRE OS PAÍSES DO EIXO NORTE/SUL 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

232 

De acordo com o historiador Kramer: 
foi ‘a Mesopotâmia que viu erguerem-se os primeiros centros urbanos da 
humanidade, com a sua vida opulenta, completa e variada; onde a arte e a 
engenhosidade técnica, a especialização industrial e a iniciativa comercial 
encontraram ambiente, para crescer e expandir-se; foi nas primeiras cidades da 
Mesopotâmia que se inventou e se desenvolveu o primeiro sistema prático de 
escrita’ [a escrita cuneiforme]. (SOARES, p. 16 citando KRAMER, 1967, p. 11.). 

 

Por volta do ano 4.000 a.c.  já haviam sido inventados a lamparina de óleo, a cerâmica, 

o tijolo, a cerveja, a tinta e tantas outras invenções.3 (SOARES, 1998, p. 16). Na Idade 

Antiga, os “romanos nem sequer cogitavam de proteger a invenção de produtos, processos e 

meios, com a consequência lógica que Franceschelli aponta: “(...) não existindo direito, é 

claro que não havia problema relativo à extinção e à queda do domínio público. Bastava a 

invenção revelar-se no objeto em que se materializava e qualquer um podia copiá-la.” 

(DOMINGUES, 1980, p. 2, citando Remo Franceschelli, Trattato di Diritto Industriale, 

Giuffré, 1973, v. 1, p.85.) 

 Durante a Idade Média, com o crescimento do comércio e da profisionalização, foram 

formando-se as: 
‘confrarias’ ou melhor, irmandades e/ou associações para fins religiosos. Destas 
resultaram as Associações de Profissionais, de Artistas e de outros que, pouco a 
pouco, pela reunião de trabalhadores de cada profissão, converteram-se em 
verdadeiros sindicatos que passaram a exercer ação política, econômica e social, sob 
o nome de ‘Corporações de Artes e Ofícios’. Formavam-se dentro destas últimas os 
aprendizes, companheiros e mestres. Estes tinham que dar provas de sua 
competência profissional, mediante a execução de um trabalho profundo e/ou ‘obra 
prima’. Ao vencedor era, então, conferida a ‘Carta de Mestre’ que se lhe facultava a 
abertura de oficina própria. Eis aí de uma forma empírica, a precursora da 
‘invenção’ e do privilégio que se lhe outorgava [a] ‘Carta-Patente’. (SOARES, 1998, 
p. 25).  

 

E foi na Idade Média que se deu a origem dos privilégios de invenção, como ato 

pessoal e discricionário do monarca.  De acordo com Franceschelli, o mais antigo privilégio 

que se tem notícia foi concedido em Bordeaux, no ano de 1236 a “Bonafusus de Sancta 

Columbia e Companhia, para tecer, calandrar e tingir tecidos de lã de costumes ao modo 

3 Os termos descoberta e invenção se confundiam no passado, o que não acontece na atualidade devido à 
evolução do direito intelectual.  A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então 
inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na natureza. A invenção apresenta-se como a 
solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a 
descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos 
do homem sobre o mundo físico. Na descoberta predomina a aplicação das forças da Natureza, ao passo que as 
invenções resultam da aplicação das faculdades intelectuais do homem na investigação dos fenômenos naturais. 
A distinção entre a invenção e a descoberta é importante aqui porque esta não pode ser objeto de privilégio 
assegurado pela lei brasileira e de alguns países que protegem unicamente as invenções técnicas. 
(DOMINGUES, 1980, p. 31-33). 
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flamengo, francês e inglês, pelo prazo de 15 anos, com exclusividade.” (DOMINGUES, 1980, 

p. 3 citando FRANCESCHELLI, 1973, p. 285/6).  Na época Bordeaux estava sob o domínio 

da Inglaterra4.  

Naquela época, matemáticos, cientistas, astrônomos e filósofos como Leonardo da 

Vinci, Bruneleschi, Galileo Galilei e tantos outros “inventores”, recebiam o privilégio por ter 

ligado seu nome ou o seu patronímico ao fruto de suas descobertas e invenções5. Mas a partir 

da Idade Contemporânea verifica-se uma mudança, veja-se: 
[Na] Idade Contemporânea esse privilégio (…) passou a ter uma outra conotação, 
(…) pela outorga de um Título Hábil de caráter temporário, o autor do invento ou do 
aperfeiçoamento rece[bia] uma CARTA PATENTE que, além de lhe garantir a 
propriedade e o uso exlusivo, [lhe permitia] o recebimento de uma remuneração 
decorrente da efetiva utilização, por si ou por terceiros quando autorizados.  Trata-se 
de recompensa conferida ao fruto do trabalho, e constitui a base de todo o direito 
moderno. (SOARES, 1998, p. 47). 

 

Em 19 de marco de 1474, na cidade de Veneza - conhecida por ser um dos grandes 

pólos mercadológicos da Idade Média e pelos seus vários tratados econômicos - nasceu a 

primeira lei de patentes, o Estatuto Veneziano, que é tido como um marco, neste sentido: 
(...) até o presente momento não se teve qualquer conhecimento de outra lei que se 
lhe fosse anterior, pode-se destacar que 'aos homens capazes de inventar e descobrir, 
desde que não tivesse sido feito anteriormente naquele domínio e pudesse ser 
utilizado e colocado em prática, era facultado o depósito de seu engenho perante os 
administradores. Proibido seria a outrem fazer outro objeto à imagem e semelhança 
e sem o consentimento e a licença do autor, durante dez anos. Caso assim 
procedesse o autor estaria liberado para citá-lo a comparecer perante à administração 
da cidade para que pagasse a soma de cem ducados e destruísse o seu objeto'. 
(SOARES, 1998, p. 29). 
 

Vê-se que desde 1474, com advento deste primeiro diploma legal, já se protegia a 

invenção e proibia-se sua reprodução por qualquer outra pessoa sem o consentimento do 

inventor por um prazo de 10 anos, sob pena de multa e destruição da cópia. 

Em 1623, na Inglaterra, nascia um relevante marco da moderna propriedade 

intelectual, “sob a regência de Jaime I foi estabelecido o Ato concernente aos Monopólios e 

4 Já na Itália, de acordo com Franceschelli, em 1416, o primeiro “privilégio” que se tem notícia foi concedido em 
Veneza a Francesco Petri para a introdução de 24 moinhos de trigo que não utilizavam água.  O privilégio não 
previa sanção a terceiros, mas assegurava a Petri o direito de não ter o seu privilégio revogado antes do prazo.   
(DOMINGUES, p. 5, citando FRANCESCHELLI, 1973, p. 294/5).  Também, conforme o mesmo autor, 
“Galileo Galilei requereu o privilégio por 40 anos para ‘uma forma de elevar água e irrigar terrenos, facílima, de 
pouca despesa e muito cômoda, movida com a força de um só cavalo.” (FRANCESCHELLI, p. 311/2),  
5 Alguns exemplos de invenções são: o parafuso (Arquimedes. 300 a. C), a panela de pressão (Denis Papin, 
1679), o balão de ar quente, (Bartolomeu de Gusmao, brasileiro, 1709), a máquina voadora, a catapulta, o canhão 
(Leonardo da Vinci (1485, 1485, 1504, respectivamente), o termômetro e o telescópio (Galileu Galilei, 1603, 
apesar de haver controvérsias sobre a titularidade da invenção), o microscópio (Zacharias Janssen, 1590), a 
locomotiva (Jorge Stephenson, 1814), o telégrafo dúplex e a lâmpada elétrica (Thomas Edison, 1870 e 1879 
respectivamente), a vacina contra antraz e a raiva (Louis Pasteur, 1881), a dinamite (Alfred Bernard Nobel, 
1888), ou o avião (Alberto Santos Dumont, 1906).  
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Isenções6 com preceitos penais e de multas e/ou confiscos, conhecido mundialmente como 

Estatuto dos Monopólios ou o Estatuto7 de Jacques I.” (SOARES, 1998, p. 31) Neste sentido, 

tem-se que a referida lei: 
 

é um ato bastante genérico, prevendo um sem-número de situações, mas dizendo 
muito pouco a respeito da patente, da sua maneira de ser conferida, do que ocorreria 
se eventualemnte fosse contrafeita, etc. Há apenas a indicação do prazo de quatorze 
anos, em carárter de exclusividade, dentro daquele Domínio, cuja Carta-Patente seria 
conferida ao primeiro inventor ou inventores desde que não contrariasse a lei. 
(SOARES, 1998, p. 32). 
 

Segundo Domingues, o Estatuto do Monopólio, ao contrário de ser uma inovação 

jurídica, ele representou na verdade, uma rebelião política do povo contra os abusos 

monárquicos representados pela concessão de privilégios e de monopólios, os mais 

arbitrários, absurdos e extravagantes em todos os campos econômicos e sociais do reino 

(DOMINGUES, 1980, p. 10).  

No século XXVII, o mercantilismo utilizado nas colônias americanas por Inglaterra, 

Espanha e Portugal impediu o desenvolvimento dos seus recursos industriais, o até mesmo, de 

todos os países sul-americanos (SOARES, 1998), inclusive o Brasil, que não tiveram o 

desenvolvimento voltado ao industrialismo, o que os prejudicou em construir condições de 

competição com os países europeus.   

O final do século XVIII traz inúmeros acontecimentos importantes no mundo. 

Primeiro na Europa, no ano de 1789 o povo se rebela contra a burguesia e privilégios da 

monarquia e deflagram nas ruas a Revolução Francesa.  Por sua vez, nos Estados Unidos, em 

1776, Thomas Jefferson promulga a Declaração da Independência dos Estados Unidos e em 

1787, a Constituinte Americana promulga a Constituição Americana.8 Todos esses momentos 

históricos propiciam para que em 1790, o Congresso americano aprovasse a primeira lei em 

matéria de privilégios, o Ato de Patente, no dia: 
10 de abril de 1790 foi estabelecido um Ato para promover o progresso de engenhos 
úteis, pelo Congresso Norte-Americano… . Na íntegra deste texto, que merece 
[ser]considerado pela profundidade dos seus princípios, é de se ressaltar que: a) 
através de um requerimento ao órgão competente, aquele que tivesse inventado ou 
descoberto algum engenho útil ou equivalente, bem como tivesse aperfeiçoado os 

 
7 No caso inglês dos monopólios, a Coroa outorgou a Allein o monopólio de fabricação de cartas de baralho. 
Darcy, concorrente de Allein, insatisfeito, pleiteou em juizo a anulação do privilégio sob a alegação de que a 
concessão era violadora da common law e vários atos do parlamento. Numa decisão pioneira no caso Darcy x 
Allein em favor do autor serviu de base 20 anos depois ao Estatuto do Monopólio. (DOMINGUES, 1980, p. 9). 
8 Em 1787 a Constituição Americana protegeu o desenvolvimento da ciência e artes úteis e garantiu aos 
inventores direitos por tempo determinado. 
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existentes até então não conhecidos e utilizados, poderia solicitar uma patente para 
que se lhe fosse concedida; b) se realmente fosse julgada suscetível, seria converida 
a carta-patente pelo prazo de quatorze anos; c) esse documento seria entregue ao 
inventor ou seu agente, depois de devidamente inscrita e confirmada; d) para tal 
efeito deveria  ser entregue um escrito com os respectivos desenhos ou modelos, 
cuja especificação deveria ser minuciosa e os modelos exatos, não só para distinguir 
a invenção ou descoberta de outras conhecidas e usadas, mas também para 
possibilitar a qualquer pessoa hábil realizá-la; e) se alguém fabricasse ou vendesse 
dentro dos Estados Unidos da América o objeto patenteado sem o consentimento do 
titular, pagaria pelos danos causados, sendo o objecto confiscado; f) seriam repelidas 
as patentes sub-repticiamente concedidas, etc. (SOARES, 1998,  p.  34-35) (grifo 
nosso). 
 

Como se vê, é no Patent Act 9 que as diretrizes gerais da concessão de proteção dos 

privilégios de invenção vão ser estabelecidas, como exemplo temos o prazo temporário para 

exploração do privilégio. Após este prazo, a invenção caía em domínio público. Outra 

previsão do Act era o objetivo de proteger os interesses do Estado concedente aumentando o 

seu acervo científico e a capacitação tecnológica, propiciando não somente à população do 

Estado inventor acesso a uma base de conhecimentos do mundo científico como também 

acesso as informações pelos Estados estrangeiros (criada pela obrigatoriedade de 

arquivamento dos desenhos e detalhes sobre a invenção). 

 O direito do inventor de usufruir financeiramente do lucro de sua invenção foi aqui 

reconhecido.  Este ato foi considerado um ponto de partida para o sistema de patentes 

americano bem como das próximas legislações vigentes, por exemplo: a) a lei francesa de 

1791; b) a lei austríaca de 1810; c) a lei russa de 1812; d) a lei holandesa de 1817; e) a lei 

espanhola de 1820; f) a lei sueca de 1834; g) a lei portuguesa de 1837; e h) a lei suiça de 

1890. 

Em 1793 o Patent Act americano foi emendado seguindo o espírito nacionalista da Lei 

de Copyright de 1790. Essa emenda concedia os direitos de proteção de patentes 

exclusivamente aos cidadãos americanos natos.  (Part 1, Section 1 of the Act) 

 Na França, a Licença de Invenção de 1791, nascida após a Revolução de 1789 que 

aboliu as Corporações manteve, todavia, os privilégios exclusivos das descobertas e 

invenções. De acordo com Domingues, a lei veio para “disciplinar a matéria industrial, 

estatuíndo que toda idéia nova, cuja manifestação e desenvolvimento possam ser úteis a 

humanidade, pertence privativamente a quem a concebeu.” (DOMINGUES, 1980, p. 14)  O 

inventor passou a ter o direito à propriedade e ao seu gozo absoluto (posse, uso). Na França 

9 Seguindo o Patent Act de 1790, o Act de 21 de fevereiro de 1793, veio como um novo avanço na concessão de 
privilégios. O Acts a) criou a patenteabilidade dos aperfeiçoamentos; b) criou a invenção de processos; c) 
estabeleceu a propriedade exclusiva do invento que passou a ser assegurada ao seu criador; d) criou a 
possibilidade da cessão da patente e do exercício do direito do privilégio e; e) declarou imprivilegiáveis as 
simples construções (modificação de forma, proporção e composição da máquina). 
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pré-revolução, as autorizações de privilégios eram retiradas arbitrariamente dos inventores e 

revendidas.   

O Brevets d ‘Invention, previu, dentre outros: a) o prazo máximo de 15 anos para o 

uso da invenção pelo inventor, b) o princípio da publicidade, c) a possibilidade de terceiros 

contratarem a exploração do invento e d) a colocação em domínio público da invenção após o 

transcurso do prazo legal (caducidade). 

A Lei Francesa de 1844 manteve a Lei de 1791, e a emendou em 1800. A nova lei 

veio fixar as bases do sistema de proteção da propriedade intelectual francês. De acordo com 

o professor Lambert (2002): 

(…) a legislação francesa – assentando mais uma pedra fundamental no conceito de 
patente – não considera patenteáveis as descobertas (objetos ou processos 
preexistentes na natureza sem intervenção do homem), nem idéias científicas, mas 
apenas aplicações industriais. (LAMBERT, 2002, p. 242). 
 
Essa orientação fundamental foi recuperada pelo judiciário americano em 1862, 
quando ao julgar o caso Morton, decidiu que descobertas não podem ser 
patenteadas. Deve-se contudo, verificar uma pequena hesitação em sancionar esse 
princípio, já que em 1873, foram concedidas patentes para processos de fermentação 
e vacinas de origem bacteriana. Uma sentença de 1908, no entanto, revogou essa 
posição ao declarar que tais objetos não são patenteáveis. (LAMBERT, 2002, p. 
242). 
 

O Estado Moderno trouxe um grande impulso à regulação internacional da 

Propriedade Intelectual no que concerne à proteção dos bens imateriais cujos direitos já 

haviam surgidos na Idade Média, veja-se: 
Nesta fase, os Estados passam a admitir, por leis internas, a proteção aos direitos de 
propriedade intelectual de estrangeiros em condições de reciprocidade legal ou de 
fato. Aos poucos a sociedade industrial passa a compreender as vantagens de 
unificar os sistemas legais no tratamento de várias disciplinas, dentre as quais a 
propriedade intelectual. (PRONER, 2007, p. 43).  
 

A partir do século XIX inicia-se, em praticamente todo o mundo, o instituto da 

proteção e defesa dos direitos do inventor através de atos, leis, e regulamentos, posto que 

partindo dos princípios básicos impostos, respectivamente, pelas leis americana e francesa, 

todos os povos procuraram moldar esses preceitos às suas próprias condições internas e como 

corolário passaram a ter a proteção adequada, dentro dos limites de seu território. Ressalta-se 

que foram consagrados três os requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 
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Conforme exposto anteriormente, para que determinado invento seja agraciado com a 

proteção patentária é necessário que esteja presente o requisito da invenção10. Esta sempre 

figurou como um dos pilares do instituto da patente aliada o outro, que é o repasse para o 

Estado do segredo do invento. Nota-se que o Estado passa a estabelecer com o inventor uma 

relação de “mão dupla”: o Estado protege a invenção concedendo ao inventor o direito de 

exploração exclusiva e este, o inventor, entrega para o Estado o segredo do seu invento ao 

requerer que a mesma seja protegia. Passado o tempo de exploração exclusiva, o segredo cai 

em domínio público e qualquer um pode produzir (COELHO, 2003). Os benefícios de tal 

proteção são evidentes: ganha o inventor, o Estado e, principalmente a sociedade. 

Desde a França revolucionária consignou-se que a patente não protege descoberta. 

Assim, nenhum processo que venha a utilizar algo que já exista na natureza poderia ser objeto 

de proteção eis que ausente um dos sustentáculos da patente que é a “atividade inventiva”. 

 

2.1 A Internacionalização da Proteção Patentária: principais Tratados Internacionais 

que regulamentam a propriedade intelectual 

 

No que concerne especificamente ao Direito Patentário, o sistema de patentes que 

atualmente vigora, em âmbito mundial, arrima-se nos seguintes diplomas internacionais: a 

Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 – também conhecida 

como Convenção da União de Paris (CUP), válida atualmente com o texto revisado na 

Convenção de Estocolmo de 1967; o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (TCT); 

firmado em 1970; o Tratado de Budapeste de 1977; o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS, sigla de Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) de 1994 e; o Tratado sobre o Direito de Patentes 

(TDP), instituído em junho de 2000 e em vigor desde 28 de abril de 2005.  

Desde a Antiguidade, os povos procuram estreitar suas relações comerciais com o 

objetivo de aumentar a distribuição do seu produto, principalmente para participar das 

atividades mercantilistas. Neste sentido, preocupados em proteger a propriedade de seus 

produtos além das fronteiras dos seus próprios Estados e buscando respeito ao direito 

adquirido nos países originários, alguns Estados começaram a trocar idéias sobre o assunto até 

que em 1883, 11 dirigentes de Estado se reuniram em Paris para a aprovação de um texto 

10  Invenção é ato orignal do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará 
produzindo uma invenção. A patenteabilidade de inenções e modelos de utilidade está sujeita aos seguintes 
requisitos: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e não impedimento. (COELHO, 2003 p.86-87) 
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básico que congregasse a proteção internacional das patentes de invenção e das marcas.  

 Segundo Del Nero (1998), vejamos:  
a aquisição e a fruição da propriedade intelectual são condicionadas pelas várias 
formas de regulamentação postas pelo Estado e por organismos supra-estatais 
(tratados e convenções internacionais), sendo que estes fixam os princípios básicos, 
que devem ser seguidos e praticados apelo países que os reconhecem, aderindo a 
suas celebrações.  Cada Estado signatário deve compatibilizar sua legislação interna 
quanto à propriedade intelectual, na medida em que adere a um novo tratado 
internacional. (DEL NERO, p. 43).  
 

A Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil foi membro signatário, criada 

em 1883 foi o primeiro Sistema Mundial de Patentes.   Esta Convenção foi o primeiro tratado 

multilateral a regulamentar e universalizar a proteção da propriedade industrial. Segundo suas 

disposições o inventor poderia obter em um país que não o seu, direitos de propriedade 

industrial, exercendo-os plenamente e em igualdade de condições com os nacionais daquele 

país; estabeleceu-se um prazo para o solicitante se uma patente é requerida em um país 

signatário da Convenção, de doze meses para requerer a patente em qualquer outro país 

signatário (direito de prioridade); além de estabelecer que as patentes concedidas em 

diferentes países são independentes entre si, e, a patente é valida somente no território onde 

ela foi protegida (territorialidade). 

A Convenção de Paris pretendeu evitar o abuso do monopólio de patentes através de 

licenças não voluntárias, como também evitar a não exploração do invento obrigando o 

inventor que não explorou sua invenção, dentro de certo tempo, de conceder a licença a 

terceiros. 

 A Convenção também prevê que os signatários da convenção são obrigados a 

assegurar medidas contra a competição desleal.  Os países signatários devem criar meios de 

divulgação pública das patentes contendo o nome dos titulares das patentes concedidas e uma 

descrição dos inventos patenteados. 

 Em adição, a regulamentação encarece os produtos e sua tecnologia 

dificultando assim que os países em desenvolvimento se adequem tecnologicamente e possam 

competir em igualdade. Sobre a Convenção de Paris, Carlos Jorge Rossetto faz as seguintes 

argumentações negativas:  
A Convenção de Paris foi um acordo espúrio, com ganhadores e perdedodres certos. 
Os países com estrutura inventiva bem montada dominaram os mercados dos países 
que não estavam preparados cientificamente e tecnologicamente para competirem. 
[diga-se o Brasil] O monopólio eleva os preços e lucros e, por conseguinte, acelera a 
transferência de renda dos consumidores para os produtores.  (ROSSETTO, 1992, p. 
28) (grifo nosso). 
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O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (TCP) de 1970 (tendo sido 

emendado até 2001) é um tratado multilateral internacional que permite requerer a proteção 

patentária de uma invenção simultâneamente em vários países com o simples depósito de um 

único pedido.  Esse tratado é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI) que faz parte da ONU e tem como objetivo simplificar e tornar mais fácil e 

econômica a proteção das invenções quando a mesma objetivar sua validade internacional. O 

Brasil é signatário deste tratado. O tratado regulamenta em detalhes os requerimentos formais 

que devem ser seguidos para que se requeira uma patente perante o órgão competente.  

Depois de feito o pedido de patente, o PCT o encaminha aos países nos quais os inventores  

pretendem obter a patente.  

O requerimento internacional de patente é sujeito a uma busca internacional. A 

“busca” é feita por um dos escritórios do PCT e os resultados da busca, chamados de relatório 

de busca internacional listam todas as referências publicadas que podem afetar a patente 

pretendida. Também é gerada com a busca uma “opinião” se a invenção preenche os 

requisitos de patentabilidade. 

O Tratado de Budapeste de 1977 (alterado em 1980) regulamentou a propriedade 

intelectual referente aos microorganismos.  Apesar do termo microorganismo não ser definido 

no Tratado, somente microorganismos da natureza que são manipulados e alterados 

geneticamente podem ser objetos de patente.   As patentes e pedidos de patente precisam 

revelar o objeto da invenção de forma clara e suficientemente completa de forma a possibilitar 

que um técnico versado no assunto reproduza a invenção em questão.   

O Tratado também visou eliminar a multiplicidade do depósito de culturas. Assim, um 

depósito único em uma Autoridade Internacional de Depósito (AID) é suficiente para fins de 

procedimento em matéria de patente, perante todos os organismos oficiais de patente nos 

países signatários. 

O Brasil ainda não é signatário do Tratado de Budapeste. Em 1996, através da Lei nº 

9.279, o Brasil passou a admitir a patenteabilidade de microorganismos transgênicos.  

Outrossim, como o Brasil  não dispõe das IDAs, os requerentes brasileiros quando 

pretenderem buscar a proteção patentária no estrangeiro, têm que depositar o material 

biológico em instituições depositárias estrangeiras. 

 Nizete Araùjo - em sua Tese de doutorado da PUC Minas Gerais, intitulada 

Multilateralismo e Propriedade intelectual - apresenta um histórico de acontecimentos que 

culminaram com o TRIPS.  Afirma Araújo que no início dos anos 80, as partes contratantes 

do GATT estavam insatisfeitas com os avanços deste Tratado. Os países em desenvolvimento 
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reclamavam da necessidade de uma maior abertura comercial para seus produtos e de uma 

maior competividade; já os Estados Unidos reclamava da violação das patentes em todo o 

mundo; e por sua vez, o Japão e a Europa reclamavam contra o unilateralismo Americano.  

(ARAÚJO, 2010, p. 74-5) 

Toda essa insatisfação (confronto entre países produtores de patentes e os países que 

as consomem) gerou várias discussões durante as rodadas do GATT até que em 1994 na 

rodada do Uruguai,11 em sua Ata Final, criou-se a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e o documento internacional de proteção à proteção intelectual: o TRIPS. Neste sentido 

afirma Araújo: 
[O] TRIPS surgiu em um contexto de expansão do comércio internacional, de 
combate às práticas protecionistas e de transformação da sociedade industrial para a 
sociedade da informação com base no desenvolvimento tecnológico e científico, 
calcado no conhecimento que se transformou em um dos principais fatores de 
produção da nova economia mundial. (ARAÙJO, 2010, p. 73) 
 

Este Tratado é um acordo internacional administrado pela OMC, mais especificamente 

pela OMPI, criada em 1967, uma das agências das Organizações das Nações Unidas (ONU).  

O TRIPS é a uniformização das regras relativas à propriedade intelectual de maneira a 

assegurar uma proteção da propriedade intelectual satisfatória aos países membros. Tem com 

o objetivo, promover a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia em benefício 

mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico levando ao bem-estar social e 

econômico e um equilíbrio entre direitos e obrigações. (WORLD TRADE ORGANIZATION, 

2002 Art. 7). 

O TRIPS tem os seguintes princípios: a) Proteção Mínima, segundo o qual os 

membros podem, mas não estão obrigados a prover em sua legislação, proteção mais ampla 

que a exigida no acordo, desde que as ampliações não contrariem as suas disposições; b) 

Tratamento Nacional, em que cada membro concede aos nacionais dos demais Membros, 

idêntico tratamento dispensado aos seus nacionais em relação à proteção da Propriedade 

Intelectual, salvo as exceções previstas em outros ajustes internacionais; c) Nação mais 

Favorecida, ou da Não Discriminização que estabelece que toda vantagem, favorecimento, 

11 Entre 1948 e 1994, o GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) forneceu as regras para o comércio 
internacional. Em 1985 o Conselho do GATT propiciou a abertura de uma nova rodada de negociações para 
discussão sobre as regras mundiais de comércio, sendo a primeira destas rodadas feitas no Uruguai. A Rodada do 
Uruguai se encerrou em 1994 em Marrocos. Na assinatura da Ata Final da Rodada do Uruguai foi criada a OMC. 
A OMC è uma organização multilateral de regulamentação das relações comerciais internacionais.  A partir da 
criação da OMC, as regras do comércio internacional se tornaram de responsabilidade deste único organismo. A 
OMC possui três órgãos de Conselho: 1) de mercadorias (GATT), 2) de serviços (GATS) e de propriedade 
intelectual (TRIPS). 
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privilégio ou imunidade concedida por um Membro aos nacionais de qualquer outro país deve 

ser estendido aos nacionais dos demais Membros (WORLD TRADE ORGANIZATION, 

2002, Art. 4). 

O referido Tratado estabelece as regras mínimas para as várias regulamentações a 

respeito da propriedade intelectual.  Em nível internacional ele estabelece normas 

administrativas, processuais, civis, e penais para garantir o cumprimento dos padrões mínimos 

substantivos de proteção dos direitos de propriedade intelectual e também dos mecanismos 

para solucionar as controvérsias, das obrigações assumidas pelos membros da OMC, perante 

os demais membros. 

Um dos principais aspectos desse acordo é que ele parte do princípio de que os direitos 

de propriedade intelectual são direitos privados, direitos dos cidadãos, de indivíduos, de 

empresas e de associações. Portanto, esses mecanismos de proteção são destinados a que esses 

indivíduos possam exercer os seus direitos. O “TRIPS não cria regras novas em si, mas 

procede antes por remissão aos pactos internacionais preexistentes.” (LAMBERT, 2002, p. 

348). O acordo TRIPS é o mais importante instrumento multilateral para a globalização das 

leis de propriedade intelectual.  Os países membros da OMC são compulsoriamente levados a 

ratificar o TRIPS. Diferentemente de outros acordos de patentes, o TRIPS tem mecanismos 

poderosos para fazer valer suas regras aos países membros da OMC. Os países ratificadores 

do referido acordo podem, através de leis nacionais, determinarem quais tipos de inventos que 

não poderão ser objeto de patentes, mesmo que o invento preencha os requisitos de novo, 

inventivo e útil. 

Desta forma, o TRIPS elenca três exceções a regra básica de patenteabilidade, ou seja, 

invenções que não podem ser patenteadas: a) invenção contrária a ordem pública ou a 

moralidade, invenção perigosa à saúde e a vida do ser humano, do animal e plantas; ou que 

seja seriamente prejudicial ao meio ambiente; b) os métodos diagnósticos, terapêuticos e 

cirúrgicos para o tratamento dos seres humanos e animais e; c) plantas e animais, exceto 

microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, 

excetuando os processos não biológicos e microbiológicos. 

Como exemplo, uma planta recém descoberta ou um animal não podem ser 

patenteados. Mas se a planta for modificada geneticamente ou passar pelo processo de 

mutação, ela poderá ser patenteada. É que neste caso, isso seria semelhante a patentear um 

processo, ou um programa de computador onde o geneticista não criou nenhuma das partes da 

planta, mas combinou as partes criando um critério de novidade. 
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Apesar dos vários pontos positivos de se ter um sistema internacional de 

regulamentação de patentes, que potencialmente pode gerar riquezas e desenvolvimento 

tecnológico, o que se percebe é que quanto mais desenvolvido um país mais preparado ele 

está para o desenvolvimento de novos produtos e obtenção de patentes. Percebe-se claramente 

que normalmente, primeiro, os países se industrializam para somente depois se 

regulamentarem.  

Mas este não foi o comportamento da maioria dos países em desenvolvimento12 que 

por pressões dos países desenvolvidos como EUA, Japão e pela Comunidade Européia se 

viram forçados a regulamentar a propriedade intelectual sem antes entenderem as 

consequência dos termos do acordo e sem estarem preparados para concorrer com os países 

que já possuiam meios eficazes para a corrida tecnológica. Os países em desenvolvimento 

precisavam e ainda precisam de transferência de tecnologia, e não de proteção para patentes. 

Um exemplo claro da perversidade desta regulamentação tem-se o que ocorreu no 

campo da indústria farmacêutica.  Com a epidemia da AIDS e a falta de acesso da população 

aos medicamentos, os países membros perceberam a necessidade de flexibilizar as regras do 

Acordo (direito a vida x direito à propriedade). 

Claramente, a pressão de regulamentação vinda dos países desenvolvidos tem, 

primeiramente, o objetivo de proteger as próprias invenções de piratarias e de segurar um 

preço alto pela invenção (o que para eles é a retribuição pecuniária pelo investimento na 

invenção) e segundo, de não deixar que os países em desenvolvimento estejam num patamar 

tecnológico de explorarem os próprios recursos minerais e naturais. É numa corrida contra o 

tempo, patentear tudo que os países detentores de recursos naturais e minerais têm 

(normalmente os países em desenvolvimento) antes que eles estejam prontos para desenvolver 

as tecnologias necessárias à exploração de seus próprios recursos.  É uma realidade a falta de 

capacidade dos países em desenvolvimento de competir com os preços das tecnologias, dos 

produtos e dos serviços dos países desenvolvidos. 

O último acordo aqui analisado é o Tratado de Direito de Patentes (TDP). Este foi 

adotado pela OMPI em junho de 2000, mas somente entrou em vigor em 2005. O TDP é um 

produto de vários anos de negociações multilaterais entre certos Estados com o intuito de 

harmonizar o sistema global de patentes.  O TDP não harmoniza o direito substantivo, mas 

apenas alguns procedimentos de requerimento de patentes com o objetivo de reduzir ou 

12 Uma das exceções a essa afirmação é a China que não reconhece a proteção de patentes, para alguns produtos 
e processos estratégicos ao seu desenvolvimento.  
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eliminar as formalidades que podem causar a perda de certos direitos.  Este tratado simplifica 

e harmoniza procedimentos nacionais e internacionais. 
 

3 HISTÓRICO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA NO BRASIL  

 

Há que se fazer um registro sobre o histórico da legislação sobre as atividades 

industriais e, especialmente as patentes no Brasil. Em 1809 foi expedido um Alvará oficial do 

Governo de Dom João VI que objetivava ao desenvolvimento nas áreas industriais para 

movimentar a economia concedendo privilégios de monopólio aos seus inventores por 

quatorze anos (BARBOSA, 2003). Em 1824 os inventores tiveram direito à propriedade sobre 

seus inventos e produções. Nos anos de 1830 promulgou-se a Lei de concessão dos 

Privilégios Industriais e seus Direitos decorrentes. No ano de 1882 teve início a Nova Lei de 

Patentes nº 3.129 que concedeu vantagens também às patentes estrangeiras. Já no século XX, 

em 1945 institui-se lei geral sobre Propriedade Industrial, o Código de Propriedade Industrial, 

promulgado através do Decreto Lei 7.903; seguidos a isso nos ditames da política de proteção 

às invenções para estimular a expansão industrial, comercial e econômica do país, houve a 

criação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pela Lei 5.648/70, responsável 

por gerir e aperfeiçoar o sistema brasileiro de garantias e concessões de direitos relacionados 

à propriedade intelectual através dos registros e demais serviços que objetivam auxiliar 

pesquisadores e empreendedores como coibir cláusulas abusivas nos contratos entre empresas 

brasileiras e estrangeiras (BARBOSA, 2003). 

Em 1971 um Novo Código de Propriedade Industrial foi promulgado com 

características que semelhantes ao regime internacional que se desenhara nos países desde a 

Convenção de Paris de 1883 (LAMBERT, 2002). Pretendeu-se com este novo código maior 

proteção ao desenvolvimento econômico brasileiro, assim, houve restrições a determinados 

setores como ligas metálicas, alimentícios, farmacêuticos e microrganismos; patenteavam-se 

invenções por até 15 anos de exclusividade, com devido depósito do pedido junto ao INPI; as 

patentes deveriam ser exploradas no Brasil sob pena de cassação da licença. 

As repercussões dessa legislação para os países centrais como os Estados Unidos da 

América não foram positivas, ao contrário, o Brasil sofreu pressões por parte desse país para 

readequar a legislação nacional aos ditames do comércio internacional que visivelmente 

beneficiava os países que exportavam recursos tecnológicos (LAMBERT, 2002).  Em 1975 

passou a vigorar definitivamente no Brasil a Convenção da União de Paris e neste mesmo ano 

o Brasil. 
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Os países centrais, ou “desenvolvidos”, que possuem maior capacidade de 

desenvolvimento tecnológico e industrial no mundo, devido aos seus recursos financeiros 

positivos, exigiram que as legislações nacionais se adequassem às suas condições mais rígidas 

de proteção à propriedade intelectual e industrial. Assim, para que aqueles Estados 

mantivessem os fluxos de tecnologia praticamente sob sua supervisão e domínio definiram 

que as legislações sobre a referida matéria tornassem mais rigorosas, uma atitude que 

beneficia em muito os países que já consolidaram suas economias sobre um parque industrial 

e tecnológico desenvolvido por apropriação de invenções de países em desenvolvimento que 

não possuíam legislações que garantissem maior proteção às patentes ou tiveram suas 

legislações desrespeitadas pelos países desenvolvidos. 

Neste sentido afirma o autor Jean-Marie Lambert (2002): 
As nações inteligentes dão o mencionado passo [proteção às patentes] quando em 
consciência contábil, constatam que têm mais a vender que a comprar, percebendo, 
portanto, uma relação ‘custo X benefício’ favorável ao reconhecimento mútuo de 
direitos patentários. (...) Os países desenvolvidos mostram invariavelmente uma 
cautela extrema, aderindo paulatinamente às políticas de reconhecimento de 
privilégios, depois de consolidar suas próprias indústrias e de dominar as tecnologias 
sensíveis. (LAMBERT, 2002, p. 245). 

 

Não apenas os EUA pressionaram o governo brasileiro para que fosse elaborada uma 

lei mais rígida bem como multinacionais e grandes corporações exigiam nova regulamentação 

sobre patentes e demais direitos sobre a propriedade intelectual e industrial para continuarem 

a investir recursos no Brasil. Ressalta-se que tais proteções equivalem a garantir monopólio 

aos países que já possuem a tecnologia e pretendem difundi-la no mercado global e, 

principalmente, nos países dependes de importação desses produtos de alto valor agregado. 

Um marco sobre o desconforto dos EUA sobre a política de propriedade intelectual-

industrial foram os processos movidos contra o Brasil no âmbito do GATT13 com 

fundamentação na Trade Act de 1974 normas sobre comércio nos EUA e a Super 301 

(LAMBERT, 2002) que impunham sanções ao Brasil e a outros países cujas leis não eram 

“aptas” a legislação dominante nas transações de comércio mundial. Apesar de o Brasil ter 

respondido a essas ações com medidas para averiguações da legalidade dos atos norte-

americanos no âmbito do GATT tem-se que o governo Collor cedeu às imposições dos EUA e 

além de retirar as queixas contra os EUA encomendou a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (OMPI) a redação de uma nova legislação de patentes. Tudo isso para que o Brasil 

13 Acordo Geral de Tarifas e Comércio (1947) criado para favorecer o livre comércio entre os países 
promovendo normas internacionais (foi substituído pela Organização Mundial do Comércio – OMC –em 1995). 
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tivesse uma visibilidade positiva no comércio internacional objetivando receber maiores 

recursos econômicos e financeiros dos países centrais. 

Tal medida representou um descompasso com os princípios constitucionais pautados 

na democracia, promoção ao desenvolvimento do Brasil e outros já então consagrado na 

Constituição da República de 1988. Deste modo, analisa tal “importação de lei” Jean-Marie 

(2002), veja-se: 
Firmava-se, naquela hora, um acordo informal, imperceptível para o grande público, 
mas que ganharia visibilidade em 1991, quando o governo brasileiro enviou ao 
Congresso a nova Lei de Patentes...traduzida diretamente do inglês. Assim, uma lei 
redigida em inglês na OMPI foi traduzida em português e apresentada ao Congresso 
pelo executivo para votação. (...) Estamos na véspera de uma barganha internacional 
decisiva, e uma alta autoridade encarregada de realizar a negociação em questão, 
enfraquece a posição brasileira, tornando pública a determinação de ceder tudo sem 
pedir nada em contrapartida! (LAMBERT, 2002, p. 249). 

 

Assim, em meio às pressões externas e em regime de urgência de tramitação no 

âmbito do poder legislativo, foi promulgada a atual lei nº 9.279/96 que regula os direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial. Este resultado permitido pelo governo brasileiro 

(Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso) promoveu o engessamento legal de qualquer 

possibilidade de iniciativa nacional autônoma por décadas no Brasil (LAMBERT, 2002) 

sendo os ditames da política nacional de desenvolvimento tecnológico. Tratou-se sobre a 

circulação e transferência de tecnologias reduzindo a capacidade de transações comerciais do 

Brasil.  

O Brasil passa por um momento em que se deve (re)pensar seu regime de propriedade 

intelectual e seus sistemas de regulações e procedimentos, pois as negociações globais 

necessitam de mecanismos adequados à nova realidade, mais objetiva, pragmática, célere, 

sustentável e garantidora de direitos e obrigações por partes dos atores envolvidos, nos 

procedimentos de criação, licença e transferência dos produtos.  

Os reflexos da atuação jurídica nos procedimentos de inovação brasileira repercutem 

não somente no comércio e na economia (interna e externa) bem como favorece o aumento do 

nível dos empregos gerados em função das invenções aqui criadas e que após os 

procedimentos legais e formais alcançam o dinamismo dos mercados. É preciso destacar que 

ainda hoje, no Brasil, se pagam royalties por inovações que já estão em domínio público e que 

por isto não haveria que se falar em pagamento de royalties. Tal situação nos leva ao 

questionamento sobre a fiscalização, gestão e observação dos regimes internacionais de 

Propriedade Intelectual em razão dos Direitos e obrigações ali presentes e devem ser seguidos 
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tanto por parte dos inventores quanto por parte dos exploradores das novas tecnologias sejam 

eles de entes privados, públicos, nacionais e internacionais. 

Há atualmente discussões sobre possibilidade de revisão da legislação sobre 

propriedade industrial brasileira para que o país saia da posição de importador de tecnologias 

e consiga promover uma política tecnológica inclusiva que abranja não somente os 

seguimentos de empresas e indústrias bem como das pesquisas acadêmicas e científicas.  
  

4 O IMPACTO DO ATUAL SISTEMA DE  PROTEÇAO INTERNACIONAL E 

INTERNA ÀS PATENTES SOBRE O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

 O discurso vigente no Brasil, há tempos, é o de que esse é o “país do futuro”. Ocorre 

que um dos pilares capazes de projetá-lo a um lugar de destaque na economia internacional é 

justamente o do desenvolvimento tecnológico. Sem tecnologia de ponta o país está fadado a 

ser um eterno consumidor dos produtos provenientes dos países do centro perpetuando-se na 

condição de país de economia periférica. Para subsidiar essa afirmativa devem-se considerar 

os seguintes aspectos: a balança comercial brasileira; a ausência de incentivo à pesquisas que 

se reflete no baixo pedido de reconhecimento de patentes junto ao INPI; a questão da 

biopirataria que expropria a riqueza nacional e a desconstrução do instituto da patente por 

países e organizações internacionais. 

 No que se refere à observância da Balança Comercial Brasileira, pela perspectiva 

técnica tem-se que: 
Balança comercial em sentido estrito é a diferença entre o valor de exportações e 
importações de um país. A balança comercial não usa como referência quantidades 
dos produtos que entram e saem do país, mas sim seus valores, isto é, o valor 
conseguido com as vendas (exportações) menos o valor gasto nas compras 
(importações) de um país. A intenção é que sempre haja um lucro, ou seja, que o 
valor das exportações sejam maiores do que os da importações. Nesse caso, houve 
um superávit. Caso ocorra o contrário, as importações tenham tido valor maior que 
as exportações, é dito que houve um déficit. (BALANÇA COMERCIAL, Internet).  
14 
  

 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no 

ano de 2012 os três principais produtos exportados pelo Brasil foram o minério de ferro; 

petróleo e combustíveis; soja e derivados. Integram a lista dos dez principais países 

importadores os Estados Unidos, a China, a Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Países 

Baixos, Itália e Coréia do Sul. 

14 Conferir mais em: <http://balanca-comercial.info/mos/view/Conceito/>.  
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Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

lideram a lista das importações os seguintes produtos: combustíveis e lubrificantes; 

equipamentos mecânicos; equipamentos elétricos e eletrônicos; automóveis e partes; químicos 

orgânicos e inorgânicos. Os principais países fornecedores de mercados fornecedores de 

produtos ao Brasil são: Ásia, a União Européia, América Latina e Caribe, Mercosul, Estados 

Unidos, etc. Assim, vejamos: 
Na comparação com 2011, as vendas de produtos básicos recuaram 7,4%, as de 
semimanufaturados, 8,3% e os manufaturados, 1,7%. O grupo de produtos 
industrializados respondeu por 51,0% do total exportado pelo Brasil em 2012.  
Do lado da importação, as compras de matérias-primas e intermediários 
representaram 44,7% da pauta total, e as de bens de capital, 21,8%, demonstrando 
que a pauta brasileira de importação é fortemente vinculada a bens direcionados à 
atividade produtiva. As importações de bens de consumo representaram 17,6% e as 
de combustíveis e lubrificantes, 15,8%. Sobre 2011, destaque para a categoria de 
bens de capital que apresentou crescimento de 1,5%. As demais apresentaram as 
seguintes reduções: combustíveis e lubrificantes (-2,4%), matérias-primas e 
intermediários (-2,2%) e bens de consumo (-1,8%). (BRASIL, MINISTÉRIO DA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, internet). 

 

Analisando os dados supracitados, verifica-se que a balança comercial brasileira é 

composta pela exportação de produtos primários com pouco ou nenhum valor agregado e a 

importação de produtos industrializados, cujo valor agregado é consideravelmente superior se 

comparado com os produtos exportados. 

Sobre a ausência de incentivo às pesquisas, percebe-se seu reflexo sobre o baixo 

número de reconhecimento de patentes no Instituto Nacional de Proteção à Propriedade 

Industrial - INPI,  no ano de 2011, o número de pedidos  de patentes depositadas no Brasil por  

não residentes  totalizou 24.001 dos quais 3.076 foram efetivamente concedidas   somando-se  

1.057  dos Estados Unidos, 525 da Alemanha,  246 do Japão, 239 da França, 150  da Suíça,   

150 da Holanda,  139 da Itália. Em contrapartida, foram depositados 7.764 pedidos de 

reconhecimento de pedidos de patentes por residentes no Brasil, dos quais foram concedidas 

patentes15.  

Os números demonstram o baixo investimento em pesquisas. Um país que não investe 

em pesquisa não desenvolve a usa tecnologia e transformam-se em um mero consumidor da 

tecnologia produzida pelos países desenvolvidos que, cada vez mais se preocupam em 

conceder à propriedade intelectual como uma espécie de “salvo conduto” para que ela possa 

circular livremente e garantir a voracidade do capitalismo. 

15 Ver mais em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estatisticas>. 
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Aliado a isso o Brasil amarga outro grande problema que é a biopirataria que nada 

mais é que a expropriação do conhecimento brasileiro tradicional e que encontra nos 

indígenas a sua maior expressão ou, nas palavras de Gomes (2007): 
 
A biopirataria pode ser conceituada como a exploração, manipulação, exportação de 
recursos biológicos, com fins comerciais, em contrariedade às normas da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, de 1992, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 
16.03.1998.(GOMES, 2007, p. 27). 

Faria (2013), ensina que: 
O conceito de biopirataria surgiu em 1992 com a “Convenção Sobre Diversidade 
Biológica” apresentada na Eco92. Desde então, a biopirataria vem sendo tema de 
infindáveis discussões sobre a apropriação indébita por parte de grandes laboratórios 
farmacêuticos internacionais dos conhecimentos adquiridos por povos indígenas, 
quilombolas e outros, acerca das propriedades terapêuticas ou comerciais de 
produtos da fauna e da flora de diversos países, ou de seus princípios ativos 
utilizados para a confecção de medicamentos. (FARIA, 2013, internet). 

 

 A Revista IstoÉ n º 1773 publicada  no ano de 2003 alertou para o problema da 

biopirataria no Brasil trazendo dados importantes, veja-se: 
 
(...) O País amarga um prejuízo diário de US$ 16 milhões com a biopirataria, 
segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Há casos emblemáticos como o pau-brasil, a seringueira ou a 
fruta do bibiri, registrada pelo laboratório canadense Biolink, apesar de usada há 
gerações como anticoncepcional pelos índios uapixanas, de Rondônia. Uma empresa 
japonesa deixou mais evidente essa vulnerabilidade ao registrar como seus os nomes 
de frutas nacionais típicas como cupuaçu e acerola. O caso mais famoso, porém, é o 
do professor da faculdade de medicina de Ribeirão Preto, Sérgio Ferreira, que 
descobriu no veneno da jararaca uma substância capaz de controlar a pressão 
arterial. Sem dinheiro para tocar as pesquisas, ele aceitou uma parceria com o 
laboratório americano Bristol-Myers Squibb. Em troca de recursos, a empresa 
registrou a patente do princípio ativo Captopril, um mercado que gera US$ 2,5 
milhões ao ano em royalties, e o Brasil também tem que pagar. 
 
O interesse dos estrangeiros é tanto que há 20 anos uma indústria suíça controla a 
Pentapharm, um dos mais importantes serpentários do País, localizado em 
Uberlândia, Minas Gerais. Ali se criam em cativeiro as cobras jararacuçus, uma 
espécie do grupo das jararacas. Toda a produção de veneno segue para a Suíça, que 
o transforma num medicamento anticoagulante. Para espanto dos desavisados, o 
negócio é legal e tem permissão de todos os órgãos governamentais para exportar o 
veneno das cobras tupiniquins. (REVISTA IstoÉ, internet).  
 

 Vários são os casos, como citados acima, nos quais empresas estrangeiras tentam se 

apropriar da riqueza proveniente da biodiversidade brasileira. Ficou famoso o caso da 

empresa japonesa Asahi Foods que registrou como marca os nomes das frutas açaí, acerola e 

cupuaçu e ainda tentou registrar uma patente do processo produtivo do cupulate, dando 

origem ao que ficou conhecido como “caso cupulate”: 
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Portanto, no caso da Asashi (sic) Foods houve o registro da marca cupuaçu, e 
também solicitação de uma patente que envolvia o processo de fabricação do 
chocolate, a partir do cupuaçu, denominado “cupulate”, não considerando que o 
processo de fabricação já havia sido solicitado pela Embrapa, junto ao INPI, em 
1996, desconsiderando totalmente o fato do uso tradicional pelos povos da 
Amazônia. (DURAN, 2011, p. 96). 
 

O registro de frutas, originárias ou amplamente cultivadas no Brasil, causaram 

transtornos a empresários que atuam no comércio exterior, exportando a polpa das mesmas e 

acarretando ao Brasil o ônus de revogar esses registros em países como o Japão e na União 

Europeia. Apenas a propriedade terapêutica de plantas e insetos que somente são encontrados 

no Brasil.  

Várias são plantas retiradas da flora brasileira que tiveram o uso medicinal ou 

simplesmente comercial, apropriado por empresas estrangeiras que, após isolar a propriedade 

terapêutica das mesmas ou o seu princípio ativo, vendem-nas para o povo brasileiro, à custa 

do pagamento de royaltes, e ainda demandam junto ao INPI a concessão de patentes sobre o 

objeto de apropriação da riqueza nacional. Alguns exemplos dessa prática expropriatória, 

segundo dados do Instituto de Propriedade Industrial do Paraná são a ANDIROBA (Carapa 

guianensis Aubl), usada pelos povos da Amazônia como repelente de insetos, contra febre e 

como cicatrizante. A empresa Rocher Yves Vegetale registrou nos EUA, Europa e Japão a 

patente sobre a produção de cosméticos ou remédios que usem o seu extrato; COPAÍBA 

(Copaifera sp): É considerado o antibiótico das matas. Tem propriedades expectorantes, 

desinfetantes e estimulantes. A empresa Technico-flor S/A registrou patente mundial sobre 

cosméticos ou alimentos que utilizem a planta; BIBIRI (Ocotea rodiei) em que se extrai a 

rupununina, substância patenteada pela Inglaterra para ser usada como anticoncepcional. O 

laboratório canadense Biolink registrou seu princípio ativo, empregado em medicamentos 

para Aids. 

Ainda de acordo com o Instituto de tecnologia do Paraná, com a fauna brasileira não é 

diferente. Vários são os insetos cuja incidência se dá de forma localizada no Brasil, que 

integram a lista da biopirataria, como a JARARACA ILHÔA (Bothrops insularis), que só 

existe na ilha da Queimada Grande, no litoral Sul de São Paulo, é considerada exótica e 

desperta interesse em colecionadores do mundo todo pela sua beleza e pelo poder de seu 

veneno, muito mais letal do que o das outras espécies de jararaca. Há dois anos, alguns 

exemplares da serpente foram encontrados à venda num mercado de animais em Amsterdã e o 

SAPO (Epipedobetes tricolor) que vive nas árvores da Amazônia possui uma toxina 

analgésica 200 vezes mais potente do que a morfina. O laboratório americano Abbott 

sintetizou a substância e vende a droga. Neste sentido, observam-se os dados: 
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Segundo o relatório final da CPI do tráfico de animais silvestres, divulgado no mês 
de fevereiro de 2003, a ilicitude desse comércio movimenta cerca de US$ 10 bilhões 
por ano no mundo, dos quais US$ 500 milhões giram em torno do mercado de 
hipertensivos, cujo princípio ativo é obtido do veneno de serpentes brasileiras como 
a jararaca (um grama do veneno vale US$ 433,70). 
 
A extensão territorial do Brasil, que dificulta a fiscalização dos órgãos e agências 
governamentais, a facilidade de transporte (tubos de PVC, maletas, caixas térmicas, 
meias, cinturões) de insetos (aranhas, borboletas), ovos e pequenos animais (sapos, 
pássaros, cobras), o vasto número de pesquisadores na região amazônica, sem um 
efetivo controle ou cadastro de atividades, são fatores que ampliam a ofensividade 
da biopirataria. (GOMES, 2007, p.27) 

 

Fato é que, todos os anos, milhares de produtos provenientes da flora e fauna 

brasileiros são subtraídos do território nacional. Através de pesquisas, laboratórios 

estrangeiros estão se apropriando do conhecimento tradicional e transformando em renda o 

que para o povo brasileiro, durante séculos, era apenas, “conhecimento tradicional”. Tal 

realidade mostra-se alarmante e precisa ser mudada no cenário brasileiro tanto por ações de 

gestão administrativa dos governos como por legislações capazes de prevenir e proteger o país 

e impulsionar suas atividades de inovação nacionais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao levar o assunto da propriedade intelectual para a esfera da OMC, estabeleceu-se 

mundialmente mais um golpe nas economias dos países emergentes. Doravante, qualquer país 

que violar o acordo, poderá ter instaurado contra si os procedimentos de solução de 

controvérsias. Essa parece ser uma consequência natural se se analisar a questão sobre a 

lógica da LEI, mas, não é. Os países detentores de tecnologia piratearam durante longos anos 

o conhecimento produzido mundialmente. Desrespeitaram e protelaram por anos a adesão aos 

tratados internacionais, pois precisavam desenvolver a tecnologia interna para, depois,  

buscar, na esfera internacional, a proteção da qual necessitavam.  Uma vez detentores de 

tecnologia é hora de usar da lei para “enquadrar” os países que da mesma não dispõe e, para 

isso, nada melhor que a lei. 

O fato é que, se a biotecnologia é o instrumental dessa nova era, os países 

desenvolvidos vão usar de todas as manobras para garantir o uso e a proteção da mesma. A 

biotecnologia clama por modificações no instituto da patente. É preciso forçar as regras e 
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estabelecer proteção para as descobertas. Lado outro, repassar ao Estado o segredo do 

procedimento é estabelecer proteção por prazo determinado. 

A invenção não mais é o requisito para a patente de determinado procedimento. 

Assim, os medicamentos obtidos tendo por base as plantas ou insetos provenientes dos países 

em vias de desenvolvimento ganharam proteção patentária em vários países. As empresas 

estrangeiras, por força dos tratados internacionais, gozam agora, de proteção patentária dentro 

do próprio território brasileiro. A operação é simples: extraem ilegalmente as riquezas 

provenientes da biodiversidade brasileira, submetem às mais diversas pesquisas, isolam a 

propriedade terapêutica e depois nos vendem a custos extremamente altos.  

Assim como ocorreu na época da investida das metrópoles contra as colônias através 

das grandes navegações que propiciou o imperialismo, mais uma vez estas se veem 

colonizadas: a expropriação atual é do minério de ferro, da fauna e flora dos países que 

possuem uma biodiversidade.  

Para transformar tal realidade, é necessário haver esforços consistentes como equipar 

autarquias federais voltadas para a proteção do ecossistema nacional, a edição de leis para 

coibir a biopirataria para que as práticas abusivas sejam coibidas e, ainda, ressaltar as 

pesquisas brasileiras e os esforços pela inovação tecnológica.  
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo o estudo das condições para a implantação de um 
escritório de inovação aberta dentro de uma instituição pública de ensino e pesquisa. 
Entende-se por inovação aberta o intercâmbio constante de inovações tecnológicas entre 
instituições de pesquisa pura, como as universidades, e o setor produtivo. Essa troca traz 
uma série de vantagens tanto para a instituição de pesquisa quanto para quem produz. 
Para que isso seja aplicado na prática, foi feita uma análise dos principais agentes de 
inovação que envolvem o sistema da instituição de ensino e pesquisa analisada, bem 
como da legislação vigente sobre o assunto. Foram utilizados também questionários de 
avaliação já preenchidos, a fim de se obter uma análise dos resultados. Com base 
nessas informações, foi feita uma análise do que se é feito dentro da instituição estudada 
no tocante a inovação aberta e foram sugeridas algumas ações para a implantação de 
um escritório de inovação aberta dentro da mesma. 

Palavras-chave: Inovação Aberta, Núcleo de Inovação Tecnológica, Lei de Inovação e 
Escritório de Projetos. 

 

STUDY OF CONDITIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF AN OPEN INNOVATION 
OFFICE IN A PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH 

Abstract 
The present study focus on the definition of the conditions to the implantation of an open 
innovation office inside a public university. Open Innovation is the constant exchange of 
technological innovations between research institutes, like universities, and the 
productive sector. This exchange results in a number of advantages for the research 
institute and for the producer. To put this in practice, it was made a survey on the main 
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innovation agents that evolves the public university analyzed, as well as the current 
legislation about the subject. Evaluation questionnaires already filled were used in order 
to obtain an analysis of the results. Based on that information, it was made an analysis of 
what has been already done inside the public institution studied regarding innovation and 
it was suggested some actions to the implantation of an open innovation office inside it. 

Keywords: Open Innovation, Technology Innovation Core, Brazilian Innovation Law, 
Project Management Office. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
Em um mundo cada dia mais globalizado, inovar deixa de ser um diferencial competitivo e 

passa a ser vital para a sobrevivência das empresas na maioria dos setores da indústria. 

Para Chesbrough (2006), inovação consiste em uma invenção implementada e levada 

para o mercado. Isso significa que para haver inovação, é necessário ir além da atividade 

inventiva por si só; é preciso que essa invenção constitua em algo útil para a sociedade e 

chegue ao consumidor. 

No início do século XX, o mundo experimentou um grande avanço na ciência. Graças à 

difusão da metodologia científica pelas principais universidades ao longo do planeta, foi 

possível obter avanços importantes em praticamente todas as áreas do conhecimento. 

Esses avanços foram rapidamente absorvidos pela indústria, que procurava transformar 

esse conhecimento científico em produtos comercializáveis, dando uma nova cara à 

competição entre empresas. Isso permitiu a consolidação de grandes empresas e 

contribuiu para o surgimento de outras menores, porém altamente competitivas e com 

crescimento significativo. 

Estima-se que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) investem 2,24% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), o que é um valor significativamente alto para uma atividade que 

possui retorno incerto a médio e longo prazo. Os países mais desenvolvidos são os que 

mais investem em pesquisas, visto que são essenciais para que eles se mantenham 

líderes nos setores que contribuem na constituição de seus PIBs. 

Para se manterem no mercado as grandes empresas precisavam estar sempre a frente 

no desenvolvimento de novos produtos, ou seriam facilmente derrubadas por empresas 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.253 a 292 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



ESTUDO DAS CONDIÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE INOVAÇÃO ABERTA DENTRO DE UMA INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA DE ENSINO E PESQUISA 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

255 
 
menores que dominassem essas novas tecnologias. Para isso, as empresas começaram 

a investir em centros de pesquisa e desenvolvimento dentro de suas instalações. Esses 

centros de pesquisa foram responsáveis por muitas das principais inovações 

tecnológicas ocorridas durante a segunda metade do século XX, e foram decisivos 

também tanto para a consolidação de grandes empresas quanto para a falência de 

muitas outras. 

Com a globalização, esse modelo conhecido como inovação fechada começou a perder 

sua eficiência, e então as empresas perceberam a necessidade de se adequar ao novo 

paradigma mundial. As inovações tecnológicas ganharam caráter global, e por isso não 

era mais viável conduzir longas e custosas pesquisas apenas dentro de grandes 

laboratórios fechados. 

Com isso, surgiu o conceito de inovação aberta, onde as ideias podem vir tanto de dentro 

quanto de fora da companhia, e podem ser comercializadas seguindo a mesma lógica. 

Esse novo paradigma permitiu que as empresas reduzissem significativamente os seus 

custos, riscos e o tempo das pesquisas. Logo esse modelo começou a ser copiado por 

muitas empresas, dando um novo dinamismo a competição entre as empresas e 

permitindo também o surgimento de muitos empreendimentos pequenos, porém com alto 

grau de tecnologia em seus processos, acirrando ainda mais a competição global 

(CHESBROUGH, 2006). 

Não seriam mais necessários grandes laboratórios para se trabalhar com tecnologia de 

ponta. Mas mesmo se tratando de um modelo que depende muito mais de um sistema de 

gestão do conhecimento eficaz do que de grandes aportes de recursos financeiros, 

muitas empresas não sabem ao certo como implementar inovação aberta dentro de suas 

instalações. 

Para isso, este artigo pretende definir as diretrizes de um modelo de inovação aberta para 

um núcleo de inovação tecnológica dentro de uma instituição pública de ensino e 

pesquisa, visando determinar quais ações esse núcleo deve tomar para conseguir 

realizar a transferência de suas tecnologias para o mercado utilizando como referência o 

modelo de escritório de projetos. 

Atualmente no Brasil há uma grande dificuldade não só em se fazer a proteção intelectual 

das inovações desenvolvidas nas instituições como um todo, mas também em fazer essa 
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tecnologia chegar ao mercado. As instituições públicas brasileiras, apesar de serem as 

maiores detentoras do conhecimento científico no país, ainda têm dificuldade em 

negociar essas tecnologias com o setor privado. Essa parceria poderia gerar benefícios 

para a instituição através do recebimento de royalties para as empresas através do 

aumento de sua produção e do grau de inovação de seus produtos, e para a sociedade, 

que teria acesso às facilidades das novas tecnologias o quanto antes. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Pesquisa e Desenvolvimento 
 

O projeto de pesquisa nada mais é que “uma busca sistematizada de novos 

conhecimentos, podendo situar-se no campo da ciência (projeto de pesquisa científica ou 

básica) ou no da tecnologia (projeto de pesquisa tecnológica ou aplicada)” (VALERIANO, 

1998 apud SATO, 2004). 

Quando se fala em desenvolvimento de produtos dentro de uma empresa, a primeira 

coisa que vem à mente é um departamento composto em sua maior parte por 

engenheiros, cientistas e técnicos especializados, que passam a maior parte do seu 

tempo criando e testando novos produtos que possivelmente irão para o mercado algum 

dia. Muitos desses produtos sequer chegam a ir ao mercado, pois os projetos são 

abandonados ou descartados ao longo de seu desenvolvimento. 

Apesar disso, a pesquisa ainda é considerada como fator fundamental para as empresas 

conseguirem se manter no mercado, além de ter um impacto extremamente alto na 

sociedade, seja positiva ou negativamente. 

 

2.2 Inovação Fechada 
 

Diante da necessidade de desenvolver novos produtos para se manterem competitivas 

no mercado, as grandes empresas do século XX começaram a investir maciçamente na 

construção de centros de pesquisa dentro de suas instalações. Para isso, recrutavam 

cientistas de dentro das universidades e criavam ambientes propícios para que estes 
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desenvolvessem novos produtos dentro da área de atuação da empresa. Esse modelo 

onde as tecnologias são desenvolvidas e selecionadas apenas dentro da própria 

empresa ficou conhecido como “inovação fechada”, como mostra a Figura 1. Foi 

necessária uma mudança cultural por parte da comunidade acadêmica e científica em 

aceitar esse novo modelo de inovação. 

 
Figura 1 - O panorama do conhecimento na inovação fechada 

Fonte: Adaptado de Chesbrough, 2006 

 
 

 

O modelo de inovação fechada, apesar de adequado em uma época remota, 

apresentava alguns problemas. Os objetivos conflitantes entre pesquisa e 

desenvolvimento criava uma desconexão orçamentária entre eles. O centro de 

custo-pesquisa queria se direcionar para uma nova ideia, enquanto o centro de 

lucro-desenvolvimento desejava mais trabalho feito na ideia de investigação em curso 

antes de assumir um financiamento adicional, de acordo com Chesbrough (2006). As 

poucas empresas que conseguiram harmonizar esse conflito conseguiram manter o 

modelo de inovação fechada funcionando bem durante mais algum tempo, enquanto nas 

demais o modelo foi sucumbindo. Dentre os principais fatores que contribuíram para a 
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obsolência do modelo estão: 

− O alto grau de mobilidade dos cientistas fazia com que as empresas perdessem 

seu capital intelectual facilmente. Muitos deles mudavam de empresa ou 

simplesmente resolviam montar o próprio negócio e levavam consigo todo o 

conhecimento adquirido ao longo do tempo.  

− O surgimento de uma nova modalidade de financiamento, mais conhecida como 

Venture Capital (Capital de Risco), contribuiu para estimular os cientistas a 

abrirem seus próprios negócios, e com isso abandonarem as empresas onde 

trabalhavam e consequentemente suas pesquisas dentro delas. 

− Esses dois fatores contribuíram para o surgimento de novos produtos no mercado, 

que por sua vez estava cada dia mais dinâmico e com ciclos de vida cada vez 

menores, criando uma nova demanda para essas novas empresas de uso 

intensivo de tecnologia. 

− A qualificação dos fornecedores das grandes companhias fez com que essas se 

tornassem cada vez menos verticalizadas, permitindo uma maior troca de 

informações entre os diversos níveis das cadeias produtivas, reduzindo o gap 

tecnológico entre as grandes companhias desenvolvedoras de tecnologia e as 

menores. 

 

2.3 Inovação Aberta 
 

Para Chesbrough (2006), a Inovação Aberta (IA) parte do princípio que ideias 

significantes podem vir tanto de dentro quanto de fora da empresa e também podem 

atender a mercados tanto dentro quanto fora dela. Essas ideias podem consistir de 

tecnologias desenvolvidas em outras empresas, universidades ou centros de pesquisa. 

Para isso, a companhia deve estruturar seu departamento de P&D dentro de um novo 

paradigma, o de não apenas coordenar pesquisas internas, mas de prospectar e adaptar 

tecnologias do mercado para dentro de suas paredes. O contrário também é válido, ou 

seja, dispor para o mercado as tecnologias desenvolvidas internamente, mas que por 

algum motivo não possam ser aplicadas. Esse modelo ficou conhecido mundialmente 

como “Inovação Aberta” (IA). 
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A IA tem início juntamente com a globalização e o advento da internet. Ambos permitiram 

que o mundo se integrasse cada vez mais, permitindo uma maior troca de informações, 

inclusive em relação a tecnologias. Cada vez mais cientistas migravam mundo afora, 

bancos de patentes foram sendo integrados e mercados foram se expandindo. Como 

consequência, os centros de pesquisa das grandes corporações não conseguiram 

acompanhar esse novo ritmo de mercado, com mais tecnologia agregada aos produtos e 

tempos de vida útil cada vez menor, e tiveram que construir um novo modelo de 

gerenciamento. 

Um dos grandes diferenciais da IA é que não há mais a necessidade de se realizar 

estudos sobre tecnologias já existentes, isto é, para desenvolver um novo produto ou 

serviço, as empresas não precisariam mais começar as pesquisas a partir de sua base; 

ela começaria com uma busca de todo conhecimento no assunto já desenvolvido até 

então, e a partir daí desenvolveria o restante dos estudos até chegar ao resultado 

desejado. 

Mas de onde viriam esses estudos já prontos se todas as empresas até então mantinham 

suas invenções em segredo dentro de suas paredes? Uma das principais fontes de 

inovações são as universidades, pois é nelas onde se desenvolve quase toda a ciência 

de base e boa parte da ciência aplicada. É delas também que saem praticamente todos 

os cientistas que trabalham nos grandes centros de pesquisa. Durante os anos em que 

os universitários são preparados para o mercado, eles fazem estudos, pesquisas e 

trabalhos, quase sempre acompanhados por especialistas renomados em suas áreas de 

atuação. Muitas dessas pesquisas até então não iam para o mercado, já que a 

universidade não teria capacidade para realizar produções em larga escala, até que anos 

depois alguma empresa chegasse ao mesmo resultado e resolvesse explorá-la 

comercialmente. Na IA, as empresas de tecnologia fazem parcerias com universidades 

para o uso dessas tecnologias em troca do pagamento de royalties. Com isso, as 

companhias ganham tempo (não precisam pesquisar o que já existe), reduzem os riscos 

(que ficam com a universidade), e têm a vantagem de estar trabalhando praticamente na 

fronteira tecnológica de sua área de atuação como mostra a Figura 2. 

Outra fonte de tecnologias para as grandes companhias são as startups, empresas 

pequenas e com alto grau de tecnologia envolvido em seus processos. Essas startups 
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possuem em suas equipes profissionais altamente qualificados e que já desenvolviam 

tecnologias desde a universidade ou até mesmo dentro de grandes companhias. Devido 

a isso, muitas empresas optam por terceirizar alguns de seus processos, entregando-os 

para estas startups; outras preferem prospectar novas tecnologias dentro dessas 

empresas, para então fazer acordos de comercialização, licenciamento ou compra 

dessas tecnologias. As vantagens desse tipo de parceria são as mesmas das 

universidades, com a vantagem adicional de se estar trabalhando com um ambiente de 

mercado, ou seja, com menos burocracia, estímulos financeiros aos pesquisadores, 

concorrência etc. 

 
Figura 2- O panorama do conhecimento na inovação aberta 

Fonte: Chesbrough, 2006 (Adaptado) 

 

 
Um tipo importante de startups são os spin-offs, que segundo a OCDE (2005), são firmas 

criadas por pesquisadores do setor público (pessoal do staff, professores ou 

pós-graduandos); empresas emergentes que dispõem de licenças de tecnologias 
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geradas no setor público; empresas emergentes sustentadas por uma participação direta 

de fundos públicos, ou que foram criadas a partir de instituições públicas de pesquisa.  

As empresas podem contar ainda com buscas em bancos de patentes para prospectar 

tecnologias adequadas ao seu negócio. No âmbito estratégico, essa busca pode servir 

também para mapear o mercado em si, descobrindo onde as universidades, centros de 

pesquisa e até mesmo os concorrentes estão direcionando seus estudos. Esses bancos 

de patentes podem dar uma noção tanto a nível local quanto a nível mundial das 

tendências de cada setor. Para a inovação aberta, essa prospecção tem como objetivo 

tanto encontrar tecnologias disponíveis para serem licenciadas quanto descobrir se os 

estudos que serão iniciados dentro da empresa já estão sendo estudados em outros 

lugares. Existem empresas que simplesmente fazem essa prospecção a fim de encontrar 

tecnologias próximas do prazo de expiração, e aguardam essas tecnologias se tornarem 

domínio público para explorá-las legalmente. 

Diante desses preceitos, podemos dizer que a indústria se encontrava diante de uma 

nova lógica na inovação, como afirma Chesbrough (2006): 

 
Essa nova lógica iria explorar essa difusão de conhecimento, ao invés de ignorá-la; [...] Ao 
invés de fazer dinheiro acumulando tecnologias para uso próprio, você faz dinheiro 
alavancando suas diversas tecnologias para o mercado; ao invés de restringir a função da 
pesquisa exclusivamente para novas invenções, as boas práticas de pesquisa também 
viriam a incluir o acesso e a integração de tecnologias externas a empresa; ao invés de 
gerenciar sua propriedade intelectual para impossibilitar qualquer um de utilizar sua 
tecnologia, você a utiliza para desenvolver seu negócio e ainda lucrar em cima do uso pelo 
seu concorrente. 
 

Podemos dizer que estamos diante de uma revolução na forma como a pesquisa e a 

inovação tecnológica é desenvolvida nas empresas. A IA é uma tendência seguida 

mundialmente por diversas empresas e institutos de pesquisa, e mais cedo ou mais tarde 

todas as companhias terão que se adaptar a ela. 

 

2.4 Escritório de Projetos 
 
O escritório de projetos, segundo Crawford (2002 apud Barbalho, 2009) é a estrutura 

organizacional estabelecida para facilitar as atividades da gestão de projetos e trazer 
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melhorias ao próprio processo de gestão da organização por meio da gestão do portfólio 

e do alinhamento de projetos com a estratégia corporativa. 
“De forma sucinta, o escritório de projetos é um pequeno grupo de pessoas que tem 

relacionamento direto com todos os projetos da empresa, seja prestando consultoria e 

treinamento, seja efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho dos projetos” 

(PRADO, 2000 apud SATO, 2004). 

O escritório de projetos foi apontado por Kerzner (2002) como “a mais importante 

atividade no campo de gestão de projetos nesta década”. Até chegar ao modelo atual, o 

escritório de projetos passou por muitas estruturações diferentes. Atualmente ele 

consiste de uma estrutura onde a empresa cria um setor dentro de si mesma para 

coordenar todos os projetos e apoiar na realização de todos eles. 

Entre as décadas de 50 e 80, o escritório de projetos funcionou como um setor de 

projetos para um grupo de clientes e era composto de uma equipe de gestão de projetos 

destinada a trabalhar com um projeto específico, geralmente de grande porte 

(KERZNER, 2002). 

A maioria destes projetos era contratada pelo governo norte americano. Os membros da 

equipe de projetos tinham funções únicas, apesar de trabalharem em conjunto. Os custos 

não eram considerados prioritários, pois as empresas contratantes costumavam prezar 

mais pelo cumprimento do prazo de entrega, mesmo que isso implicasse num aumento 

no custo final do projeto. 

Já a partir da década de 90, muitas empresas passaram a adotar a gestão de projetos 

como ferramenta principal na gestão de diversos setores. A necessidade de aumentar a 

produtividade fez com que as empresas de projetos atravessassem diversas ondas de 

reorganização administrativa e gerencial, e o escritório de projetos acabou sendo a 

estrutura organizacional que melhor atendeu às crescentes necessidades de ganhos de 

produtividade, segundo Mansur (2007). Isso estimulou uma dispersão do gerenciamento 

de projetos ao redor do mundo e forçou muitos mercados a se adaptarem a ela. 

“O escritório de projetos está assumindo um papel de enorme importância nas 

organizações, pois ele permite que a empresa enderece de forma organizada [...] as 

oportunidades do mercado de redução dos custos, de otimização da cadeia produtiva 

estendida e de melhoria da qualidade dos produtos do mercado” (MANSUR, 2007). 
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Entre as vantagens do escritório de projetos estão a padronização dos procedimentos, a 

redução nos tempos de entrega, a otimização dos recursos, a melhoria no fluxo de 

informações dentro da empresa, entre outras. 

Para estes casos, a posição do Escritório de Projetos na hierarquia da empresa também 

sofreu uma adaptação. Assim, pode-se ter, segundo Prado (2000 apud Sato, 2004): 

- Um Escritório de Projetos Corporativo, que está diretamente ligado à alta 

administração da empresa e é responsável por um grande número de projetos 

para uma finalidade estratégica da alta administração; 

- Um Escritório de Projetos Setorial, localizado em uma diretoria ou departamento 

da empresa, no qual são gerenciados muitos projetos; 

- Um Escritório do Projeto, dedicado a um único projeto de grandes dimensões e 

alta complexidade. 

Para Kerzner (2003 apud Sato, 2004), o escritório de projetos tem agora a 

responsabilidade de manter todas as propriedades intelectuais relacionadas à gestão de 

projetos e de ativamente apoiar o planejamento estratégico da organização. 

Para Crawford (2002 apud Barbalho, 2009), os escritórios de projetos podem ser 

classificados segundo níveis, como podemos ver a seguir: 

- O nível 1 do escritório de projetos é característico de grandes e complexos 

projetos únicos, sendo o escritório totalmente voltado ao projeto que o criou. 

- O nível 2 de escritório de projetos, destinado a uma unidade de negócios 

específica, tem a importante característica de realizar a gestão de recursos da 

unidade; assim, é necessário criar métricas para priorização dos vários projetos 

existentes no departamento que competem por recursos entre si. 

- O nível 3 é uma extensão do anterior, no entanto, gerencia projetos de todas as 

unidades de negócio da organização. Esta estrutura, portanto, permite viabilizar 

projetos e programas alinhados às estratégias da organização e não somente de 

uma unidade de negócio. 

 

Assim, de acordo com Prado (2000 apud Sato, 2004), o escritório de projetos tem a 

missão de “difundir conhecimentos de gestão de projetos em toda a organização”. Além 

disso, é a base da gestão de conhecimento no que se refere à adequada gestão das 
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lições aprendidas nos projetos, onde os conhecimentos e experiências podem ser 

transferidos de um projeto para outro ou para o programa de projetos da organização. 

Há uma tendência global para a implantação do modelo de escritório de projetos em 

praticamente todas as empresas que trabalhem com eles. Sua metodologia, apesar de 

ter passado por mudanças ao longo dos anos, a cada dia toma mais forma de um 

processo normatizado e contínuo, mais próximo de uma prática comum. 

 

2.5 Núcleo de Inovação Tecnológica 
 

Como resultado do aumento das relações de cooperação das universidades com o setor 

produtivo, novas demandas administrativas surgiram na universidade e levaram ao 

desenvolvimento de unidades responsáveis em mediar essas relações, verificar a 

validade de descobertas, registrar patentes e negociar licenças das novas tecnologias 

para as empresas interessadas (SCHUETZE, 2001). 

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) são os órgãos internos às universidades 

federais criados pela Lei da Inovação. Em alguns casos substituíram os antigos 

Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETTs), e, em outros, apenas mudaram a 

nomenclatura do órgão para se adaptar à legislação (NUNES, 2010). As principais 

interações de um NIT com os principais agentes de inovação, bem como suas entradas e 

saídas estão representadas na Figura 3. 

 
Figura 3 - Esquema conceitual das interações de um NIT 

Fonte: Benedetti, 2010 
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As principais dificuldades apresentadas por um NIT segundo Uller (2008) são: falta de 

pessoal permanente qualificado; dificuldade de remuneração para pessoal com 

experiência de mercado; questionamento do modelo de fundações de apoio; falta de 

recursos orçamentários para o startup; lacuna nos financiamentos para pré-incubação; 

resistências políticas no corpo social; inseguranças jurídicas. 

Ainda não há um modelo de gestão de NIT ideal ou que sirva como referência a ser 

seguido. Devido às diferenças entre o modelo de gestão pública brasileiro e o francês (de 

onde a lei de inovação foi inspirada), a administração dos NITs não consegue seguir a 

risca o modo de operação da França. Por isso, muitos NITs estão adotando conceitos do 

setor empresarial para sua gestão, a fim de se aproximarem do setor produtivo, como 

pode ser visto no Quadro 2. 
Quadro 1 - Modelo de práticas de gestão para núcleos de inovação tecnológica 

Fonte: Nunes, 2010 apud Fujino; Stal (2007); Santos et al (2004); Siegel et al (2003) 
 

Modelo de Práticas de Gestão para Núcleos de Inovação Tecnológica 

M
ar

co
 le

ga
l 

Políticas e normas 
institucionais 

Política institucional de transferência de tecnologia que respalde as 
ações dos NITs e que seja amplamente difundida entre a comunidade 
universitária 

Missão 
A missão do NIT é decorrência da política adotada pela instituição para a 
gestão da transferência de tecnologia e deve estar claramente 
estabelecida. 

Modelo jurídico 

a) uma instância dentro da própria instituição;  
b) um NIT externo à instituição;  
c) uma combinação de um escritório interno e outro externo;  
d) contratação de uma empresa para gerenciar.   
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Formas de governo e 
direção 

O reitor e os altos diretivos universitários devem desempenhar um papel 
de liderança visível na operação do programa de interação; e devem 
assegurar que o programa conte com a infraestrutura administrativa, 
recursos, apoios e estímulos acadêmicos e financeiros adequados.   

Autonomia financeira 

A autonomia financeira dos NITs é condicionada pela forma como as 
atividades de transferência de tecnologia estão inseridas na estratégia 
institucional e pela importância atribuída pela alta administração 
universitária ao papel do NIT. 

G
es

tã
o 

O
rg

an
iz

ac
io

na
l 

Estrutura 
organizacional 

Estrutura organizacional adotada deve refletir a política e a missão 
institucional; É a forma de organizar as atividades de transferência de 
tecnologia. 

Procedimentos 

Adotar os princípios empresariais de qualidade, flexibilidade e agilidade 
nos serviços prestados; Desenvolver a capacidade de sensibilização da 
comunidade universitária quanto à importância da proteção do 
conhecimento;  
Contemplar a preocupação com a proteção, antes que sejam divulgados 
os resultados em papers e outras publicações; 
Criar capacidade de processamento de informações;  
Normalização - formalização dos procedimentos e descrição sobre como 
os clientes internos e externos podem trabalhar com o escritório, por 
meio de manuais de procedimentos, ou de formulários para cada fim 
específico (relatórios de invenção, modelos de acordos, contratos ou 
convênios, cartas de encaminhamento, entre outros). 

Gestão financeira 
O sistema contábil deverá ser configurado de modo a fornecer 
informações totais e imediatas, de preferência on-line, contendo o 
andamento das finanças de todos os projetos desenvolvidos. 

Ex
pe

riê
nc

ia
 

Tempo de 
funcionamento 

A idade de um NIT é uma variável que determina o sucesso ou a 
produtividade, pois leva tempo para se estabelecer um portfólio de 
invenções, patentes e para licenciá-las. 

Compromisso O sucesso da transferência de tecnologia depende, criticamente, do 
compromisso das partes envolvidas. 

Oferta comercializável 

Produção acadêmica gerada pelo corpo de pesquisa da instituição 
(resultados de pesquisa ou serviços tecnológicos); 
Os produtos colocados pelo NIT à disposição do setor empresarial – 
projetos de pesquisa conjuntas com empresas, invenções (protegidas ou 
não) potencialmente licenciáveis, análises e laudos com certificação, 
etc. – trazem incorporados à oferta a marca da instituição, traduzida pela 
experiência e credibilidade conquistada ao longo do tempo. 

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 

Profissionalismo e 
especialização 

Recursos humanos com um alto grau de especialização e com profundo 
conhecimento da realidade em que atuam – universidade e empresa - e 
com habilidades de negociação e comercialização. 

Tamanho das equipes Na maioria dos países, os NITs são pequenas operações com menos do 
que 5 funcionários em tempo integral. 

Qualificação formal 
das equipes 

A maioria dos profissionais que atuam nos NITs é generalista, com uma 
especialização em um dado campo tecnológico ou função gerencial, 
como patenteamento, negociações, licenciamentos e empresas 
startups. 

Habilidades 

Ser facilitadores na comercialização; 
Evitar potenciais conflitos de interesse;  
Construir uma relação de confiança com os pesquisadores da 
instituição; 
Administrar as expectativas dos inventores, em todas as etapas do 
processo patentear/publicar, encontrar o cliente, licenciar, compreender 
o compromisso, realizar o depósito internacional, etc. 

Remuneração e Adequado sistema de remuneração, compatível com o nível de 
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incentivos especialização de seus profissionais, e que seja competitiva no mercado 
em que atua;  
Sistema de incentivos, prêmios por desempenho. 

 

Redes informais 

Incluem profissionais de diferentes níveis, como pesquisadores 
acadêmicos e industriais, estudantes de graduação e pós-graduação 
que realizam a maior parte do trabalho experimental nos laboratórios, 
antigos estudantes de graduação que ocupam cargos na indústria, 
empresários e, também administradores da universidade e diretores de 
NITs. 

Gestão de pessoal Gestão autônoma e flexível, sem depender e estar atrelado ao sistema 
geral da universidade. 

Es
tra

té
gi

a 
de

 N
eg

óc
io

s 

Relação com os 
clientes 

No que se refere à comunidade universitária, é preciso reconhecer que 
sem seu apoio e seu envolvimento, haverá pouca tecnologia para 
transferir;  
Quanto aos “clientes” empresariais, tanto universidades quanto 
empresas, devem devotar todo o esforço necessário para buscar 
desenvolver um maior entendimento mútuo, para se obter o melhor 
resultado possível na parceria. 

Resultados 

O setor privado espera obter uma tecnologia comercialmente viável a um 
preço justo; o empreendedor espera obter do NIT o apoio para a criação 
de sua empresa startup; a administração da universidade espera que o 
NIT seja autossustentável e que impeça conflitos de interesse; o governo 
espera que o NIT realize a transferência da tecnologia para a empresa, 
para transformar o conhecimento em um bem público. 

Informação e 
divulgação 

Estratégias para usar, difundir e comercializar as invenções geradas na 
instituição. Dentre os canais mais utilizados para divulgar as tecnologias 
para licenciamento estão: revistas, jornais, Internet, contatos de 
pesquisadores, contatos do escritório, intermediários, feiras, licitações. 

Construção de redes 
Participação do NIT em redes formais (associações regionais, nacionais 
e internacionais) é um importante instrumento para melhorar seu 
desempenho. 

Avaliação de 
desempenho 

Revelações recebidas, patentes depositadas e concedidas, licenças 
comercializadas, projetos de P&D conjuntos, empresas startups criadas, 
satisfação do cliente, número de acordos de confidencialidade, número 
de acordos de transferência de material, número de contatos com a 
comunidade universitária, número de contatos com empresas, número 
de novos inventores atendidos, receita de licença, valores das ações da 
universidade em empresas, financiamento da sociedade originada por 
startups, impacto econômico e impacto social (novos empregos). 

 

3 DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 Sistema de Inovação 
 
3.1.1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Estratégia Nacional para a 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

 
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) coordena a execução dos 
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programas e ações, que consolidam a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, e lidera um conjunto de instituições de fomento e execução de pesquisa. 

(MCTI, 2013) 

Em 2012, o MCTI elaborou um planejamento estratégico para os anos entre 2012 e 2015, 

conhecido como Estratégia Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), e 

que ratifica o papel indispensável da inovação no esforço de desenvolvimento 

sustentável do país, com ênfase na geração e apropriação do conhecimento científico e 

tecnológico necessário à construção de uma sociedade justa e solidária e de um 

ambiente empresarial mais competitivo no plano internacional (ENCTI, 2012). 

A ENCTI dá continuidade e aprofunda o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e 

Inovação 2007-2010 (PACTI) e sua concepção apoia-se na experiência acumulada em 

ações de planejamento das últimas décadas, que se iniciaram nos anos 70 com os 

Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológicos (PBDCTs), seguidas 

pela criação em 1985 do Ministério da Ciência e Tecnologia (hoje MCTI após a 

incorporação da Inovação ao nome em 2011); estabelecimento das Conferências 

Nacionais de Ciência e Tecnologia (CNCT) e pelo advento dos Fundos Setoriais, criados 

no final dos anos 90, que contribuiu para robustecer o padrão de financiamento às 

iniciativas do setor, com volumes maiores e mais consistentes de investimento (ENCTI, 

2012). 

A relação entre a ENCTI e as principais políticas de estado do governo federal pode ser 

vistas na figura 5. 

 

 
Figura 4 - Articulação da Política de C,T&I com as principais políticas de Estado e a integração com 

os atores 
Fonte: ENCTI, 2012 
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A atual política de inovação não parte do zero. Ela consiste de uma continuação do 

programa anterior. Nota-se um grande avanço na área de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(C,T&I) no país nos últimos anos, porém o país ainda se encontra muito aquém dos 

países desenvolvidos e referências em inovação e tecnologia. Além disso, no país há 

uma concentração do investimento em P&D por parte do estado, enquanto nos países 

desenvolvidos a maioria dos investimentos vem de empresas. No quadro 3, podemos 

verificar as principais motivações estratégicas do governo para o próximo triênio. 

Uma vez estabelecidos os desafios a serem enfrentados pela ENCTI, é necessário 

apontar os objetivos e os caminhos para alcançá-los. Nesse sentido, as principais linhas 

de ação e os eixos da estratégia, juntamente com os programas prioritários, configurarão 

como deve ser feito para se chegar onde desejado.  

Como é possível ver, há um grande esforço do governo atual em promover a C,T&I 

dentro do país por meio de incentivo a pesquisa e a formação de acadêmicos, a 

desoneração da geração de pesquisa e inovação, a estruturação dos laboratórios e 

centros de pesquisa ao longo do país, sejam eles de origem pública ou privada, dentre 

outras ações. 
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Quadro 2 - Desafios para a área de C, T&I no país 
Fonte: Elaborado pelos autores baseado em ENCTI, 2012 

Desafios para a área de C, T&I no país 
• Redução da defasagem científica e tecnológica que ainda separa o Brasil 

das nações mais desenvolvidas. 
• Expansão e consolidação da liderança brasileira na economia do 

conhecimento da Natureza. 
• Ampliação das bases para a sustentabilidade ambiental e o 

desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. 
• Consolidação do novo padrão de inserção internacional do Brasil. 
• Superação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. 

 

3.1.2 Rede NIT-NE 

 

A Rede NIT-NE consiste numa rede de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia (PI&TT) centrada em (C,T&I) que compreende os setores acadêmico e 

empresarial. Têm como âncora a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e compreendia, 

em 2010, 23 instituições de nove estados da região Nordeste do Brasil, envolvendo 

universidades, centros de pesquisa e o setor empresarial (Rede NIT-NE, 2013). 

Ela consiste na partilha das ações em PI&TT dentro destas instituições, e parte do 

principio de que vários NITs unidos são mais fortes e conseguem uma representatividade 

maior em suas ações. 

Ela foi criada através de um esforço conjunto entre instituições do Nordeste, a partir do 

projeto intitulado “Núcleo de Assistência sobre Propriedade Intelectual e Patenteamento”, 

apresentado ao CNPq, o qual reuniu 04 instituições federais: UFBA, UFPB, UFS e 

CEFET/BA (CINTEC, 2005). 

Atualmente a Rede NIT-NE compreende instituições de todos os estados do Nordeste: 

oito universidades federais (UFBA, UFRB, UFS, UNIVASF, UFPB, UFRN, UFERSA, 

UFPI E UFMA), três estaduais (UNEB, UESC, UEFS), 9 CEFET (BA, SE, AL, PE, 

PETROLINA, OPB, CE, MA, PI) e quatro incubadoras (CISE, INOVAPOLI, INBATE E 

INBATEC) e tem apoio do INPI e SEBRAE (REDE NIT-NE, 2013). 

A articulação em rede por meio da Rede NIT-NE possibilita a realização de capacitações 

para as equipes internas dos NITs, promove o encontro entre seus gestores, promove a 
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troca de experiências para auxiliar na superação das dificuldades e insere os NITs nas 

discussões nacionais, por meio do FORTEC. 

Em 2008 a Rede NIT-NE se consolida enquanto importante meio de promoção da política 

de C,T&I na região nordeste através da rede por meio do “Projeto Rede NIT-NE Fase II – 

Consolidando e semeando NITs e Redes”. 

 
3.1.3 Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia 

 

A proteção do conhecimento gerado na Universidade Federal de Sergipe (UFS), bem 

como a transmissão destes aos diversos segmentos da sociedade, exigiram que fossem 

criadas estruturas específicas, como o CINTEC. A concepção do projeto surgiu a partir da 

Lei 10.974/2004, conhecida como Lei da Inovação, que será detalhada neste trabalho, 

visando incentivar a pesquisa e a inovação e contribuir para que o país possa alcançar 

níveis cada vez maiores de desenvolvimento tecnológico, industrial e social. 

Antes da criação do CINTEC, as questões referentes ao registro de propriedade 

intelectual eram de responsabilidade de cada pesquisador, que deveria executar os 

processos necessários junto ao INPI.  

Neste contexto, o CINTEC foi criado em 01 de novembro de 2005, por meio da Portaria 

938 do Conselho Universitário da Universidade Federal de Sergipe (CONSU), com as 

atribuições de ampliar e facilitar o acesso dos órgãos públicos, institutos, fundações, 

empresas e demais organizações da sociedade às atividades que a UFS realiza ou pode 

realizar, em termos de serviços, pesquisas e capacitações; apoiar os pesquisadores da 

UFS na elaboração de projetos que envolvam recursos extra orçamentários, auxiliando 

na tramitação deste junto às instituições parceiras; assessorar na análise e elaboração 

dos termos de cooperação que envolvam aplicação dos recursos anteriormente 

mencionados; atuar, em conjunto com governo e setor privado, no estímulo ao 

surgimento de empresas de base tecnológica e no fortalecimento das atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; atuar de forma articulada com Centro Incubador de 

Empresas do Estado de Sergipe (CISE), as Empresas Juniores e outros órgãos da UFS; 

avaliar os resultados dos projetos acordados e desenvolvidos no âmbito do CINTEC; 

fazer a gestão de Propriedade Intelectual (PI) da UFS. 
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O CINTEC foi constituído dentro da Rede NIT-NE, e além dela, evidencia-se a interação 

com outras instituições, tais como SEBRAE/SE, REDE PETROGÁS, CISE e 

SERGIPETEC, de modo a sustentar uma rede de interações que contribui para diversos 

aspectos da gestão do conhecimento. A disseminação do conhecimento em relação à 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia é de extrema importância para gerar 

uma demanda pelos serviços do CINTEC por parte da sociedade. 

O ano de 2008 marca uma etapa de consolidação do CINTEC/ UFS, em virtude da 

criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – PIBITI - e da ampliação da Rede NIT-NE, por meio do “Projeto 

Rede NIT-NE Fase II – Consolidando e semeando NITs e Redes”. 

O ano de 2009 no CINTEC foi marcado pela intensificação de ações em propriedade 

intelectual (aumento do número de pedidos de registro) e em disseminação de 

conhecimentos (participação e organização de eventos), o que confirmava a importância 

do NIT para a UFS, como pode ser visto na Figura 6.  

 
Figura 5 - Propriedade Intelectual na UFS de 1984 a 2013 acumulado 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do próprio CINTEC 

 
 

Também em 2009 o Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva conduziu uma pesquisa sobre a 

interação da UFS com o sistema produtivo, baseado na necessidade do CINTEC 

conhecer as competências tecnológicas da universidade, como também, investigar o 

potencial de relacionamento da UFS com o sistema produtivo local (SILVA et al, 2009). 
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Das conclusões apresentadas por Silva et al (2009), ratifica-se a oportunidade de 

atuação do CINTEC, junto a estes grupos de pesquisa, bem como ao setor empresarial, 

para discutir temas como propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia, 

divulgando assim a importância de ações nestes aspectos, contribuindo de forma efetiva 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico local. 

Durante sua existência o CINTEC tem empreendido esforços no sentido de divulgar a 

cultura de PI na instituição e regulamentar as normas de proteção do conhecimento 

gerado na universidade e de Transferência de Tecnologia (TT) para a sociedade. Assim, 

o CINTEC subsidia e apoia os professores com projetos tecnológicos que podem se 

concretizar em produto passível de proteção patentária e de transferência da tecnologia 

para a sociedade. O CINTEC tem ainda apoiado ações diversas envolvendo TT, 

auxiliando na integração com órgãos de governo, empresas e outras entidades da 

sociedade civil. Na área de PI foram realizadas diversas ações que ajudam a criar 

competência ao longo do tempo e melhorar as ações da universidade em relação à 

proteção do conhecimento desenvolvido na instituição. Dentro dessa perspectiva foram 

desenvolvidos estudos e pesquisas que dão suporte a gestão do órgão, melhorando 

assim a tomada de decisão do gestor de PI&TT. 

 

3.2 Legislação 
 
3.2.1 Lei de inovação 

 
Em 2 de dezembro de 2004 foi sancionada a Lei da Inovação, Lei N° 10.973, 

regulamentada pelo Decreto Nº 5.563, de 11/10/2005, que estabelece medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando 

à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial e 

econômico do País. 

A lei de inovação foi um marco na política de C, T&I no país, pois ela permitiu a 

consolidação da cultura de inovação dentro das universidades e instituições de pesquisa 

do país, além de “criar um ambiente adequado para aumentar o envolvimento das 

empresas no desenvolvimento de projetos inovadores que levem a novos produtos e 
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processos, visando aumentar a quantidade de parcerias entre as empresas, 

universidades e institutos de pesquisa” (NUNES, 2010). 

Vale lembrar que a lei de inovação não estimula a pesquisa científica como um todo, mas 

apenas àquela que vá gerar alguma inovação e que sejam adequadas ao setor produtivo, 

além de ser cabível de proteção intelectual. “Ela objetiva a capacitação e o alcance da 

autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial do País” (VIEIRA, 2008). 

Apesar de sugerir a cooperação entre o ambiente de pesquisa e o setor produtivo, a lei 

não deixa claro como se dará o funcionamento desses mecanismos. De acordo com 

Peiter e Amaral (2006), as quatro formas previstas na Lei são: a participação no capital 

social (art. 5º), a parceria para projeto de P&D (art 9º e 4º), a transferência da tecnologia 

já desenvolvida por meio de licenciamentos (art 6º) e os subsídios (art 19º). Estes itens 

carecem de um detalhamento sobre como deve ser feita a integração entre o cenário de 

pesquisa e o setor privado. Cabem às próprias Instituições de Ciência e Tecnologia 

(ICTs) definir como será desenvolvida essa política de integração. 

O estado de Sergipe também possui uma legislação voltada para inovação, a lei n° 6.794, 

de 02 de dezembro de 2009, que dispõe sobre medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no Estado de Sergipe (SERGIPE, 

2009). 

A lei de inovação sergipana prevê diversas medidas de incentivo à inovação e à 

transferência de tecnologia dentro da rede estadual de pesquisa, assim como a lei 

federal, e consiste num importante marco regulatório para a política de inovação do 

estado. 

Apesar de prever a interação com outras instituições públicas em seu texto, como nos 

artigos 4°, 5°, 10° e 11°, a lei de inovação de Sergipe não define claramente uma ligação 

entre a rede estadual de inovação e a UFS, sendo que esta última possui representação 

significativa no cenário científico do estado. A inexistência de uma universidade pública 

estadual também parece ser um entrave ao desenvolvimento científico do estado, visto 

que no Brasil cerca de 52,4% da pesquisa científica é financiada pelo governo, sendo a 

maior parte dela dentro das universidades, enquanto que o setor privado responde 

apenas por 45,7% do P&D. Em países desenvolvidos essa taxa está em cerca de 70% da 

P&D. (ENCTI, 2012) 
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Além disso, percebe-se a ausência em ambas as leis de um modelo específico para a TT, 

ou seja, elas determinam as regras para licenciamento e transferência de tecnologia, mas 

não mostram como as ICTs e as Instituições de Ciência e Tecnologia do Estado de 

Sergipe (ICTESEs) podem criar um ambiente de estímulo a essa troca de conhecimento. 

Faltam em ambas as leis uma política de estímulo para que tanto a universidade se sinta 

estimulada a desenvolver uma política de prospecção no setor produtivo, quanto este se 

interesse em trabalhar em parceria com as universidades e demais ICTs. 

 

3.2.2 Lei do Bem/Lei Rouanet da Pesquisa 

 
A Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005, mais conhecida como Lei do Bem, trata de 

incentivos em forma de abatimento do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 

Lucro. Em seu capítulo III, a lei trata sobre incentivos para aquelas empresas que 

investirem em inovação tecnológica. Dentre estes incentivos estão: incentivos fiscais 

para empresas que investirem em P&D, redução do IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) na compra de material para essas pesquisas, depreciação integral de 

máquinas e equipamentos utilizados para esse fim, entre outros. 

A Lei nº 11.487 de 15 de junho de 2007 altera a Lei nº 11.196 (Lei do Bem) e inclui um 

novo incentivo à inovação tecnológica. Essa lei, mais conhecida como Lei Rouanet da 

Pesquisa, acrescenta alguns incentivos à Lei do Bem, como a alteração no art. 19-A: 

 
Art. 19-A. A pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, para efeito de apuração do 
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, os 
dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica e de inovação 
tecnológica a ser executado por Instituição Científica e Tecnológica - ICT, a que se refere o 
inciso V do caput do art. 2o da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, ou por entidades 
científicas e tecnológicas privadas, sem fins lucrativos, conforme regulamento.  (BRASIL, 
2007). 
 

Esse aditivo é de fundamental importância para a consolidação da inovação dentro do 

país, pois ele consiste de um claro incentivo para que as empresas procurem as ICTs 

para firmar parcerias, tendo agora além da vantagem de compartilhar os riscos das 

pesquisas, um razoável incentivo financeiro para a realização das mesmas. 
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O MCTI publica anualmente o seu relatório referente à utilização dos incentivos fiscais 

previstos na Lei do Bem. Esses relatórios reúnem as informações dos resultados das 

empresas que utilizaram os incentivos e que forneceram ao MCTI os dados sobre os 

seus programas de P&D de inovação tecnológica, conforme previsto em lei (NUNES, 

2010). 

 

3.2.3 Resolução CONSU/UFS 

 
Em 28 de fevereiro de 2007 entra em vigor a resolução n° 03/2007 do CONSU, que 

dispõe sobre os direitos da propriedade industrial resultantes da PI da Universidade 

Federal de Sergipe (CONSU, 2007). 

Ela regulamenta os direitos e as obrigações relativos à criação intelectual protegida pela 

Lei de Propriedade Industrial, decorrentes das atividades da universidade e a 

participação do servidor autor da criação nos ganhos financeiros decorrentes da 

exploração econômica da patente ou registro. 

Essa resolução tem por objetivo deixar mais clara a postura da UFS perante a Lei de 

Inovação, e definir as diretrizes internas da Universidade para se adequar às exigências 

da lei. 

Em seu Capítulo I, a resolução define quais propriedades intelectuais são de direito da 

UFS e define que o desenvolvimento e exploração destas podem ser exercidos em 

parceria com outras instituições, desde que previsto em contrato de coparticipação de 

acordo com os recursos aportados. Além disso, define que toda pesquisa passível de ser 

registrada deve ser consultada pelo órgão responsável da instituição. 

O Capítulo II define que os pedidos de patente devem ser encaminhados pelos autores 

da pesquisa ao Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI), que tem até 90 dias para efetuar 

o depósito. Caso o núcleo não manifeste interesse no registro, o pesquisador fica livre 

para fazê-lo por conta própria. 

O capítulo III trata da questão do sigilo das informações, e prevê que todos os 

participantes, tanto da pesquisa quanto do NPI devem manter a confidencialidade do 

pedido até a data de sua concessão. 

O capítulo IV vem para reafirmar o art. 4° da Lei de Inovação, que autoriza a universidade 
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a compartilhar e permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, 

materiais e demais instalações por empresas de pequeno porte cuja atividade seja 

voltada para inovação, e para empresas nacionais de direito privado sem fins lucrativos 

voltadas para atividades de pesquisa, desde que aprovado previamente pelo CONSU e 

desde que não interfira nas atividades acadêmicas. 

O capítulo V regula a questão do licenciamento de tecnologias, e prevê que: a 

universidade pode ceder voluntariamente o direito de exploração da tecnologia ao 

pesquisador; o licenciamento, quando exclusivo, deve ser feito por meio de publicação de 

edital; todo contrato de licenciamento deve incluir uma cláusula que permita à existência 

de auditoria a fim de verificar o cumprimento do contrato; o licenciado que descumprir o 

acordado em contrato indenizará a universidade e perderá o direito obtido, entre outros. 

O capítulo VI trata da remuneração do pesquisador servidor público, e permite à 

universidade prestar serviços voltados à inovação, à pesquisa científica e transferência 

de tecnologia a outras instituições públicas ou privadas, sob aprovação do órgão ou 

autoridade máxima da universidade. Além disso, o servidor pode receber remuneração 

adicional por meio de bolsa de estímulo à inovação. 

O capitulo VII prevê a distribuição das despesas e das receitas provenientes de contratos 

de TT. Ela define, entre outras coisas, a distribuição dos resultados financeiros líquidos 

providos dos contratos, sendo um terço destinado aos autores da pesquisa; um terço à 

administração superior da UFS, devendo estes constituir um fundo específico para cobrir 

as despesas necessárias à tramitação e manutenção dos processos de proteção de 

direitos; e um terço para os centros e departamentos responsáveis pela pesquisa, que 

devem obrigatoriamente ser aplicados em melhoria de infraestrutura para pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Também é assegurado que a universidade, na 

elaboração e execução do seu orçamento, inclua a politica de inovação dentro dele, a fim 

de se fazer cumprir esta resolução. 

Com base nesta resolução, conclui-se que a pauta da inovação se faz presente dentro da 

UFS, e que esta procura estimular a produção científica e tecnológica dentro de suas 

atividades. A resolução estreita o foco da Lei de Inovação, e deixa definido alguns itens 

em aberto na lei, como a distribuição da receita proveniente do licenciamento de 

tecnologias. Apesar disso, ela ainda não esclarece alguns pontos importantes, como por 
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exemplo, quais diretrizes a universidade e seu NIT devem seguir para estimular de fato o 

licenciamento de tecnologias, objeto de estudo deste trabalho. 

 
3.2.4 Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação  

 
Atualmente tramita no congresso nacional um projeto de lei, identificado como PL 

2177/11, que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI). Ele 

consiste numa compilação da legislação já vigente na área de CT&I, além de trazer em 

seu texto novos artigos que vem a facilitar a pesquisa científica e a geração de inovação 

dentro do país. 

Em seu capítulo II, o CNCTI mantém o que foi estabelecido pelo mesmo capítulo da Lei 

de Inovação, onde se estimula as agências de fomento a constituir alianças estratégicas 

e projetos de cooperação com empresas nacionais, ICTs, que no CNCTI são chamadas 

de Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTIs), e organizações privadas sem 

fins lucrativos com atividades voltadas para pesquisa, podendo fazer parte dessas 

alianças projetos internacionais, incubadoras e parques tecnológicos. 

O capítulo III define as políticas de estímulo por parte das ECTIs no processo de 

inovação, como o compartilhamento e permissão de utilização de seus laboratórios em 

atividades voltadas para inovação, a opção por celebrar contratos de transferência de 

tecnologia e licenciamento de criação por ela desenvolvida, a possibilidade de a própria 

ECTI obter o direito de exploração de sua criação, a prestação de serviços voltados à 

inovação e a pesquisa para outras instituições públicas ou privadas, a cessão dos direitos 

sobre a criação para que o próprio autor da pesquisa explore a mesma, a realização de 

acordos de parceria no desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica ou outras 

ECTIs públicas ou privadas, a seguridade de uma participação mínima do pesquisador na 

divisão das receitas geradas pelo licenciamento da tecnologia por ele desenvolvida, a 

permissão para que o pesquisador público possa se afastar de sua atual função para 

prestar serviço em outra ECTI pública ou privada sem fins lucrativos, a autorização para 

que o pesquisador público em regime de dedicação exclusiva exerça atividades 

remuneradas em ECTIs privadas sem comprometer suas atividades de ensino em 

pesquisa, a concessão de licença sem remuneração para o pesquisador constituir 
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empresa, a criação de NITs, entre outras. 

O capítulo IV determina as políticas de estímulo à inovação nas ECTIs privadas com fins 

lucrativos, que também são estimuladas de acordo com o CNCTI. Esse estímulo se dá 

por meio da constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação envolvendo ECTIs privadas, pela criação e estímulo à criação de 

incubadoras e parques tecnológicos, pela implantação de redes cooperativas para 

inovação tecnológica, pela possibilidade de aporte de capital em ECTI privada por parte 

do poder público, por meio de subvenção econômica, financiamento, participação 

societária, entre outros. 

O capítulo V trata do estímulo ao inventor independente que, assim como já está 

estabelecido na lei de inovação, pode optar entre ter sua patente adotada por uma ECTI, 

sendo que a esta é facultada a aceitação da mesma ou não. Uma vez aceita, a ECTI deve 

definir como essa tecnologia será explorada e os ganhos econômicos gerados por ela 

devem ser compartilhados entre ambas as partes. 

O capítulo VI também é semelhante à Lei de Inovação já em vigor, e trata da autorização 

de instituição de fundos mútuos de investimento em ECTIs privadas com fins lucrativos 

cuja atividade principal seja a inovação, por meio do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, na forma da Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. 

O capítulo VII determina a concessão de bolsas para formação de recursos humanos 

voltados para as ECTIs e que contribuam para a execução de projetos de pesquisa ou de 

desenvolvimento tecnológico, bem como para atividades de extensão voltadas para 

inovação e transferência de tecnologia. 

Já o capítulo VIII trata de um estímulo importante para a pesquisa biológica dentro do 

país. Ele define que o acesso ao patrimônio genético, desde que voltado exclusivamente 

para pesquisa, independerá de autorização prévia, isto é, não precisará de permissão do 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Esta regra não vale para extração com fins 

de produção e comercialização do mesmo material genético. 

O capítulo IX consiste em outro marco importante para o estímulo à pesquisa e inovação 

no país. Ele define a isenção dos impostos de importação, IPI e adicional ao frete para 

renovação da marinha mercante para as importações de máquinas, equipamentos, 

aparelhos, instrumentos, peças de reposição, acessórios, matérias primas e produtos 
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intermediários destinados à pesquisa científica, tecnológica e inovação, estabelecendo 

tratamento prioritário, simplificado e célere para este tipo de importação, além de 

estabelecer penalização sobre qualquer ato ou omissão que dificulte a mesma. 

O capítulo X trata das disposições legais para as aquisições de bens e serviços em CT&I, 

como os princípios de seleção e aquisição direta, a formalização e execução dos 

contratos, as garantias, os recursos, as rescisões, as sanções administrativas, as penas, 

entre outros. 

Com base neste resumo do projeto de lei, percebe-se que, caso aprovado, o CNCTI 

consistirá num importante marco para a pesquisa científica no país, desburocratizando 

procedimentos que atualmente emperram o desenvolvimento científico e tecnológico no 

país. Contudo, dentro do cenário da transferência de tecnologia, o projeto de lei não 

apresenta nenhuma novidade significativa, apenas foram mantidos os avanços já 

conquistados pela Lei de Inovação, Lei do Bem e Lei Rouanet da Pesquisa Científica. 

Nem por isso deve-se desconsiderar a importância do projeto de lei, que não só estimula 

a pesquisa científica no país, mas insere o tema da inovação mais uma vez como pauta 

importante a ser tratada pelo governo. 

Atualmente o projeto de lei se encontra aguardando constituição de Comissão 

Temporária na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

 

3.3 Avaliação 
 
3.3.1 Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das 

Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil 

 
O FORMICT é uma ferramenta de avaliação do MCTI que serve para avaliar o 

desempenho das ICTs de todo o país. São consideradas ICTs quaisquer órgãos ou 

entidades da administração pública que tenham por missão institucional, dentre outras, 

executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico 

(MCTI, 2013). 

O preenchimento do FORMICT consiste de oito etapas, explicadas abaixo: 

1 - Identificação da ICT 
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Nesta seção devem ser informados dados gerais da ICT, como nome, sigla, endereço, 

telefone, etc. Nesta indicação, a UFS pode ser considerada como uma instituição pública, 

federal e vinculada à SESU/MEC. 

2 - Política de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 

Neste bloco a ICT deve informar se possui algum documento oficial contendo as 

diretrizes gerais de sua política de inovação, e em caso positivo, deve informar quais das 

ações apresentadas estão previstas formalmente em documentos ou já fazem parte da 

rotina da instituição. Entre estas ações estão: alianças estratégicas, desenvolvimento de 

projetos de cooperação com terceiros, compartilhamento de instalações e permissão de 

utilização, contratos de transferência e licenciamento, prestação de serviços, acordos de 

parceria, cessão de direitos sobre a criação para que o criador os exerça em seu próprio 

nome, participação do pesquisador em resultados econômicos, confidencialidade, 

afastamento para prestar colaboração à outra ICT, licença sem remuneração para o 

pesquisador constituir empresa, estímulo ao inventor independente, atividade de ensino 

em temas correlacionados à inovação e outros. 

A UFS possui uma política de inovação implantada, tendo inclusive uma resolução 

própria de estímulo à produção intelectual e à geração de conhecimento dentro de sua 

extensão (Resolução nº 03/2007/CONSU), alinhada com as diretrizes da lei de inovação. 

O detalhamento da situação do NIT da UFS para cada uma das ações com base na 

resolução do CONSU é mostrado no Quadro 4. 

 
Quadro 3 - Detalhamento das ações do CINTEC 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório do FORMICT 
 Ação Status Situação 

1 Alianças 
estratégicas Implementado 

O CINTEC desenvolve projetos de cooperação voltados 
para a área de C,T&I com diversas instituições, como a 
Rede NIT-NE, Fapitec, SergipeTec, CISE, SEBRAE-SE, 
INPI, Rede Petrogás, entre outros. 

2 

Desenvolvimento 
de projetos de 
cooperação com 
terceiros 

Implementado 

O art. 1º permite a cooperação entre a UFS e outras 
instituições, desde que haja um contrato firmado 
anteriormente. 
O art. 7º permite à universidade ceder, vender ou licenciar 
sua propriedade industrial, por meio de contrato. 
Alguns dos projetos do CINTEC são desenvolvidos em 
parceria com a Fapitec. 
A UFS cedeu parte de seu terreno para que o SergipeTec 
construísse sua nova sede próximo à universidade, 
facilitando a interação entre ambas. 
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3 

Compartilhamento 
de instalações, 
permissão de 
utilização 

Implementado 

O art. 5º permite o compartilhamento das dependências da 
universidade com pequenas empresas de base tecnológica 
e organizações de direito privado sem fins lucrativos, desde 
que firmado em convênio. 
Ainda não há nenhum convênio firmado com empresas ou 
outras ICTs para este fim. 

4 
Contratos de 
transferência e 
licenciamento 

Implementado 

O art. 7º permite à universidade ceder, vender ou licenciar 
sua propriedade industrial, por meio de contrato. 
Os art. 8º, 9º e 10º determinam as ações que o NIT deve 
tomar perante o licenciado da tecnologia. 
Os registro de software registrados pelo CINTEC são todos 
licenciados, porém sob a forma de cessão voluntária, o que 
implica que não é necessária elaboração de contrato de 
transferência de tecnologia para o mesmo. 
Ainda não houve a celebração de nenhum contrato de 
transferência de tecnologia e licenciamento dos demais 
tipos de propriedade intelectual. 

5 Prestação de 
serviços Implementado 

O art. 11º permite a prestação de serviços pela universidade 
para instituições públicas ou privadas em atividades 
voltadas à inovação, pesquisa científica e tecnológica. 
Até o momento não foi prestado nenhum serviço desse tipo, 
apesar de o CINTEC ter estrutura e disponibilidade para o 
mesmo. 

5.1 
Retribuição 
pecuniária aos 
pesquisadores 

Não 
Implementado 

O art. 11º prevê a possibilidade de o servidor receber 
retribuição pecuniária sob a forma de adicional variável 
(parágrafo 2º). 
Apesar da possibilidade, ainda não houve nenhuma 
retribuição desta natureza realizada pelo CINTEC. 

6 Acordos de parceria Implementado 

O art. 1º permite a cooperação entre a UFS e outras 
instituições, desde que haja um contrato firmado 
anteriormente. 
Atualmente, alguns grupos de pesquisa da UFS possui 
parceria com outras universidades e até mesmo com 
empresas. 
Algumas patentes estão registradas no CINTEC em 
co-titularidade, isto é, em parceria com outras instituições, 
como por exemplo USIMINAS, UNISINOS, UFV, UFRGS, 
CNEM, UFMA, UFAL, dentre outras. 

6.1 Bolsa de estímulo à 
inovação Implementado 

Atualmente o CINTEC é responsável pela gestão do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), que 
estimula a produção de práticas ao desenvolvimento 
tecnológico e inovação. 
O programa é realizado em parceria com a Fapitec, CNPq e 
UFS.  

6.2 

Contrato prevendo 
a titularidade da 
propriedade 
intelectual e a 
participação nos 
resultados da 
exploração das 
criações resultantes 
de parceria 

Implementado 

Existe um formulário que deve ser preenchido antes de dar 
entrada no pedido de patente e que contém um item que 
trata sobre a distribuição da participação nos resultados. 
Este contrato pode ser utilizado como referência para a 
assinatura de futuros contratos de licenciamento de 
tecnologia. 

7 Cessão de direitos 
sobre a criação Implementado O art. 6º prevê que a UFS poderá ceder seus direitos sobre 

criação, mediante manifestação, ao seu respectivo criador. 
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para que o 
respectivo criador 
os exerça em seu 
próprio nome 

Exceto pelos casos de registro de software, onde os próprios 
pesquisadores cedem a utilização dos seus programas, 
ainda não houve nenhum caso desta natureza dentro da 
UFS. 

8 

Participação do 
pesquisador em 
resultados 
econômicos 

Não 
Implementado 

O art. 16º assegura aos autores da tecnologia a destinação 
de um terço de todo o ganho econômico gerado a partir dela, 
e a distribuição deste valor entre a equipe deve ser feita de 
acordo com contrato anteriormente firmado. 
Apesar de previsto na resolução do CONSU, ainda não 
houve nenhum caso registrado de comercialização ou 
transferência de tecnologia no CINTEC. 

9 Confidencialidade Implementado 

Os art. 3º e 4º tratam do sigilo e da confidencialidade das 
informações, tanto por parte da equipe de pesquisa quanto 
da do NIT. 
Existe um termo de sigilo, que deve ser assinado por todos 
os funcionários do CINTEC e pela equipe executora da 
pesquisa antes de dar entrada no pedido de patente ao INPI. 

10 
Afastamento para 
prestar colaboração 
à outra ICT 

Não 
Implementado 

Não há nenhum item na resolução tratando sobre este 
ponto, porém a Lei de Inovação garante este direito no art. 
14, o que indica que qualquer pesquisador da universidade 
possui esse direito. 
Há casos dessa natureza, o que pode ser constatado nos 
registros de patente que possuem co-titularidade. 

11 

Licença sem 
remuneração para 
o pesquisador 
constituir empresa 

Não 
Implementado 

Também não há nenhum item na resolução tratando sobre 
este ponto, porém a Lei de Inovação garante este direito no 
art. 15, o que indica que qualquer pesquisador da 
universidade possui esse direito. 

12 
Estímulo ao 
inventor 
independente 

Não 
Implementado 

É facultado ao inventor independente solicitar a adoção de 
sua criação pelo NIT, de acordo com o art. 22 da Lei de 
Inovação. 
Nunca houve caso desta natureza. 
Seria inviável ao pesquisador compartilhar 2/3 (dois terços) 
de sua receita com a universidade tendo o mesmo feito toda 
a pesquisa por conta própria. 

13 

Atividade de ensino 
em temas 
correlacionados à 
inovação 

Implementado 

Atualmente, a UFS possui uma pós-graduação stricto sensu 
em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI), além de 
possuir disciplinas tanto obrigatórias (laboratório de 
propriedade intelectual) quanto optativas (propriedade 
intelectual, empreendedorismo inovador, direito da 
propriedade intelectual, gestão da inovação tecnológica). 

14 
Outros: Eventos e 
Simpósios de 
Inovação 

Implementado 

O CINTEC organiza e colabora com alguns eventos na área 
de inovação tecnológica, como o Simpósio Internacional de 
Inovação Tecnológica (SIMTEC), Oficia de Propriedade 
Intelectual (OPI), Encontro de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EIDTI), 
Capacitação de Inovação Tecnológica para Empresários 
(CAPACITE), entre outros. 

 

3 - Núcleo de Inovação Tecnológica 

Aqui são detalhadas as informações referentes ao NIT dentro da ICT, como seu nome, 

estágio de implementação, corpo técnico e o estágio de implementação das funções que 
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um NIT deve assumir. 

Denominado como CINTEC, o NIT da UFS pode ser considerado ‘Implementado’, pois já 

possui uma estrutura mínima de funcionamento. Além disso, possui em seu corpo técnico 

dois servidores terceirizados, dois estagiários e três bolsistas. As atividades que o NIT 

realiza de acordo com o parágrafo único do art. 16 da Lei de Inovação podem ser 

classificadas como ‘Implementada’, ‘Em desenvolvimento’, ‘Não implementada’ e ‘Não se 

aplica’. No Quadro 5 podemos ver a situação de cada atividade. 

 
Quadro 4 - Situação das atividades do CINTEC 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório do FORMICT 
Atividade Status Situação 

I - Zelar pela manutenção 
da política institucional de 
estímulo à proteção de PI 

Implementada 

O CINTEC zela pela manutenção de sua política 
institucional promovendo eventos, oficinas e 
minicursos na área de inovação, disseminando a 
cultura de inovação tanto dentro quanto fora da 
universidade. 

II – Avaliar e classificar os 
resultados decorrentes de 
atividades e projetos de 
pesquisa 

Em 
desenvolvimento 

Quando solicitada proteção da pesquisa, a mesma é 
encaminhada a Comissão intelectual e Transferência 
de Tecnologia (COMPITEC), que fica responsável 
pela avaliação da mesma. 

III – Avaliar solicitação de 
inventor independente para 
adoção de invenção 
(art.22) 

Não se aplica 

Não há demanda desta natureza no CINTEC. 

IV – Opinar pela 
conveniência e promover a 
proteção das criações 
desenvolvidas na 
instituição 

Implementada 

Todos os projetos encaminhados ao CINTEC são 
submetidos à avaliação do COMPITEC, que deve 
decidir se a mesma possui viabilidade econômica e, 
portanto, deve ser protegida. 

V – Opinar quanto à 
conveniência de divulgação 
das criações desenvolvidas 
na instituição 

Implementada 

As patentes, passado o período de sigilo, são 
divulgadas na revista do INPI, além de haver um 
cadastro na rede NIT-NE para toda a propriedade 
intelectual gerada na rede. 

VI – Acompanhar o 
processamento dos 
pedidos e a manutenção 
dos títulos de PI 

Implementada 

Atividade rotineira do CINTEC. É feito um 
acompanhamento semanal no site do INPI. 

Orientação aos 
pesquisadores, cadastro de 
pesquisadores 

Em 
desenvolvimento 

O CINTEC atende todo professor que vá ao NIT 
buscar informações sobre proteção de propriedade 
intelectual e temas correlacionados a área. 
Para consulta, o CINTEC utiliza a base de dados do 
COPES (Coordenação de Pesquisa) e do CNPq 
(Plataforma Lattes). 

Acompanhamento das 
atividades de pesquisa da 
ICT 

Em 
desenvolvimento 

A UFS disponibiliza acesso ao cadastro dos grupos 
de pesquisa da universidade pelo seu sistema, 
porém o CINTEC não faz acompanhamento regular 
dos mesmos. 

Relacionamento com 
empresas (seminários, Implementada São realizados eventos anuais para a interação com 

o setor empresarial, como o Simpósio Internacional 
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eventos) de Inovação Tecnológica (SIMTEC), Capacitação de 

Inovação Tecnológica para Empresários 
(CAPACITE) e a participação no Congresso 
Brasileiro de Prospecção Tecnológica 
(PROSPECT&I). 

Documentos padronizados 
(contratos, acordos de 
parcerias, declaração de 
invenção) 

Implementada 

O CINTEC possui diversos documentos 
padronizados, como o Termo de Sigilo, Declaração 
de Invenção, Termo de Cessão de Direitos, Relatório 
de Invenção, Contrato entre Universidades, entre 
outros. 

Política de 
confidencialidade Implementada 

Existe um termo de sigilo, que deve ser assinado por 
todos os funcionários do CINTEC e pela equipe 
executora da pesquisa antes de dar entrada no 
pedido de patente ao INPI. 

Cadastro de oferta e 
demanda 

Em 
desenvolvimento 

Existe um controle interno das ofertas de tecnologia 
da UFS, e há também os cadastros da Rede NIT-NE 
e do Portal da Inovação, que devem ser preenchidos 
regularmente. 
Não há nada desenvolvido na questão da demanda 
de tecnologias. 

Avaliação econômica dos 
inventos Não se aplica 

A avaliação econômica das tecnologias é feita pelo 
COMPITEC antes de ser dada entrada no pedido de 
patente ao INPI. 

Valoração de tecnologia Não se aplica 

O CINTEC não conta com estrutura para realizar 
esse tipo de valoração. 
Não há atualmente nenhum projeto sendo 
desenvolvido nesse sentido. 

Negociação de projetos Em 
desenvolvimento 

O CINTEC faz a intermediação dos contratos quando 
o projeto é realizado entre mais de uma instituição. 
O registro pode ser feito por outra ICT, desde que 
seja firmado o convênio com a UFS por meio de 
contrato. 

Negociação de ativos de PI Em 
desenvolvimento 

O CINTEC participa do PROSPECT&I, evento onde 
há a possibilidade de intermediação entre o setor 
empresarial e a Rede NIT-NE, a fim de promover a 
transferência de tecnologia entre estas. 

Comercialização de 
tecnologia 

Em 
desenvolvimento 

Ainda não há uma estruturação de procedimentos 
para essa finalidade. 

Inovação social Não se aplica 

Apesar de nenhuma ação ser feita na área, há uma 
discussão no âmbito da UFS sobre a futura 
implementação de um programa que abranja a 
inovação social. 

Apoio ao 
empreendedorismo 

Em 
desenvolvimento 

O apoio ao empreendedorismo é feito em conjunto 
com o CISE. Todo projeto cabível de incubação que 
passe pelo CINTEC é encaminhado para a 
incubadora. 

Boas práticas Implementada 
Há bastante interação entre o CINTEC e os demais 
membros da Rede NIT-NE, o que possibilita o 
intercâmbio constante de boas práticas entre todos. 

Inovação organizacional Em 
desenvolvimento 

Está em discussão com a reitoria um programa que 
aborde inovação organizacional, não só no âmbito do 
CINTEC, mas de toda a universidade. 

Inovação em marketing Não se aplica Não foi feita e não há discussão sobre nenhuma ação 
desta natureza. 
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Atendimento à comunidade Não se aplica 

O CINTEC atende, além dos alunos, pesquisadores 
e servidores vinculados a UFS, inventores 
independentes ou qualquer externo sobre 
esclarecimentos na área de inovação, transferência 
de tecnologia e propriedade intelectual. 

Pareceres Implementada 

O COMPITEC emite pareceres técnicos para todos 
os pedidos de entrada de patente ao CINTEC. 
O COMPIBITI emite pareceres técnicos para todos 
os projetos que concorrem ao PIBITI. 

Eventos Implementada 

O CINTEC organiza e colabora com alguns eventos 
na área de inovação tecnológica, como o Simpósio 
Internacional de Inovação Tecnológica (SIMTEC), 
Oficia de Propriedade Intelectual (OPI), Encontro de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (EIDTI), Capacitação de Inovação 
Tecnológica para Empresários (CAPACITE), entre 
outros. 

Capacitações realizadas 
pelo NIT Implementada 

O CINTEC realiza capacitações regularmente de 
acordo com demandas que venham a surgir, 
inclusive dentro de seus próprios eventos. 

Outros (Disciplina de PI na 
graduação e 
pós-graduação) 

Implementada 

Atualmente, a UFS possui uma pós-graduação stricto 
sensu em Ciência da Propriedade Intelectual 
(PPGPI), além de possuir disciplinas tanto 
obrigatórias (laboratório de propriedade intelectual) 
quanto optativas (propriedade intelectual, 
empreendedorismo inovador, direito da propriedade 
intelectual, gestão da inovação tecnológica). 

 

4 - Situação dos Pedidos de Proteção 

Aqui devem ser mostrados todos os pedidos de proteção requeridos ou concedidos pelo 

NIT tendo como base o ano anterior. Devem ser informados dados como o título, status, 

número de protocolo, território, co-titularidade, entre outros. 

Atualmente o CINTEC dispõe de aproximadamente 60 pedidos de patente, em fase de 

requerimento, mas que devido ao seu status já podem ser negociados. 

5 - Contratos de Transferência de Tecnologia 

Nesta etapa deve ser informado se há algum contrato de transferência de tecnologia 

entre o NIT e, em caso positivo, deve ser informado o título do contrato, o tipo, a forma do 

mesmo, o valor, entre outros. Atualmente, não há nenhum contrato de transferência de 

tecnologia em vigência dentro do CINTEC. 

6 - Recursos Obtidos com os Contratos de Transferência de Tecnologia 

Aqui deve ser informado o total de rendimento obtido pela ICT no ano anterior por meio 

de transferência de tecnologia. Deve ser informado também o gasto com manutenção de 

propriedade intelectual no mesmo ano, além do número de tecnologias disponíveis para 
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serem negociadas.  

Não foi obtido nenhum recurso por meio de transferência de tecnologia no ano vigente, 

visto que não há nenhum contrato em vigência. 

Como podemos ver, o CINTEC está em um estágio relativamente avançado para o 

formulário de avaliação do MCTI. A maioria das ações já ocorrem dentro do NIT, e 

algumas que ainda não ocorreram são asseguradas pela resolução do CONSU, o que 

garante a sua implementação de fato. 

Nos itens 8 e 10 do quadro 4, apesar de constar como ‘não implementado’, podemos ver 

que as ações já acontecem e são garantidas pela resolução do CONSU. Encontramos 

algo semelhante no quadro 5, onde as ações ‘Avaliação econômica dos inventos’ e 

‘Atendimento a comunidade’ apesar de serem realizadas pelo NIT, constam como ‘Não 

se aplica’. 

 
3.3.2 Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 
 
O FORTEC foi criado em 1º de maio de 2006 e é uma organização de representação dos 

responsáveis nas universidades, institutos de pesquisa, instituições gestoras de inovação 

e pessoas físicas, pelo gerenciamento das políticas de inovação e das atividades 

relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia, incluindo-se, neste 

conceito, os núcleos, agências, escritórios e congêneres (FORTEC, 2013). 

Em 2006 é estabelecida uma Diretoria Regional do Fórum, que dá origem ao FORTEC 

Nordeste (FORTEC-NE). Pontos relevantes são discutidos no fórum, como a criação de 

um quadro permanente de RH para os NITs, a preocupação com ferramentas de gestão 

para os NITs como um fórum de discussão online, aquisição de softwares de gestão dos 

NITs e criação de comissões para elaboração de procedimentos operacionais. Todas 

estas são ações compatível com a área de gestão do conhecimento. 

Este ano, o CINTEC deverá preencher um formulário para o FORTEC contendo as ações 

do período de janeiro de 2010 a março de 2013, a fim de se acompanhar a evolução do 

NIT perante a Rede NIT-NE. Os tópicos das ações acompanhadas podem ser vistos no 

Quadro 6. 
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Quadro 5 - Tópicos do relatório do FORTEC 2010-2013 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório do FORTEC 
Tópicos do relatório FORTEC 2010-2013 

1. Divulgação e orientação: alinhamento e adequação ao novo paradigma / cultura 
1.1 Elaborar e Distribuir material de divulgação e orientação sobre PI: manuais, 
procedimentos, cartilhas, etc., promover oficinas "mão-na-obra", cursos, palestras, etc.; 
1.2 Disseminar as disciplinas de PI&TT no ensino médio, graduação e pós-graduação 
[valoração, técnicas de negociação e comercialização, planos de negocio, 
empreendedorismo, etc.] 

2. Gerenciamento do acervo de PI 
2.1. Mapear os projetos de pesquisa, avaliar e classificar os seus resultados e a 
conveniência de sua divulgação [Diligência de inovação]; 
2.2 Manter atualizada e ampliar a base de dados de PI e a carteira de PIs. 

3. Gerenciamento de apropriação de PI 
3.1 Estimular a proteção, licenciamento e transferência de tecnologia, induzir a 
elaboração de termos de sigilo e partilha ANTES da submissão de projetos; 
3.2 Apoiar os pedidos de registros e depósitos de PIs, estimular depósitos com empresas 
e depósitos pelo PCT, e acompanhar a manutenção dos títulos. 

4. Gerenciamento e otimização da gestão de PI 
4.1 Promover e participar de treinamentos específicos de curta duração e encontros 
técnicos (cursos com SECTIs, SEBRAE, OMPI, INPI, FORTEC, FAPs, Federação das 
Indústrias, Fiocruz, Embrapa, etc.); 
4.2 Atualização do Planejamento Estratégico da Rede NIT-NE e avaliação dos 
indicadores já existentes, relatórios de gestão, reuniões dos comitês; 
4.3 Promover formação de pós-graduação em PI&TT4.4 Promover regularmente 
Seminários Regionais de PI&TT do NE. 

5. Transferência de Tecnologia e Licenciamento 
5.1 Prover informação tecnológica (Anterioridade, Prospecção tecnológica, etc.), 
identificar, valorar, negociar e comercializar tecnologias; 
5.2 Promover e participar de feiras tecnológicas e similares e fazer interface entre as 
instituições da Rede e o mercado. 

6. Política Institucional 
6.1 Sugerir adequações de instrumentos legais à Lei da Inovação e sua regulamentação; 
6.2 Coordenar ações com outros projetos contemplados neste Edital, e incentivar a 
participação em redes congêneres: FORTEC, redes estaduais, etc. 

7. Portal da Inovação da Rede NIT-NE 
7.1 Ampliar o tipo de ofertas e produtos e o número de usuários; 
7.2 Manter atualizado o portal e o sistema de gestão informatizada da PI. 

 

Na descrição de suas ações, o CINTEC apresenta como resultados alcançados a 

implementação da política de PI na UFS, o estabelecimento de parcerias estratégicas, o 

estímulo a ação de gerenciar produtos e fortalecer parcerias, a viabilização de prestação 

de serviços de inovação e extensão tecnológica, o fornecimento de apoio técnico na 

preparação de projetos corporativos, o apoio a novos empreendimento, entre outros. 

O relatório mostra a participação do CINTEC em eventos, como o SIMTEC, OPI, 

TECNOPETRO, EIDTI, PDPETRO já citados no FORMICT. Além disso, ele detalha a 

participação no âmbito de divulgação do NIT, com a produção e distribuição de 8 
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cartilhas, 2 folders, 8 cursos, 32 palestras, 2 workshops, 3 artigos publicados, 2 livros, 3 

capítulos de livros, entre outros. 

O relatório também reforça o FORMICT na questão das disciplinas ofertadas, citando o 

mestrado em ciência da propriedade intelectual, as disciplinas de Laboratório de 

Propriedade Intelectual, de Empreendedorismo Inovador e Gestão da Inovação na 

graduação em engenharia de produção e a abordagem do tema em algumas disciplinas 

de demais cursos como farmácia, ciências atuariais, agronomia e estatística. 

No mesmo período, a equipe técnica participou de 19 eventos relacionados a área de 

inovação, 12 treinamentos, 6 treinamentos do INPI, 2 participações na Feira da Indústria 

e Inovação Tecnológica de Sergipe (FITEC) e uma participação no PROSPECT&I, em 

Salvador – BA. Vale lembrar que este último evento possui relação direta com a área de 

transferência de tecnologia. 

Como é possível perceber, o FORTEC apresenta um detalhamento melhor das ações do 

CINTEC na área de inovação. Houve grandes avanços e o NIT da UFS está consolidado 

entre os mais ativos da Rede NIT-NE, o que pode ser notado pelo aumento exponencial 

do registro de PI na UFS, mostrado na figura 5. Apesar disso o NIT da UFS ainda carece 

de ações no quesito transferência de tecnologia. 

 

3.4 Escritório de Projetos 
 

Como já foi dito, o escritório de projetos consiste numa estrutura diretamente relacionada 

com todos os projetos da empresa, auxiliando na execução, acompanhamento e revisão 

destes e alinhando-os com a estratégia da organização. 

A posição hierárquica adequada para o CINTEC seria a de um escritório de projetos 

setorial, que segundo Prado (2000 apud Sato, 2004), consiste em um departamento da 

institução onde serão gerenciados muitos projetos. 

O modelo de escritório de projetos permitirá um melhor gerenciamento das tecnologias 

disponíveis no NIT, pois como já foi mostrado por Kerzner (2003 apud SATO, 2004). O 

escritório de projetos, por ter acesso a todos os projetos da instituição e 

consequentemente à todas as tecnologias, acabará adquirindo a responsabilidade de 
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gerenciar todas as propriedades intelectuais e participar ativamente apoiando o 

planejamento estratégico da organização. 

Os escritórios de projeto, segundo Crawford (2002 apud BARBALHO, 2009) podem ainda 

ser classificados por níveis níveis. No caso do CINTEC, o escritório de projetos deve ser 

estruturado no nível 2, pois estaria destinado a uma unidade de negócios específica, no 

caso a transferência de tecnologias. 

Dentro destas condições, é possível concluir que o modelo de gerenciamento de projetos 

apresenta condições para a sua aplicação dentro do CINTEC, não só para o modelo de 

inovação aberta, mas também para suas atividades não rotineiras, como eventos e 

registros de patentes. 

 

O CINTEC, objeto de estudo deste trabalho, é o principal agente dentro do sistema 

estudado, já que todas as ações discutidas aqui serão voltadas para sua estrutura. 

Como é possível ver, o CINTEC possui avanços significativos na área de patenteamento, 

com um crescimento sustentado nos últimos anos. Além disso, também é possível 

perceber uma forte disseminação e divulgação da cultura de inovação e TT dentro e fora 

da universidade. Estas ações são de extrema importância para fazer com que o tema 

seja fruto de discussões em todas as esferas da sociedade e que as pessoas se 

interessem mais pelo assunto. 

 

CONCLUSÃO 
Analisando os sistemas utilizados para a avaliação do CINTEC (FORMICT e FORTEC), 

constata-se que apesar de formulários diferentes, ambos apontaram para uma mesma 

direção: a de um NIT estruturado, com ampla divulgação de C, T&I perante a sociedade 

acadêmica, crescente aumento no registro de PI e parcerias importantes e consolidadas. 

No entanto, ambos mostram também uma carência quanto à questão da TT e, 

consequentemente, da inovação aberta dentro da universidade. 

Diante da análise do estudo em foco, foi possível perceber que apesar de a inovação 

aberta não estar diretamente na pauta do sistema da instituição de ensino superior e de 

pesquisa, o mesmo encontra-se favorável para o seu desenvolvimento, visto que existem 

condições para a implantação da mesma. 
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Foi analisada também a legislação vigente sobre o assunto, e até mesmo um projeto de 

lei que ainda não foi aprovado, visando delimitar as ações a serem realizadas de acordo 

com o marco legal. A partir desta análise, conclui-se que, assim como o sistema, a 

legislação não aborda o tema da inovação aberta em sua íntegra; porém, fornece uma 

série de estímulos para o desenvolvimento da inovação tecnológica como um todo, 

criando um ambiente favorável à inovação aberta. 
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PENSAR O PLÁGIO ACADÊMICO, 

SERIA ESTE FALTA DE ÉTICA NA BUSCA PELA APARÊNCIA? 
ACADEMIC PLAGIARISM THINK, WOULD THIS LACK OF ETHICS IN SEARCH FOR APPEARANCE? 

 

Jose Fernando Santos Gramoza1 

 

 

RESUMO 

 
O plágio é um tema recorrente nos mais variados meios acadêmicos e de pesquisa científica, se não como 
pesquisa, o é como ato. Aqui, pensamos este assunto como sendo uma manifestação da falta de ética, 
assim tentamos pensa-lo aindaquando do surgimento da modernidade, e em questões atuais. Com o 
aperfeiçoamento das tecnologias, a internet se afigura entre as mais expressivas destas manifestações. 
Devido, também, à má utilização dessa tecnologia como ferramenta que auxiliana busca pelo 
conhecimento, o plágio se tornou cada vez mais frequente nos mais variados níveis de ensino e pesquisa. 
Observando o árduo caminho que é do conhecimento, o qual necessita de muita dedicação e abstração 
intelectual, há os que passaram a tentar adquiri-lo sem muito esforço, por vias um tanto ilícitas e pouco 
seguras, de modo a tentarem parecer possuí-lo, quando de fato não o tinham, e, tão pouco o 
buscavam.Para tanto, fazem uso do plágio para execução dos trabalhos acadêmicos que lhe são 
solicitados. Desse modo, perdem a oportunidade de serem avaliados pela produção de um conhecimento 
próprio, deixando de contribuir para melhoria da vida humana por meio da pesquisa científica, ficando 
somente com a aparência de conhecimento sem tê-lo de fato. Por fim, destacamos que a sociedade justa e 
feliz será composta por todos os tipos de trabalhos profissionais, onde seus executores precisam 
desempenhá-los de modo digno e correto, fazendo jus à função para qual se preparou. Nesta 
fundamentação, utilizamos ideias de: Platão, Aristóteles, Francis Bacon, René Descartes, Jean-Jacques 
Rousseau, Walter Benjamin e outros pensadores. 
 

Palavras-chave: Aparência. Conhecimento. Modernidade. Pesquisa. 

 

ABSTRACT 

 
Plagiarism is a recurrent topic in various educational and scientific research spheres, either as the research 
or as a deed. Here, we understand this issue as a manifestation of the lack of ethics, analyzing it since the 
dawn of modernity, and current issues. With the improvement of the technologies, the internet has 
become the most expressive among them. Due tomisuse of this technology as a tool that assistson the 
search for knowledge, plagiarism, plagiarism has become increasingly frequent in various levels of 
education and research. Analyzing the hard path that leads to knowledge, which requires a lot of 

1Graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Atuou como estagiário no 
NEPHEM/UFS (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da História e Modernidade), tendo mais 
tarde integrado o grupo como pesquisador do programa PIBIC-CNPq/UFS, na linha de pesquisa História 
da Filosofia Moderna. No grupo estudou os filósofos John Locke e Immanuel Kant em dois projetos de 
pesquisa distintos. Estuda os seguintes temas: Metodologia Científica; John Locke e a Política; A 
Tolerância e a educação; Immanuel Kant e a educação. Filosofia Moderna e Modernidade. Educação. 
Laicização do Estado. Se interessa ainda por Metodologia e Postura Científica e por questões voltadas aos 
problemas sociais do Brasil, integrando atualmente o Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e 
Educação no Estado de Sergipe – NPSE/UFS, vinculado ao HISTEDBr, contribuindo na linha de 
pesquisa, História, Sociedade e Educação no Brasil. E-mail: nandogramoza@hotmail.com 
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dedication and intellectual abstraction, there are some people who have tried to obtain this knowledge 
without making much effort, through illicit and not very safe deeds, in order to pretend to possess such 
knowledge, when in fact they did not. For this purpose, these people plagiarize in order to write the 
academic works which are requested to them. Thus, they lose the opportunity of being evaluated for their 
own production, not contributing to the improvement of human life through scientific research, solely 
owning the appearance of possessing the knowledge they actually do not have. Finally, we stress that the 
fair and happy society will be composed of every sort of professional jobs, decently and correctly 
performed by their executors, doing justice to the role for which this professional had prepared himself to 
take. In this grounding, we have used ideas by: Plato, Aristotle, Francis Bacon, René Descartes, Jean-
Jacques Rousseau, Walter Benjaminand other thinkers. 
 

Keywords: Appearance. Recognition.Modernity.Research. 
 
 

 
"... Ele se irrita contra as meias verdades que são meias 
mentiras, contra os autores que não alteram nem uma data, nem 
uma genealogia,mas desnaturam os sentimentos e os 
costumes,que mantêm o desenho dos acontecimentos e os 
modifica a cor,que copiam os fatos e os desfiguram a alma: ele 
quer se sentir um bárbaro, entre os bárbaros, e, entre os 
antigos, um antigo.2 
 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para esta reflexão, será diretamente proporcional o entendimento e a 

observância dos supostos aspectos que o historiador e antropólogo Hippolyte Adolphe 

Taine descreve como sendo imprescindíveis para compreender o homem, à 

argumentação aqui construída. O meio ambiente, a raça e o momento histórico – 

segundo Taine –, são os pontos imperativos para entender o homem. Com esta linha 

reflexiva pensamos que a humanidade foi perdendo o sentido das relações entre ela 

mesma e a natureza, e a justificativa aqui presente será a de que isso se deu através do 

uso que a mesma deu à modernidade e do modo como se utilizou de seus benefícios, tal 

como os tecnológicos. 

2Cf. CUNHA, Euclides da.Os Sertões. Ilustrações de Alfredo Aquino. São Paulo: Círculo do Livro, 
[1983]. Tradução nossa a partir do final da Nota Preliminar que está em Francês na obra. A epígrafe aqui 
posta é de Euclides da Cunha, citando Hippolyte Adolphe Taine, que é um antropólogo, historiador e 
crítico francês, na obra Ensaio sobre Tito Lívio de 1874, para ressaltar o modo não científico, como os 
historiadores da época de Taine, bem como os da Guerra de Canudos, trataram o acontecimento e os 
sertanejos da época. Euclides incita a seriedade diante das informações sobre a campanha. O romance se 
passa na cidade deCanudos, no interior da Bahia e está compreendido historicamente entre os anos de 
1876-1897, sendo que o romance foi publicado em 1902. Taine tinha por método, compreender o homem 
à luz do meio ambiente, da raça e do momento histórico em que se encontra, pensava estes fatores como 
determinantes para entendê-lo. Nota construída com informações que estão disponíveis em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Taine. Acesso em: 22 de abril de 2013, as 13:24h. 
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Por intermédio desta conjectura, tentaremos transcorrer um percurso 

argumentativo e mostrar o quanto o mau uso dos benefícios e procedimentos utilizados 

e desenvolvidos nessa época – a moderna –, convergiram para a falta de ética – que 

ocorre, pensamos, de modo pouco reflexivo, por não entender o que isso poderia gerar, 

tal como a descrença da seriedade na elaboração de trabalhos científicos – da qual 

defenderemos aqui que o plágio é também um causador, mas não o maior deles. 

Ação que deriva sua etimologia do termo grego plágios, e significa, 

‘trapaceiro’, ‘oblíquo’3, o plágio tem como significado de seu verbo no infinitivo, 

plagiar, assinar ou apresentar como seu (obra artística ou científica de outrem); imitar 

(trabalho alheio)4. Entendemos que enquanto imitação5 e cópia, tal manifestação 

antiética, é perpetrada em nome da busca pela aparência de possuir conhecimento 

científico sem, ao menos, trilhar esta senda. 

Essa intervenção será composta pormais 4 (quatro) momentos além destas 

Considerações Iniciais (I), são eles:Aspectos da Modernidade (II); Uma Análise 

Contemporânea (III); Conhecimento: sua aparência e seu percurso (IV); Consideração 

Finais (V). 

 

 

II. ASPECTOS DA MODERNIDADE 

 

Ao observar a Grécia Antiga, comos estudos dos filósofos pré-socráticos, nos 

chega que o desenvolvimento científico é sinônimo de busca pela origem do mundo e 

verdade do cosmos e pelas descobertas que influenciariam nos progressos da vida 

humana na terra6. Essa busca pela ampliação e pela melhoria da vida humana na terra 

3Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio de língua portuguesa. Coordenação 
Marina Baird Ferreira, Margarida dos Anjos. – 5. ed. – Curitiba: Positivo, 2010. 2272p. p. 1650. 
4 Cf. Idem, Ibidem. 
5Sobre isto Platão escreve: 598 b/c “Por conseguinte, a arte de imitar está bem longe da verdade, e se 
executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não 
passa de uma aparição.”(PLATÃO, 1996, p. 457)Continua: 601b/c “Repara no seguinte: [...] o imitador, 
segundo dissemos, nada entende da realidade, mas só da aparência. Não é assim?” (PLATÃO, 1996, p. 
464)E finaliza:602b “Logo, quanto a estas questões, estamos ao que parece, suficientemente de acordo: 
que o imitador não tem conhecimentos que valham nada sobre aquilo que imita, mas que a imitação é 
uma brincadeira sem seriedade”(PLATÃO, 1996, p. 466). 
6“Na história do homem, as origens geralmente nos escapam. Entretanto, e o advento da filosofia, Grécia, 
marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber de tipo racional, pode ser fixados a data e 
o lugar de nascimento da razão grega e estabelecimento de seu estado civil. É no princípio do século VI, 
na Mileto Jônica, que homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes inauguram um novo modo de 
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era realizada de modo a observar o próprio homem, como sendo parte integrante e não 

distinta ou melhor do que a natureza, e que como tal, deveria tratá-la como sendo uma 

parte que, com suas especificidades, como de fornecer, por exemplo, os meios para 

sobrevivência humana, integrava um sistema vivo com ele.7 Conhecemos este como 

sendo o pensamento grego, o qual fornece as bases fundantes para o pensamento e 

modo de vida ocidental.8 

Na sequência dos estudos e pesquisas anteriores (Idade Antiga, Idade Média, 

bem como o Renascimento), pensamos ser um tanto difícil negar que a modernidade 

trouxe, com o passar dos tempos, inúmeras descobertas para a humanidade, as quais 

foram provenientes das revoluções científicas e industriais, as quais marcaram 

profundamente o ocidente. Estes tantos processos, que cumularam benefícios como luz 

elétrica, máquinas, saneamento básico, telefone e internet, dentre muitas outras 

melhorias, que contribuíram e muito para a emancipação9 da pessoa humana (enquanto, 

por exemplo, poder escolher viver com um pouco mais de dignidade e poder querer não 

reflexão concernente à natureza que tomam por objeto de uma investigação sistemática e desinteressada, 
de uma história, da qual apresentam um quadro de conjunto, uma theoria. Da origem do mundo, de sua 
composição, de sua ordem, dos fenômenos meteorológicos, propõem explicações livres de toda a 
imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antiga: as grandes figuras das Potências primordiais já 
se extinguiram; nada de agentes sobrenaturais cujas aventuras, lutas, façanhas formavam a trama dos 
mitos de gênese que narravam o aparecimento do mundo e a instituição da ordem; nem mesmo alusão aos 
deuses que religião oficial associava, nas crenças e no culto, às forças da natureza.” (VERNANT, 2006, 
pp. 109-10) 
7“Entre os ‘físicos’ da Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a totalidade do ser. Nada existe que seja 
natureza, physis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, homogêneo, todo ele 
no mesmo plano: são partes ou os aspectos de uma só e mesma physis que põem em jogo, por toda parte, 
as mesmas forças, manifestam a mesma potência de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, 
diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis à inteligência humana: a natureza não operou 
‘no começo’ de maneira diferente de como o faz ainda, cada dia, quando o fogo seca uma vestimenta 
molhada ou quando, num crivo agitado pela mão,  as partes mais grossas se isolam e se reúnem. Como 
não há senão uma só natureza, que exclui a própria noção de sobrenatural, não há senão uma só 
temporalidade.” (Idem, p. 110) 
8 “Essa revolução intelectual aparece tão súbita e tão profunda que foi considerada inexplicável em 
termos de causalidade histórica: falou-se de um milagre grego. E a luz desta razão, uma vez por todas 
revelada, não teria mais deixado de iluminar os progressos do espírito humano.” (VERNANT, 2006, pp. 
110-1) 
9 “Emancipação tem a ver com libertação em relação a parcialidades que, pelo fato de não resultarem da 
causalidade da natureza ou das limitações do próprio entendimento, derivam, de certa forma, de nossa 
responsabilidade, mesmo que tenhamos ‘caído’ nelas por pura ilusão. A emancipação é um tipo especial 
de auto-entendimento se entrecruzam com um ganho de autonomia. Nela se ligam ‘éticas’ e ‘morais’. Se 
for verdade que nas questões ‘éticas’ nós procuramos obter clareza sobre quem nós somos e quem nós 
gostaríamos de ser, e que nas questões ‘morais’ nós gostaríamos de saber o que é igualmente bom para 
todos, então é possível afirmar que na conscientização emancipatória as idéias morais estão conectadas a 
uma nova autocompreeensao[ipsis litteris] ética. Nós descobrimos quem nós somos porque aprendemos, 
ao mesmo tempo, a nos ver numa relação com os outros. Inovações desse tipo fazem-nos remontar, 
muitas vezes, até a fase da adolescência. É uma fase da vida na qual muitas vezes conseguimos vencer – 
por este caminho – crises dolorosas. Portanto, a expressão ‘emancipação’ tem o seu lugar no âmbito do 
intercâmbio dos sujeitos consigo mesmos, ou seja, ele se refere a transformações descontínuas na 
autocompreensao prática das pessoas.” (HABERMAS, 1993 p. 100) 
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se sujeitar a qualquer tipo de escravização). É neste cenário que surge e se desenvolve a 

Filosofia e o Pensamento Moderno, norteado pelo desabrochar de uma forte confiança 

na razão. 

Esta época surge como fruto de uma reflexão renascentista, sobre os 

extraordinários progressos realizados pela física e pela matemática no final dos séculos 

XVI e XVII, de modo que essa tradição – físico-matemática – sempre buscou matéria 

para seus estudos nas ciências naturais, e formou seus critérios sobre aquilo que 

podemos aceitar como conhecimento, a partir dos modelos científicos.10 Deste modo é 

importante ressaltar que é o período renascentista, também entendido como época do 

“restabelecimento das letras e das artes”, que inaugura uma “nova era”, a de 

florescimento das ciências.11 

O questionamento inicial, do qual procederão outros aqui levantados, é o modo 

como o ser humano se relacionou e se relaciona com os benefícios advindos dessa ‘Era’ 

que mais tarde – marcada pela transição com a Idade Média, dita das trevas – será dita 

‘Moderna’, fruto da razão que resolve os problemas e necessidades da humanidade, Era 

onde tudo é muito técnico e pouco pensado; muito rápido e pouco aprofundado; muito 

vivenciado e pouco experimentado.12 

Para este questionamento, é imperioso que seja pensado, criticamente, no que 

se tornou essa ‘Era’ que se dizia sobreposta aos mitos, ao obscurantismo, e sim 

esclarecida, em processo ininterrupto de progresso, rumo à perfectibilidade humana, 

fruto do efervescente século XVII, pelo que representou o Iluminismo. Esta mesma 

‘Era’ que se tornou ‘fria e calculista’, ‘irracional’, individualista, refém do capital e das 

tecnologias, às quais ditam todas as regras da vida humana, sejam elas econômicas ou 

sexuais, estas, na relação com o indivíduo ou com o meio ambiente.13 

10 Cf. História da Filosofia. Organização e texto final: Bernadette Siqueira Abrão. Nova Cultural, São 
Paulo, 2004. pp. 184ss 
11 Cf. Nota 1 da do 1º Discurso. (ROUSSEAU, 1973, p. 337) 
12 Aqui faço referência ao texto de Walter Benjamin datado de 1933, chamado Experiência e pobreza, 
onde ele escreve sobre a perda de sentido da modernidade. Esta desenvolve de modo grandioso a técnica, 
mas não valoriza como devia a experiência, a qual é a única que pode vincular a criatura (arte, técnica) ao 
criador (humanidade). Ocorre assim o empobrecimento das experiências e a valorização das vivências 
privadas.Cf. BENJAMIN, 1994, pp. 114-9. 
13 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e racionalidade moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 
(Coleção Filosofia; 28). Quando de sua crítica a importância que a sociedade dá ao trabalho ou a outra 
obrigação que se tenha, em detrimento dos problemas que se esteja enfrentando, sejam eles emocionais, 
familiares, fisiológicos ou de qualquer outra monta. 
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Para que a proposta do presente texto seja melhor entendida, situamos o leitor à 

rememoração de que foi com o surgimento do método que aqui chamaremos de bacon-

cartesiano14, que a humanidade passou a dar um novo trato à natureza, de modo a valer-

se desta, não como uma parte consigo mesma – como pensavam os gregos –, mas como 

algo a ser empregado em beneficio próprio.15 Este início16 teve o seu cerne no modo 

como o homem, agora passa de mero espectador das transformações da natureza, 

observando-a sem interferências, para um observador factual, que de modo a atuar como 

um experimentalista da natureza, rejeita qualquer ideia preconcebida da realidade sem 

antes testá-la, tornando-se desta forma um agente metodicamente modificador das 

condições de vida naturalmente dadas.17Cabe ressaltar a distinção proposta pela 

concepção moderna que se pretende metódica em relação às anteriores, com seus 

aspectos de rigor, intervenção na natureza, método e critérios para além da pura e 

simples observação.18 

O método proposto por Descartes o foi com o intento de “aumentar 

gradualmente o conhecimento, e de alçá-lo, pouco a pouco, ao mais alto ponto, a que a 

mediocridade do espírito e a curta duração da vida podem atingir”.19 Tomando as 

teorias de Bacon e Descartes como referência para o início da modernidade, não nos 

parece, necessariamente, que estas foram estabelecidas com o intuito de sobrepor o 

homem à natureza, pois este não teria o desejo de dominá-la, tampouco de viver como 

14 Pois faz referência aos filósofos que mercam o início da época moderna, sejam eles, Francis Bacon, que 
“nasce em 1561, em Londres” (ABRÃO, 2004, p. 186) e René Descartes, “nascido em 1596 [...], França”. 
(ABRÃO, 2004, p. 194) 
15 Para tanto é importante ressaltar que Bacon no Novo Organum e Descartes no Discurso do Método, 
possuem propostas de domínio metódico da natureza para dela se utilizar em favor da humanidade, mas 
não para esgotá-la ou destruí-la. Ambos os métodos, são diferentes entre si pelos seus respectivos 
enfoques. O primeiro, pela reinterpretação da natureza em virtude do “erro” de sacralizá-la, cometido 
pelos escolásticos, necessitando assim, de um método seguro e rigoroso; e o outro, pelo fato de propor um 
método que tenha como guia a representação produzida a partir do ‘Eu que pensa’, tanto ele mesmo (res 
cogita), quando o mundo (res extensa). 
16 Situamos aqui o início da modernidade, não como uma petição de princípio (petitio principii) que é um 
tanto arbitrária, mas da história da Filosofia Cf. História da Filosofia. Organização e texto final: 
Bernadette Siqueira Abrão. Nova Cultural, São Paulo, 2004. 
17 Vale ressaltar que diferente de alguns que de modo pouco investigativo, pensam que Bacon e Descartes 
levaram a humanidade a culminar, por meio de seus respectivos métodos, na degradação ambiental, se os 
tomarmos como grandes pensadores, devemos também tomar o que escreve Menezes: “o filósofo 
esclarecido vê mais longe porque não se afasta da natureza, nem tampouco do grande estudo do homem 
(desta feita, atrelado ao mundo, é ativo socialmente) [...]”. Cf. MENEZES, 2005, p. 5. 
18 “As idéias preconcebidas são ídolos, falsos deuses, que conduzem o intelecto humano ao erro, afirma 
Francis Bacon. É preciso descrever e classificar cada espécie de ídolo para melhor afastar a sua 
interferência na investigação científica. Mas eliminar os ídolos e observar os fenômenos de modo isento 
ainda não é suficiente. Isso porque os sentidos, de que depende a observação, freqüentemente enganam; 
por isso são também ídolos. Para evitá-los é necessário conduzir a observação por um método seguro e 
rigoroso. Nesse sentido, Bacon critica nos antigos não tanto a ausência de observação mas as observações 
sem critérios.” (ABRÃO, 2004, pp. 186-7) 
19 Cf. Primeira parte do Discurso do Método(1983, p. 29). 
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refém dela, mas sim, para que possuísse meios de conhecê-la cada vez mais, utilizando 

tal conhecimento de maneira a melhorar o meio em que vive, como para obter mais 

saúde, bem como a invenção de todas as artes.20 Assim, atuar, testar, manipular e 

intervir, palavras que caracterizam o método moderno em detrimento do trato medieval, 

soam como modos de potencializar as possíveis transformações da natureza para melhor 

utilizar os recursos e possibilidades naturais, sem, contudo caracterizar o início de 

destruição da natureza. 

Mesmo que o método proposto por Descartes também intentasse facilitar a vida 

humana, é necessário observar o modo como serão utilizadas as facilidades advindas 

desse método. Observando as invenções que antecederam e as que vieram pós-método, 

tais como as evoluções tecnológicas, a exemplo em dias atuais, da internet, como rápido 

e fácil meio de obter informação, é preciso considerá-las como ferramentas de trabalho 

prático e não como modo de se obter conhecimento correto, profundo e seguro sobre 

algo. É importante realizar um juízo crítico sobre o conteúdo desse instrumento, do 

mesmo modo que é imprescindível ser crítico em vários momentos na vida, como por 

exemplo, para fazer escolhas, pois, ainda que todas as possibilidades não depreendidas, 

a reflexão crítica do que se apresenta, ajuda na análise das escolhas. 

 

 

III. UMA ANÁLISE CONTEMPORÂNEA 

 

As pessoas que se utilizam da internet, em vistas de obter algum conhecimento 

e informação, devem, em nome da ética – seja esta aqui, entendida como ciência da 

conduta humana que, com base na capacidade racional do homem21, visa alcançar a 

felicidade a partir de padrões de bem e de mal, dados na correta relação com o outro e 

com a natureza – agir com atenção e criticidade diante das informações ali veiculadas, 

pois nem todas elas, logicamente, estão a serviço da pesquisa científica.  

Deste modo, é importante não esquecer – pelo menos para esse fim, o da 

pesquisa científica – que a internet representa um meio público de navegação, onde 

circulam inúmeras informações,as dos mais diversos tipos, inclusive sem muita 

20 Cf. Nota 3 (três) da primeira parte do Discurso do Método (Idem, Ibidem). 
21 Aqui foi observada a ética aristotélica como sendo um protótipo da concepção Greco-platônico de ética 
como conduta humana deduzida da natureza racional do homem, que visa a felicidade.  Cf. 
ABBAGNANO, 2000, p. 380. 
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segurança, no que se refere à sua confiabilidade. Como princípio, é preciso que essa 

tecnologia seja utilizada em nome da boa e correta conduta entre a humanidade, em 

vistas de descobrir cada vez mais conhecimento e proveitos para o aperfeiçoamento da 

mesma, de modo ético, justo e coletivo, não como juízo de valor, mas como o que deve 

ser feito para que um trabalho seja aceito como fruto de uma pesquisa científica. 

Fica aqui um questionamento: será que se não for dispensado o devido cuidado 

às novas formas de reprodução textual, estas não estarão sempre a serviço do plágio, 

enquanto cópia sem a devida autorização, o que denota falta de respeito, de inteligência, 

bem como de caráter22? Pois, desse modo, ocorre a apropriação indevida de um bem 

alheio, o conhecimento. Contudo, não é possível pensar que se todos os que fizessem 

uso dessas tecnologias fossem éticos, tais ferramentas seriam utilizadas a favor do 

conhecimento, mas dificilmente da reprodução indevida? 

Ainda que não sejamos gabaritados para tecer este assunto juridicamente, cabe 

lembrar que essa ação criminosa é prevista e passível de sanções penais. Assim está 

previamente estabelecido tanto na Lei de Direitos Autorais, a qual versa em seu Artigo 

28 que: “Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 

artística ou científica.” E no 29 que: “Depende de autorização prévia e expressa do autor 

a utilização da obra, por quaisquer modalidades, [...]”23; quanto a sanção no Código 

Penal. Este versa em seu Artigo 184 que: “Violar direitos de autor e os que lhe são 

conexos [...] Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” Podendo 

aumentar a para de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, caso a violação consista “em 

reprodução total ou parcial, com intuito de lucro [...], por qualquer meio ou processo, de 

obra intelectual, [...], sem autorização expressa do autor”.24 

Com o acima posto é possível observar que o plágio é sempre uma apropriação 

indébita, seja em qualquer escala do conhecimento e é passível de sanção penal. Tal ato 

é uma espécie de roubo ou furto de trabalho e conhecimento alheio, enquanto 

propriedade que é.25 Entretanto, é no nível acadêmico que essa prática foi por nós 

22 Enquanto “o conjunto de das qualidades (boas ou más) de um indivíduo, e que lhe determinam a 
conduta e concepção moral”. (Dicionário Aurélio). FERREIRA, 2010, p. 428. 
23Lei de Direitos Autorais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 22 de abril de 2013. 
24Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 22 de abril de 2013. 
25 Segundo o filósofo inglês John Locke existe uma relação entre o trabalho e a propriedade, de modo que 
quando se emprega trabalho em algo, isto se torna propriedade de quem assim procedeu. Nas palavras de 
Locke: “Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe 
misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por isso mesmo, tornando-o 
propriedade dele”. LOCKE, John. Carta sobre a tolerância e o Segundo tratado sobre o governo civil. 
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observada. A priori, é possível observar que essa prática se da, ao menos, de dois 

modos: primeiro de modo intencional, quando a cópia de um trabalho ou ideia é feita 

em sã consciência, sem a devida observância das convenções éticas e morais vigentes; 

depois, de modo não intencional, mas pouco científico, quando não é pesquisada a 

existência do tipo de trabalho desenvolvido e, portanto, não é feita a devida referência. 

Não tomaremos estes como sendo os únicos casos onde o plágio ocorre, mas, antes, nos 

utilizaremos destes como um tipo ideal26para entender o assunto, pois sabemos que 

podem existir outras distinções. 

Destacamos aqui o primeiro caso, onde o plágio é cometido de modo 

intencional, querendo de fato se apropriar das ideias de outrem. Parece-nos que em 

referência a academia – onde é importante ingressar pessoas dispostas aos desafios da 

busca pelo conhecimento científico, este que é árduo e trabalhoso, pois denota 

dedicação de várias horas de sono, e requer outras tantas horas de leituras, abstrações e 

correlações –, o ideal seria que as pessoas, as quais ingressassem em instituições 

científicas em busca de conhecimento sério, o buscassem por ele mesmo e para os 

benefícios mais coletivos possíveis, e não para somente obter um diploma ou acumular 

títulos, por exemplo. Entendemos que os que procedem desses últimos modos, para 

benefícios particulares, necessitam ainda de um entendimento um tanto elaborado da 

cultura, da história e da consciência humana, enquanto capacidade de transformar o 

ambiente onde vive e de ser consciente em relação à importância de sua ação, para 

melhoria contínua da vida neste planeta. 

Nesta mesma base de raciocínio, defendemos que a busca pelo conhecimento 

científico não precisa ser para todos, mas para os que o querem e com seus ônus e 

sacrifícios, pois nem todos querem onerar a maior parte de seu tempo de vida para as 

dedicações e abstrações intelectuais exigidas pela ciência, esta que possui o seu cerne na 

pesquisa incessante e compromissada. 

Desse modo, interpretamos que quem comete plágio está imbuído das mais 

insondáveis questões, que aqui não nos importa saber, todavia, pelos resultados dessa 

prática, somos compelidos a concluir que dentre os motes dos quais se ocupa quem 

Tradução de AnoarAiex e E. Jacy Monteiro. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 51. - (Coleção “Os 
pensadores”) 
26 “Mar Weber pensou o tipo ideal (“ou ideal tipo”) como uma ferramenta conceitual utilizável em 
ciências sociais e destinada a definir as características essenciais das condutas humanas e das instituições 
sociais.” (DORTIER, Jean-François. (dir.)Dicionário de ciências humanas. Revisão e coordenação da 
tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. p. 613 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.293 a 309 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                                                                                                               



Jose Fernando Santos Gramoza  | 302 
 

assim procede, não está o da busca e produção do conhecimento científico, pois é 

importante ressaltar que é para isso que servem os estudos e pesquisas no chamado 

‘nível superior’. Este, que por sua vez, éum ambiente de conhecimento 

(episteme)diferente do senso comum (doxa), algo ligado aos interesses coletivos de toda 

humanidade, fruto de longas e dispendiosas pesquisas, e não para servir aos interesses 

particulares de obtenção de status ou dinheiro e comodidades para alguns. 

No momento do plágio manifesta-se ainda outra ação, que é o desperdício da 

oportunidade de produzir algo sério, que possa ser avaliado e melhorado tanto pelo 

professor, quanto pela comunidade científica, em momentos onde a pesquisa é 

partilhada e posta no crivo, em busca de um conhecimento que de fato seja de autoria 

própria, no qual quando uma ideia alheia for empregada, será de modo correto e com a 

devida referência, sem suprimir a verdadeira autoria do pensamento ou ideia. Decerto, é 

diretamente proporcional que quanto menos for utilizada a capacidade racional de 

produzir algo próprio, menor será o aperfeiçoamento dessa habilidade e, tão ínfima será 

ainda a experiência com essa prática, enquanto exercício de aprendizado e de 

desenvolvimento do processo cognitivo e criativo. 

Pensamos que a pessoa que procede desse modo, plagiando, copiando, sem 

obter precisão em seu próprio conhecimento, sem esforço, sem estudar e pesquisar 

devidamente os fatos e as ideias, para tentar entender como elas são, não sabe da 

importância da busca pelo conhecimento para ciência e para vida, pois, segundo 

Aristóteles, “é próprio do homem culto buscar a precisão, em cada gênero de coisas, 

apenas na medida em que admite a natureza do assunto”.27 

De modo mais específico, lembramos que os Artigos, os Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC’s), as Monografias, as Dissertações e as Teses são produções 

de conhecimento, e como tais podem ser usadas como fontes de pesquisas e consultas, 

dependendo do assunto. Pensamos ser uma expressiva falta de ética por a disposição um 

trabalho plagiado – ou que não dispensou o devido rigor – para ser consultado ou tido 

como referência para pesquisas científicas. O problema é que essa seleção não é feita ou 

declarada (tomado o devido cuidado da analogia) como na caixa de exclusão que consta 

nos hemocentros,para antes de entrar para sala de coleta sanguínea, os doadores 

recomendarem ou não seu sangue para transfusão. Em comparação, os trabalhos que 

forem recomendados para publicação por sua banca, constarão, ainda que seja algum 

27 ARISTÓTELES, 1973, p. 250. 
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tipo de plágio, entre as produções a serem consultadas para pesquisa, o que não é um 

sinal de honestidade intelectual. 

Ainda por meio do que escreve Aristóteles, também no livro I da Ética a 

Nicômaco, como que em comparação aos jovens em relação às preleções sobre as 

ciências políticas, os quais não buscam o conhecimento por ele mesmo, mas para 

atender a alguma necessidade ligada à aparência das coisas sem tentar atingir o seu 

âmago, entendemos que esse tipo de pessoa, 
tende a seguir as suas paixões, tal estudo lhe será vão e improfícuo, pois o 
fim que se tem em vista não é conhecimento [...]. E não faz diferença que 
seja jovem em anos ou no caráter; o defeito não depende da idade, mas do 
modo de viver e de seguir um após outro cada objetivo que lhe depara a 
paixão. A tais pessoas, como aos incontinentes, a ciência não traz proveito 
algum; mas aos que desejam e agem de acordo com um princípio racional o 
conhecimento desses assuntos fará grande vantagem.28 

 

 

IV. CONHECIMENTO: SUA APARÊNCIA E SEU PERCURSO 

 

Ao trazer a cena desta reflexão outro filósofo, agora o genebrino Jean-Jacques 

Rousseau, observamos, a partir do que ele escreveu em seu Discurso Sobre as Ciências 

e as Artes29, de 1750 – texto esse que nos foi basilar enquanto fundamentação reflexiva 

para escrita do presente ensaio –, somos tentados a concluir que para a sociedade dita 

moderna, em dias já não tão atuais, mais vale ‘parecer ser do que ser de fato’, pois dado 

ao tempo e dedicação que o conhecimento necessita para despontar e para ser elucidado, 

há os que recorrem à possibilidade de aparentar ter pesquisado e feito um bom trabalho 

que, de fato, tê-lo realizado ou, ao menos, tentado. 

Destarte, somos levados ao questionamento de se não seria o plágio – como 

ação ilícita e, mais especificamente, criminosa que é – um fruto do modo como 

asociedade moderna conduziu e se relacionou com as novas descobertas tecnológicas, 

essa que vive de aparências, onde, nas linhas de reflexão rousseauniana, cada pessoa 

põe uma máscara para determinado momento, não se relacionando como de fato diz que 

28Idem, ibidem. 
29 Em seu Discurso Sobre as Ciências e as Artes escrito no ano de 1750 e instigado pela Academia de 
Dijon na França, que propôs a seguinte questão: “O progresso das ciências e das artes contribuiu para o 
progresso e aperfeiçoamento dos costumes?”, Rousseau responde negativamente e ainda acrescenta que 
esta contribuiu para a corrupção da humanidade. Cf. ROUSSEAU, 1973, p. 337. 
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faz ou, como pensa que, sensatamente, deveria ser e proceder. Sobre o assunto elucida 

Rousseau 
Como seria doce viver entre nós, se a contenção exterior sempre 
representasse a imagem dos estados do coração, se a decência fosse a virtude, 
se nossas máximas nos servissem de regra, se a verdadeira filosofia fosse 
inseparável do título de filósofo! [...] Não se ousa mais parecer tal como se é 
e, sob tal coerção perpétua, os homens que formam o rebanho chamado 
sociedade, nas mesmas circunstâncias, farão todos as mesmas coisas desde 
que motivos mais poderosos não os desviem.30 

 

Ou seja: na modernidade civilizada as pessoas pensam de um modo e agem de 

outro bem diferente, para não parecerem tal como são, com medo de não serem aceitas, 

ou aparentarem algo que possa parecer fraco ou incontido, optando desse modo, por ser 

uma pessoa que não se é, por aparentar uma virtude que não possua, que é buscada de 

modo forçado, que na maioria das vezes o é por algum motivo circunstanciável, que não 

reflete o seu íntimo31, o seu desejo maior. Acerca do mesmo Discurso de Rousseau, 

escreve o professor Edmilson Menezes, 
eis, portanto, a idéia de fragilidade da civilização, ou melhor, o seu caráter 
paradoxal: ela deseja a aproximação entre os homens, embora cultive o que 
verdadeiramente os separa, ou seja, a opacidade, a mentira, a hipocrisia, a 
máscara.32 

 

Esta mesma reflexão nos despertou para uma que segue na mesma linha, a da 

falta de cientificidade e de seriedade até aqui refletidas com um tom um tanto 

moralizador.33 Isso se dá a partir de quando ocorrem os autoenaltecimentos, sejam 

velados ou não, mas que se manifestam como depreciação da pesquisa e do trabalho 

alheio. Dito de outro modo, a reflexão proposta por Rousseau, ainda que responda a 

uma questão de seu tempo, o século XVIII, tem sua atualidade também nas relações 

interpessoais, visto ocorrerem situações de depreciação e menosprezo a trabalhos e 

pesquisas de outrem, que embora de caráter científico manifesto, acabam por se vítimas 

do despeito enquanto fragilidade humana. Assim escreve Rousseau, 
Não se enaltecerá o próprio mérito, mas se rebaixará o de outrem. De modo 
algum se ultrajará grosseiramente o inimigo, mas jeitosamente o 
caluniaremos. [...] Como são humilhantes para humanidade tais reflexões! 

30ROUSSEAU, 1973, pp. 343-4. 
31 Cf. Texto do professor Edmilson Menezes intitulado Rousseau, a civilização e a máscara, publicado na 
Revista do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Este texto nos inspirou em alguns 
aspectos do nosso. 
32 MENEZES, 2005, p. 53. 
33 Aqui fazemos a sutil menção do plagio aos vícios levantados por Rousseau, na relação vícios vs 
virtudes morais e plágio vs pesquisa, isso pois, o mesmo hierarquiza, no 1º Discurso, a moral como sobre 
posta a razão em um nível de importância para vida humana. Tal reflexão consta tanto na primeira quanto 
na última (83) nota da tradução por nós utilizada. 
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Como nosso orgulho deve ficar mortificado com elas! Como? A probidade 
seria filha da ignorância? Seriam incompatíveis a ciência e virtude? Que 
consequências não tiraríamos desses preconceitos? Mas, para conciliar essas 
contradições aparentes, basta examinar de perto a vaidade e o vazio desses 
títulos orgulhosos, que nos ofuscam, e que damos, em plena gratuidade, aos 
conhecimentos humanos. Consideremos, pois, as ciências e as artes em si 
mesmas, vejamos o que deve resultar de seu progresso e não hesitemos em 
concordar sem restrições quando nossos raciocínios estiverem de acordo com 
as induções históricas.34 

 

Integrar o quadro discente docente de instituições acadêmico-científicas sem, 

minimamente, tentar escrever um trabalho sério que tenha por base a pesquisa e não a 

cópia, o estudo e não a mera reprodução, em busca de títulos, status, ou qualquer outro 

motivo que não seja o conhecimento por ele mesmo e pelas melhorias possíveis 

coletivas, é ter os olhos fechados à ciência como nos lembra Descartes, 
Ora, viver sem filosofar equivale verdadeiramente, a ter os olhos fechados, 
sem nunca procurar abri-los, e o prazer de ver todas as coisas que a nossa 
vista alcança não se compara à satisfação que confere o conhecimento do que 
se encontra pela filosofia; e enfim que este estudo é mais necessário para 
regrar os costumes, e conduzir-nos na vida, do que o uso dos olhos para nos 
guiar os passos. Os brutos animais que apenas possuem o corpo para 
conservar, ocupam-se, continuamente, com procurar alimentá-lo; mas os 
homens [...], deveriam principalmente empregar o tempo na pesquisa da 
sabedoria o seu verdadeiro alimento. Estou convencido, também, que muitos 
há que não deixariam de o fazer, se albergassem a esperança de o conseguir, 
e soubessem quanto disso são capazes.35 

 

A partir da observação que fez o filósofo inglês John Locke, por meio de seus 

estudos e pesquisas, que a capacidade é inata ao ser humano, mas que o conhecimento é 

adquirido36, tendemos a concluir que a postura do plagiador é a de quem nunca tentou 

ensaiar algo sério que responda tanto aos anseios da comunidade científica – não 

testando suas possibilidades e produzir uma pesquisa séria, que possa servir de base e 

fonte para outras pesquisas – quanto para o tripé indissociável em que se baseiam as 

instituições de ensino superior no Brasil, este que consta na Constituição Federal 

vigente nesse país, enquanto princípio, em seu Artigo 207, qual seja: o ensino, a 

pesquisa e a extensão.37Será que a tal postura falta convicção ou sobra displicência? 

 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

34ROUSSEAU, 1973, pp. 344, 350. 
35DESCARTES, 1998, p. 28. 
36Cf. LOCKE, 1973, p. 152. 
37Cf. BRASIL, 2011, p.123. 
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Ao pensar a complexidade do questionamento feito – o qual exige reflexões 

ainda mais profundas que as aqui por nós propostas –,se o que foi até aqui refletido 

estiver bem posto, o que se deve diante de tanta facilidade e tecnologia é aproveitá-las 

para de modo honesto e digno, fazer o que se propôs Descartes diante do conhecimento: 

tentar aumentá-lo gradualmente, afim de uma vida melhor. 

Para a contemporaneidade, o melhor é viver com mais educação e respeito, 

sem tentar tirar proveito de tudo e de todos, em nome sempre de seus propósitos 

particulares, tentando, desse modo, buscar cada vez mais entendimento e compreensão 

da realidade em que está inserido, com seus problemas e possibilidades. Para tanto, se 

faz mister ressaltar o modo de vida grego, que na proposta da República de Platão, 

observava que se o objetivo da cidade fosse ser justa e feliz, os cidadãos tinham que 

assumir seu papel diante da Pólis, de forma a desempenhá-lo honesta e corretamente, tal 

como versa o Livro X, sem reclamar uma outra função para a qual não se preparou, para 

qual não desenvolveu aptidão.38 Todavia, o que aqui tomamos por cidade justa e feliz 

deve antes ser entendido como um ideal platônico de sociedade, que um estágio a ser 

alcançado quando cada cidadão assumir sua função diante da sociedade emancipada.39 

Destarte, tal como faz a filosofia que propõe mais questões que explicações 

prontas e acabadas, nos questionamos acerca da pertinência de refletir se é por 

convicção, aptidão e pela busca do conhecimento científico que escolhemos transcorrer 

a vida acadêmica, e se é por estes mesmos motivos que ‘escolhemos’ continuar 

trilhando esse caminho o qual nos lança às águas mais profundas das pós-graduações e 

ministério docente? 

Ainda que não tenhamos pleno domínio de nossas escolhas e decisões, essas 

são tomadas como sendo as melhores possíveis. Quando as tomamos, implicitamente 

devemos estar cientes que iremos arcar com suas consequências, ônus e bônus. Essas 

questões fazem pensar o quão séria precisa ser uma tomada de decisão de ser esta ou 

aquela carreira acadêmico-profissional. 

Fora o acadêmico gênio40, entendemos que os demais,‘simples mortais’, 

precisam praticar a pesquisa científica, esta que é composta de muito trabalho, estudo, 

38 (PLATÃO, 1996, pp. 451 ss). 
39 “A emancipação – em sentido categórico – torna os homens mais independentes mas não necessária e 
automaticamente mais felizes.” (HABERMAS, 1993, p. 102) 
40 “4. Indivíduo de extraordinário potencial intelectual”. Cf. (Dicionário Aurélio). FERREIRA, 2010, p. 
1024. 
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persistência, como também, várias horas de leituras, de abstrações, de analogias e afins, 

pois com exceção do superdotado, todos têm que se aperfeiçoar a cada momento nos 

estudos e investigações. Logo, pensamos ser muito difícil que um estudante ‘na média’ 

domine os meandros da metodologia para escrever um trabalho científico.Contudo, não 

conseguimos perceber outro modo de realizar um bom e sério trabalho que não seja com 

algum esmero, tentativa e esforço.41 

O que fica é que, para o adequado funcionamento da cidade, como pensou 

Platão, seus integrantes devem realizar a atividade à qual se propôs do modo mais 

correto possível, visto que a cidade precisa tanto da doméstica quanto do cientista. 

Todavia, é importante a observação de que todosprecisam, para o bom funcionamento 

dela, ser honesto, trabalhar de modo digno e desempenhar do melhor modo possível, 

com seriedade e sinceridade, sua atividade laboral, seja ela estudantil ou não. 

Não é preciso que todos saibam fazer tudo, como ser pesquisador e aluno 

universitário, pode ser que seja melhor um curso técnico, por exemplo, ou qualquer 

outra função que não exija tantas horas de pesquisa e de profunda e constante aplicação. 

Em suma, é de extrema importância fazer a devida referência ao conhecimento 

utilizado na pesquisa científica, não para enaltecer ou para agradar a quem publicou a 

ideia ou a pesquisa, mas para ser justo e correto com quem se empenhou e despendeu 

seu tempo no árduo caminho que é o da busca pelo conhecimento. É preciso 

ainda,diferente de parecer possuí-lo, ir em busca do conhecimento de fato. Para tanto, é 

importante lembrar que tal aquisição é contínua e demorada e que não precisa ser 

buscada por outra questão que não por ela mesma, para que seus frutos sejam os mais 

coletivos possíveis, estes que quando de sua concretização, poderão vir a ser utilizado 

na melhoria e na diminuição dos problemas da humanidade, como também para uma 

vida melhor e mais digna. 

 

41Segundo Rousseau, “seria de desejar-se que todos aqueles que não pudessem ir longe na carreira das 
letras fossem obstados desde  começo e se lançassem às artes úteis à sociedade? Alguém que durante toda 
a vida será um mau versificador, um geômetra subalterno, ter-se-ia talvez tornado um grande fabricante 
de tecidos. Não carecem de professores aqueles a que a natureza destinou a fazer discípulos. Os [...] 
Descartes e os Newtons, esses preceptores do gênero humano, não tiveram preceptores, e qual o guia que 
os teria conduzido até onde os levou seu imenso gênio? Professores comuns só teriam podido constranger 
a sua compreensão, forçando-os as estreitar a capacidade deles próprios. Foi pelos primeiros obstáculos 
que eles aprenderam a esforçar-se e que tentaram transpor o espaço imenso que percorreram. Se é preciso 
permitir a alguns homens entregarem-se ao estudo das ciências e das artes, isso só se fará com aqueles 
que se sentirem com forças para andarem sozinhos em suas sendas e ultrapassá-las” (ROUSSEAU, 1973, 
p. 359). 
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RESUMO 
 

 

O acelerado desenvolvimento científico, principalmente no ramo das ciências biológicas, 

gerou uma série de controversas na sociedade e no mundo científico. Dos temas mais 

discutidos se destacam os organismos geneticamente modificados (OGM), que são seres vivos 

que tiveram suas características modificadas através da adição de material genético de outros 

animais ao seu próprio material genético, com a finalidade de lhes proporcionar, na maioria 

dos casos, maior resistência a pragas e a seca. O grande dilema que ronda estes seres são os 

seus possíveis efeitos sobre meio ambiente e os seres vivos, por isso, há a necessidade de 

regulamentação jurídica. Por isso, este trabalho discute a responsabilidade civil ambiental 

internacional em caso de acidente envolvendo cultivo de plantas transgênicas em regiões de 

fronteira com o Brasil. A poluição genética por OGM em áreas de fronteira é um evento 

futuro, ainda não há registros oficiais de que tenha ocorrido e, por isso, não possui 

jurisprudência nem doutrina consolidada, mas se observa consonância entre a legislação 

ambiental internacional e a nacional sobre o assunto, a Lei 11.105/05 e Protocolo de 

Cartagena, que leva a uma Responsabilidade Solidária entre os envolvidos no licenciamento e 

produção das plantas geneticamente modificadas: Estados envolvidos e produtor que assumiu 

o risco de produzir a planta transgênica na faixa de fronteira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade ambiental internacional; responsabilidade civil 

ambiental brasileira; contaminação genética; região de fronteira; plantas transgênicas. 
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ABSTRACT 
 

 

The accelerated scientific development, especially in the branch of biological sciences, 

created a series of controversial in society and in the scientific world. Among the topics 

discussed are stressed genetically modified organisms (GMOs), which are living beings that 

have changed their characteristics modified through the addition of genetic material from 

other animals to their own genetic material, with the aim of giving them, in most cases, 

greater resistance to pests and drought. The great dilemma that these round beings are its 

possible effects on the environment and the living beings so there is the need for legal 

regulations. Therefore, this work discusses the international environmental responsibility in 

the event of accidents involving cultivation of transgenic plants in regions of border with 

Brazil. The genetic pollution of GMOs in areas of border is a future event, there is still no 

official records that has occurred and, therefore, has no case law or doctrine consolidated, but 

is observed a connection between international and national environmental law about the 

subject, the Law 11.105/05 and the Cartagena Protocol, which leads to a Solider 

Responsibility between those involved in licensing and production of genetically modified 

plants: states involved and producer who took the risk to produce transgenic plants in the strip 

of border. 

 

 

KEY WORDS: International Environment Responsibility; Brazilian Environmental 

Responsibility, genetic contamination; border area; transgenic plants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mais nova interferência humana na natureza é a manipulação genética que ainda 

suscita polêmicas e dúvidas de toda a comunidade internacional. O que se divulga seria o lado 

benéfico dessa prática que teoricamente serviria para aumentar a produção de alimentos dos 

países para erradicar a fome, melhorar o conteúdo de proteínas e vitaminas e até certo ponto 

adicionar medicamentos para melhorar as condições de vida da população (ALMEIDA, 

2004). Entretanto, como afirma Silva (2006), o que se observa hoje é uma realidade 

completamente oposta ao que havia sido proposta.  

Na maioria dos casos, a manipulação de vegetais transgênicos, visou apenas o 

enriquecimento de alguns grupos e o aumento de produção de determinados gêneros agrícolas 

como a soja, que não é destinada ao consumo dos mais necessitados. Apesar do grave 

contraponto social da produção dos transgênicos, até hoje não se sabe quais os efeitos desse 

material genético manipulado sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. Os cientistas 

ainda não chegaram a uma conclusão, mas existem casos de alergia e até de morte em países 

nos quais o consumo é autorizado. 

Com relação ao meio ambiente, a preocupação é ainda maior. As plantas 

geneticamente modificadas, por serem resistentes às pragas, podem se proliferar de tal modo 

que passem a se tornar a praga, dizimando as espécies nativas. Haveria, neste caso, a 

necessidade de mais produtos químicos o que significaria mais poluição do solo e de outros 

recursos naturais (SIRVINSAS, 2006). 

Mesmo diante da situação de falta de pesquisa científica sobre os verdadeiros 

impactos ambientais da produção de transgênicos, alguns países como o Brasil permitem o 

cultivo de plantas geneticamente modificadas, contrariando o princípio da precaução que rege 

o Direito Internacional do Meio Ambiente e que também está previsto na Constituição Federal 

Brasileira em seu Capitulo sobre Meio Ambiente. Enquanto o cultivo de transgênicos está 

restrito ao território nacional, é mais fácil discutir de quem é a Responsabilidade Civil dos 

danos causados ao meio ambiente, mas quando ultrapassa as regiões de fronteira, a 

responsabilidade é do produtor, dono da terra, que assumiu o risco ou do Governo ou ainda 
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seria de ambos? Tal questionamento é pouco discutido na doutrina e no âmbito da 

jurisprudência, já que se trata de fato ainda não consumado, mas que deve ser presumido. 

Enfim, este trabalho se propõe a discutir de quem seria a responsabilidade civil 

ambiental em caso de acidente envolvendo cultivo de vegetais transgênicos em regiões de 

fronteira com o Brasil. Inicialmente, far-se-ão colocações sobre o que são organismos 

geneticamente modificados, apontando seus benefícios e malefícios. No capítulo seguinte, 

faz-se uma contextualização da faixa de fronteira do Brasil, para, por fim, fazer um apanhado 

doutrinária da Responsabilidade Civil Ambiental no âmbito nacional e internacional sobre o 

assunto em questão, responsabilidade sobre possível contaminação genética. 
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2. BIOTECNOLOGIA E BIOSSEGURANÇA 

 

A natureza apresenta sua própria diversidade de organização de plantas, animais e 

microrganismos que no seu ambiente natural interagem, buscando atingir o equilíbrio entre as 

espécies. Há séculos, o homem vem movimentando espécies de plantas e animais entre os 

continentes o que permitiu a expansão de várias culturas e de novos alimentos. 

Posteriormente, o homem passou a intervir nos cruzamentos das espécies de plantas e raças 

com a finalidade de melhorar sua produção (XAVIER FILHO et al., 2002). 

O acelerado desenvolvimento do conhecimento, principalmente nas ciências 

biológicas, gerou grandes mudanças nos procedimentos das pesquisas denominadas 

biotecnológicas. Assad e Pereira (1998) entendem biotecnologia como uma técnica que usa 

organismos geneticamente modificados ou parte destes para produzir ou modificar produtos, 

melhorar geneticamente plantas ou animais, ou desenvolver microrganismos para fins 

específicos. A biotecnologia, sem dúvida, é um dos temas mais polêmicos do meio científico, 

seja em virtude das inovadoras técnicas de manipulações genéticas, seja pela falta de 

informação do público sobre os possíveis efeitos ao meio ambiente e aos seres humanos. 

A biotecnologia pode ser classificada em dois grupos, de acordo com o nível 

científico e tecnológico em: biotecnologia clássica ou tradicional e a biotecnologia moderna. 

A tradicional se caracteriza pela utilização dos organismos vivos da forma como são 

encontrados na natureza ou modificados por meio de melhoramento genético tradicional. Já a 

biotecnologia moderna faz uso de organismos vivos geneticamente modificados através de 

técnicas da engenharia genética ou tecnologia do DNA (ácido desoxirribonucléico) 

recombinante (SILVEIRA & BORGES, 2004). A transferência de DNA possibilita a criação 

de novos organismos com atributos distintos dos originais, o que os torna capazes de produzir 

substâncias de valor econômico e social, tais como vacinas, hormônios, alimentos mais 

nutritivos, etc. 

Dentre as promessas da nova revolução, destacam-se o aumento da produtividade e a 
redução de custos, inovações e melhorias na qualidade dos alimentos e utilização de 
práticas agrícolas sustentáveis. Além das conseqüências nas atividades agrícolas, a 
manipulação genética das plantas trata impactos em outras atividades produtivas, 
como na floricultura e jardinagem, na indústria química e na indústria farmacêutica, 
com a possibilidade, a partir de plantas geneticamente modificadas, de produzir 
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fitoterápicos mais eficientes ou ainda desenvolver vegetais biorreatores com 
aplicações em diversas atividades industriais. (SILVEIRA & BORGES, 2004) 

Há a necessidade de regulamentar o desenvolvimento da biotecnologia por causa 

dos riscos tecnológicos presentes desde as atividades de pesquisa e desenvolvimento até o 

consumo final. Segundo Zarrilli (2000) apud Silveira e Borges (2004), os riscos 

biotecnológicos podem ser divididos em: riscos inerentes à tecnologia e os riscos que 

transcendem à natureza tecnológica. Os primeiros estão relacionados aos possíveis efeitos 

maléficos da biotecnologia sobre o meio ambiente e saúde animal e humana. Já o segundo, 

relaciona efeitos econômicos, sociais e culturais. Trabalhar com a biotecnologia é integrar 

esses dois tipos de risco, para extinguir ou minimizar ao máximos os seus efeitos nocivos. 

Em todo o mundo se iniciou discussões sobre a segurança desses novos 

organismos, principalmente nos movimentos transfronteiriços. Estes novos seres poderiam 

trazer benefícios, agregando valor aos alimentos, mas também poderiam trazer dano à 

conservação e ao uso sustentável da biodiversidade, ou seja, haveria uma contaminação 

genética de difícil controle. 

O primeiro debate sobre o assunto ocorreu em 1973 nos EUA quando um grupo de 

cientistas propôs a chamada “moratória de Asimolar”, quando voluntariamente suspenderam 

experimentos ligados a alterações de microrganismos. As incertezas geradas pelos processos 

biotecnológicos e seus produtos originaram uma nova área do conhecimento: a 

Biossegurança, cuja definição foi dada pelo Conselho de Informações sobre Biotecnologia - 

CIB1 como: 

Uma designação genérica de segurança das atividades que envolvem organismos 
vivos, voltada para o controle e minimização de riscos advindos da exposição, 
manipulação e uso destes organismos que podem causar efeitos adversos ao homem, 
animais e ao meio ambiente. 

Já na década de 80, a preocupação com os organismos geneticamente modificados 

se intensificou principalmente nos aspectos da biossegurança, culminando numa série de 

documentos gerados e aprovados na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como Eco 92, que aprovou uma 

convenção internacional para o tratamento da matéria diversidade biológica que ficou 

denominada de Convenção da Diversidade Biológica. 

1 Trata-se de uma organização não-governamental e uma associação civil sem fins lucrativos e sem nenhuma 
conotação político-partidária ou ideológica, cujo objetivo é fornecer informações técnicos-científicas sobre 
Biotecnologia. Informações sobre este órgão se encontram no site: http://www.cib.org.br 
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Com base nesta convenção, houve negociações entre os países para estabelecer um 

Protocolo Internacional de Biossegurança, mas que acabou estimulando alguns países a criar 

suas próprias leis de biossegurança, como o Brasil. Também foi reforçada a teoria referente à 

responsabilidade em caso de acidentes ambientais, mas pouco se tem com relação a casos de 

acidente ambiental em virtude de contaminação genética. 

 

2.1. Organismos geneticamente modificados (OGM) 

 

Organismo é toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material 

genético, inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas (art. 3º, I, da Lei 

11.105/2005). Já os organismos geneticamente modificados (OGM) são aqueles cujo material 

genético (DNA – ácido desoxirribonucléico/RNA – ácido ribonucléico) foi modificado por 

qualquer técnica de engenharia genética (art. 3º, V, da Lei 11.105/2005). 

Art 3º 

V – Organismos geneticamente modificados: organismos criados em laboratório 
com técnicas avançadas que permitem alterar sua estrutura genética, inclusive 
através da utilização de genes de outros organismos, mudando a forma da estrutura 
original e obtendo características específicas. 

A Engenharia Genética é uma ciência que estuda o patrimônio genético e a 

biodiversidade existente no meio ambiente, consubstanciado no exercício da atividade de 

produção e manipulação de moléculas de DNA/RNA recombinante, como consta no art. 3º, 

inc IV da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05). 

Os transgênicos são organismos geneticamente modificados e foram definidos por 

Barros (2000) como aqueles organismos que adquiriram características de um outro 

organismo de modo que este novo organismo apresenta modificações impossíveis de serem 

obtidas com técnicas de cruzamento tradicionais. Estes organismos também podem ser 

definidos, de forma mais simples, como aquelEs que tiveram seu material genético alterado 

por métodos não naturais. Para Carvalho (2007), a engenharia genética promove o 

rompimento da espécie, já que ela deixa de existir para dar espaço a uma nova espécie que 

naturalmente levaria centenas de anos para recombinar seu material genético através de 

fenômenos de mutação. 
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De acordo com Suzuki (2006), existem organismos geneticamente modificados de 

primeira e de segunda geração. Os organismos de primeira geração são os destinados 

exclusivamente ao consumo alimentar, sem qualquer fim terapêutico ou nutricional, 

característica pertencente somente aos da segunda geração. O que se observa até hoje é que 

essas propriedades, tão destacadas pelos produtores de alimentos transgênicos, não têm sido 

contempladas, mas o que se destaca é o fato das plantas transgênicas serem mais resistentes a 

pragas. 

Em específico, as plantas transgênicas são aquelas desenvolvidas a partir de 

sementes previamente modificadas geneticamente por cientistas em laboratório, que, segundo 

Xavier Filho et al. (2002), introduzem fragmentos de DNA de responsáveis pela característica 

que se deseja obter em alguma parte da planta. Esta parte pode ser originada de outra planta 

ou de uma bactéria, fungos, insetos, vírus ou animais. 

Os transgênicos não se restringem à introdução de genes estranhos, mas também 

são classificadas dessa forma as plantas que têm seu gene retirado, alterado e depois 

recolocado nas células, dando à planta características antes não vistas. A manipulação dos 

genes de diferentes espécies através de técnicas de laboratório dá origem a novas espécies de 

seres vivos com características peculiares, geralmente voltadas para aumento da produção e 

resistência a pragas.  

As interferências feitas através de técnicas de engenharia genética vêm causando 

grande impasse entre os cientistas no que diz respeito à diversidade das espécies, já que as 

novas espécies estão mais bem adaptadas a fatores como mudanças climáticas e ataque de 

pragas (XAVIER FILHO et al. , 2002) 

Há outro fato que intriga principalmente as Organizações não Governamentais 

como o Greenpeace, que é a falta de pesquisas científicas sobre os efeitos e conseqüências dos 

alimentos transgênicos no meio ambiente e na saúde humana. Para Pessanha (2003), eles não 

aceitam o cultivo desse tipo de produto sem antes existir uma confirmação palpável dos 

efeitos dos transgênicos.  

 

2.2. Benefícios e Riscos da Engenharia Genética 
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A engenharia genética vem beneficiando o homem e promovendo uma revolução 

científica desde a década de setenta. A aplicabilidade da biotecnologia nas atividades 

humanas é surpreendente, principalmente na agroindústria e na indústria farmacêutica, sendo 

que geralmente as técnicas empregadas tinham por finalidade baratear os alimentos, aumentar 

a produção de carne com mais proteínas, eliminar agrotóxico, aumentar a fixação do 

nitrogênio do ar pelas plantas, despoluir rios e mares (SIRVINSKAS, 2006, p. 303).  

O argumento de que a Engenharia Genética ajudaria a crescer a produção de grãos, 

proporcionando a eliminação da fome do mundo, não condiz com a realidade. Infelizmente, 

não é a escassez de alimento que condena à fome milhões de pessoas, mas o seu desigual 

acesso aos alimentos. Para Del Nero (2007) não adianta milhares de toneladas de grãos serem 

colhidos todos os anos, se a população mais carente não tem acesso a esse produto, então esse 

argumento de eliminação da fome se trata apenas de propaganda enganosa. 

Quando uma empresa desenvolve um organismo geneticamente modificado e 

requer sua patente, tem como objetivo o lucro e a competitividade agrícola em detrimento da 

segurança alimentar e do equilíbrio ambiental e da própria preservação da saúde humana 

(DEL NERO, 2007). Não está visando o fim da fome, pois não torna o alimento desenvolvido 

acessível a toda população. 

Trata-se de um argumento utilizado pela maioria das empresas que é apelativo ao 

sentimento humanitário relacionado à possibilidade de acabar com a fome. Além deste 

argumento, utilizam os destacados na tabela abaixo: 

 

Quadro 1: Argumentos utilizados pelas empresas para convencer o consumidor 

VANTAGENS EXPLICAÇÕES 
Redução do uso do 

agrotóxico 

Algumas lavouras precisam de menos agrotóxicos, o que também 
economiza água e combustível. Outras, podem usar defensivos menos 
agressivos para o meio ambiente. 

Mais alimentos 
Em virtude do aumento da demanda por alimentos, a biotecnologia pode 
ajudar no aumento da produção através da redução de pragas, plantas 
daninhas ou secas. 

Comida mais nutritiva Técnicas podem ajudar a aumentar o teor de vitaminas, proteínas, óleos e 
outras substâncias nos alimentos. 

Saúde 
A mesma técnica utilizada para aumentar o caráter nutritivo das plantas 
pode ser utilizada para produzir vacinas ou matérias-primas para a 
indústria farmacêutica, podendo reduzir custos na produção de remédios. 

Meio Ambiente 
O aumento da produtividade nas áreas plantadas pode auxiliar na 
preservação do meio ambiente e recursos naturais na medida em que 
diminui a pressão para a expansão da fronteira agrícola. 
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Tolerância à seca 
Com plantas mais resistentes a seca é possível manter a produtividade 
durante os períodos de estiagem e promover o uso mais eficiente da água, 
aumentando a disponibilidade desse recurso natural. 

Segurança Os transgênicos produzidos são testados antes de chegar ao mercado 
Fonte: Del Nero (2007) 

Das vantagens mencionadas na tabela 1, os riscos para a saúde têm se mostrado os 

mais problemáticos já que não há estudos de longo prazo sobre os seus efeitos nutricionais, 

toxicológicos e microbiológicos. Alguns estudos preliminares indicaram que os alimentos 

transgênicos apresentam riscos para a saúde humana, como reações alérgicas, indícios de 

problemas gastrointestinais e outros. 

Almeida (2003) resume os riscos decorrentes da manipulação genética: 

1. Plantas geneticamente modificadas poderiam quebrar o balanço das espécies, 

controlado pela natureza. 

2. Tais plantas poderiam transferir sua modificação genética para plantas nocivas 

existentes em suas proximidades. 

3. Plantas modificadas que produzem inseticidas, poderiam provocar um 

desequilíbrio ecológico. 

4. Tais plantas poderiam afetar a biodiversidade do planeta. 

5. Os alimentos resultantes de sementes modificadas poderiam causar efeitos 

imprevisíveis nos seres humanos. 

6. Genes modificados ingeridos através dos alimentos poderiam ser transferidos 

incontroladamente para outros organismos, como por exemplo, bactérias no 

trato digestivo humano. 

7. Pelos altos custos envolvidos, a engenharia genética poderia ficar nas mãos de 

alguns países e companhias. 

Almeida (2003) também menciona a relação entre riscos e saúde, como se observa 

no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Relação entre riscos dos alimentos transgênicos e saúde 

PROBLEMAS DE SAÚDE CAUSA DOS RISCOS 

Aumento de alergias A presença de genes de outros seres produz 
novos compostos como proteínas e 
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aminoácidos que ao serem ingeridos 
provocam processos alérgicos em parcelas 
significativas da população 

Aumento da resistência aos antibióticos 

Para saber se a modificação genética deu 
certo, os cientistas inserem nos alimentos 
transgênicos genes marcadores, que podem 
ser utilizados na confecção de antibióticos. O 
consumo desses alimentos pode conferir aos 
seres humanos resistências a esses 
medicamentos, ou seja, reduzir ou anular a 
eficácia dos remédios à base de antibióticos 

Aumento das substâncias tóxicas 

Genes de plantas ou microrganismos que são 
naturalmente tóxicas podem ser utilizados 
em alimentos e ter o seu nível de toxidade 
aumentado, causando mal à saúde das 
pessoas, de insetos benéficos e a outros 
animais. 

Fonte: Almeida (2003) 

Técnica e economicamente, os seres transgênicos são interessantes, pois 

representam uma alternativa para a melhoria da qualidade de produtos alimentícios, como 

aumentar o nível de proteínas do leite ou o nível de vitamina de algumas verduras. Há, ainda, 

transformações mais profundas que conferem aos seres novas propriedades biológicas, 

tornando-os mais resistentes a pragas, seca, ao stress, dentre outras. 

Todos os benefícios proporcionados pela engenharia genética têm um custo, ainda 

desconhecido pela ciência, mas se sabe que existe o risco para os seres humanos, animais e 

plantas. O risco pode, neste caso, estar relacionado ao aparecimento de traços patógenos para 

humanos, animais e plantas; perturbações para os ecossistemas; transferência de novos traços 

genéticos para outras espécies, com efeitos indesejáveis (MACHADO, 2006). 

Um possível risco seria o aparecimento de certos recombinantes inesperados, 

produzindo novas moléculas ou criando novos vírus que aparentemente são inativos, mas que 

tenham poder patogênico elevado a longo prazo, que venha a se disseminar rapidamente. 

Segundo Machado (2006), nestes casos, pode haver perda de controle dos organismos 

geneticamente modificados ou do próprio gene, provocando prejuízos para o meio ambiente e 

à saúde humana. 
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Para se fazer um cruzamento genético, é necessário ter certa aproximação entre as 

espécies, caso contrário não haverá polinização ou a formação de híbridos férteis. Uma 

indagação entre os cientistas é que genes, recentemente introduzidos por Engenharia Genética 

em uma planta cultivada, fossem transferidos por cruzamento a outras espécies agrícolas 

próximas. Trata-se de um problema que precisa da interferência do legislador para fazer com 

que seja obrigatório um distanciamento prudente entre cultivo de plantas transgênicas. 

 

2.3. Os direitos de propriedade intelectual e a biotecnologia 

 

No ramo da biotecnologia podem ser apropriados intelectualmente todos os 

desenvolvimentos tecnológicos referentes a organismos vivos e outros materiais biológicos, 

conforme foi estabelecido no evento da Primeira Sessão do Comitê de Peritos em Invenções 

Biotecnológicas e Propriedade Industrial (OMPI) mencionado por Barros (2007). Entretanto, 

deve-se observar que estes animais desenvolvidos sofreram algum tipo de mutação genética 

para atingir determinada finalidade. 

Os investimentos na biotecnologia são elevados em virtude da sua alta ligação 

com o mercado, já que o intuito primordial da mudança genética é aumentar a produção, que 

está ligada ao uso comercial. De uma forma ampla, a biotecnologia, segundo Adriana Vieira 

(2007) apud Barros (2007, p. 562), é uma técnica que manipula os organismos vivos para 

produzir ou modificar produtos com a finalidade de melhorar as plantas ou animais ou para 

desenvolver microorganismos específicos; mas de forma restrita, estas técnicas, provenientes 

da Bioquímica e Biologia Molecular podem trazer benefícios aos seres humanos. Sendo de 

forma ampla ou restrita, o conceito de biotecnologia está estritamente ligado à necessidade do 

mercado por produtos com maior valor socioeconômico. 

Na Europa, por exemplo, a partir da década de 50 ocorreram movimentos 

reivindicatórios de melhoristas e da agroindústria em virtude das deficiências do sistema 

patentário europeu quanto à proteção das obtenções vegetais. A própria Convenção Européia 

de patentes tinha como principio geral a proibição do patenteamento de variedades de vegetais 

e os processos biológicos que visassem sua obtenção. No entanto, como menciona Barros 

(2007, p. 595), os europeus não tardaram a perceber a importância do patenteamento dos 
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vegetais geneticamente modificados, contemplando-os através do Regulamento (CE) nº 

2100/942 e pela Diretiva 98/44/CE3, da Comunidade Européia. 

 

a) Patenteamento de OGM 

 

O desenvolvimento da tecnologia por empresas levou à elaboração da Lei de 

Proteção de Cultivares, Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997, que estabelece o direito de 

Propriedade Intelectual dos cultivares, ou seja, a autorização do registro de propriedade do 

novo cultivar pela pessoa física ou jurídica que o obtiver (SUZUKI, 2006). Esta medida torna 

o novo organismo, aquele que foi geneticamente modificado, um objeto ou uma propriedade 

intelectual e não um ser natural na sua essência. 

A Lei de Proteção aos Cultivares surgiu da omissão da Lei de Patentes (Lei nº 

9.279/96), que não apreciou em seu conteúdo os organismos vivos como um tipo de criação 

tecnológica. Hoje, o produtor tem que pagar royalties4 pelas plantas patenteadas e as sementes 

que produzem, por todas as futuras gerações, o que não era sequer pensado há alguns anos 

atrás (OLIVEIRA, 2003). 

O produtor que resolve adotar as sementes ou algum tipo de produção de OGM 

acaba se tornando “escravo” das empresas de biotecnologia porque além de pagar royalties 

pelo registro da planta ou semente, em muitos casos, as empresas procuram fabricar insumos 

agrícolas vinculados às características dos OGM’s. Suzuki (2006) menciona o caso a soja 

transgênica Roundup ready, produzida para ter maior resistência ao herbicida “Roundup”, 

ambos produzidos pela multinacional Monsanto. 

A forma como vem sendo desenvolvida a biotecnologia de plantas e sementes 

exclui o pequeno produto, tendo em vista o preço das sementes e dos produtos químicos, pois 

2 Esse regulamento determinou que a variedade suscetível de proteção tem que ser distinta das demais, 
homogênea, estável, nova e, além disso, ser designada por uma denominação (arts. 6º e 10 do Regulamento (CE) 
2100/94). 
3 Segundo Barro (2007, p. 596), essa diretiva aponta que a proteção aos inventos biotecnológicos é de suma 
importância para o desenvolvimento da Comunidade Européia [...]. Considera as invenções biotecnológicas não 
exigem sistema legislativo próprio, diferente do aplicado às patentes, sendo suficientes complementos e 
adaptações, em vista dos específicos à matéria. 
4 Royalties são os pagamentos pela licença concedida a um terceiro para explorar algo patenteado pelo 
licenciador. 
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sempre terá que pagar royalties, já que as sementes das safras futuras são geneticamente 

estéreis. 

Suzuki (2006) concorda com o seguinte pensamento de Fritjof Capra: 

Tecnologias como essas aumentam a dependência dos agricultores em relação a 
produtos patenteados e protegidos por ‘direitos de propriedade intelectual’, que 
lançam na ilegalidade as antiqüíssimas práticas agrícolas de reproduzir, armazenar e 
trocar sementes. Além disso, as empresas de biotecnologia cobram ‘taxas de 
tecnologia’ sobre o preço das sementes, ou senão forçam os agricultores a pagar 
preços abusivos por pacotes de sementes e herbicida. Através de uma série de 
grandes fusões, e em virtude do controle rigoroso possibilitado pela tecnologia 
genética, o que está acontecendo agora é uma concentração nunca antes vista da 
propriedade e do controle sobre a produção de alimentos.(...) O objetivo desses 
gigantes empresariais é criar um único sistema agrícola mundial no qual eles possam 
controlar todos os estágios da produção de alimentos e manipular tanto os estoques 
quanto os preços da comida. 

 

Pode-se dizer, portanto, que a agricultura de subsistência e pequena propriedade 

agrícola terão sua viabilidade ameaçada, a primeira por não ser capaz de arcar com os custos 

de uma produção que não visa qualquer retorno econômico e a segunda por não poder 

competir economicamente com as grandes propriedades, em virtude do maior custo final da 

produção. 

 

2.4. Bases constitucionais da Defesa do Patrimônio Genético 

 

Historicamente, o tema ambiental está associado aos direitos humanos, pois o 

meio ambiente corresponde a um elemento essencial à vida humana. Segundo Carvalho 

(2007), a relevância dos direitos humanos, em matéria ambiental, é necessária porque é de 

responsabilidade do Estado e da sociedade atual garantir a preservação para as futuras 

gerações, ou seja, o intuito da preservação é perpetuar a espécie humana na medida em que 

não se exauri os recursos naturais, garantindo remanescentes para as gerações futuras. 

Kishi (2005) apud Steigleder (2007, p. 96) considera a preservação da diversidade 

biológica como direito humano quando aponta que: 

A Convenção da Diversidade Biológica veicula normas de direitos humanos. Bem 
por isso, uma vez ratificada pelo nosso Congresso Nacional, foi incorporada a 
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Convenção ao ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional do art. 5º, 
jungida àquele rol de direitos constitucionalmente protegidos por via da norma de 
extensão do seu § 2º - e dotada, por conseguinte, de intangibilidade (art. 60, §4º, IV, 
da CF de 1988), com fundamento em interpretação teleológica do sistema jurídico 
constitucional e por força do primado da dignidade da pessoa humana, pilar do 
Estado e Direito Ambiental.5 

No âmbito do ordenamento jurídico, em esfera nacional, o meio ambiente foi 

contemplado na Constituição Federal principalmente nos arts. 4°6 e 2257. O primeiro se refere 

ao tema direitos humanos, enquanto que o segundo está relacionado à necessidade do meio 

ambiente ser ecologicamente equilibrado e que este dever é de responsabilidade do Estado e 

da sociedade. 

No art. 225 da Constituição Federal, em seu § 1º, inc I8, é de incumbência do 

Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Trata-se de um 

dispositivo que causa divergências na interpretação, pois não estão explícitos quais seriam os 

processos ecológicos essenciais, sendo necessário incorporar este conceito de outros órgãos, 

como menciona José Afonso da Silva apud Machado (2006), a exemplo da União 

Internacional de Conservação da Natureza que afirmou que: 

Os processos ecológicos essenciais são os governados, sustentados ou intensamente 
afetados pelos ecossistemas, sendo indispensáveis à produção de alimentos, à saúde 
e outros aspectos da sobrevivência humana do desenvolvimento humano. 

No entanto, apesar dessa inconsistência quanto ao conceito de processos 

ecológicos essenciais, a Constituição Federal deixa claro que o Poder Público deve promover 

o manjo ecológico das espécies e dos ecossistemas (art. 225, § 1º, I). O Poder Público é 

obrigado a manter a integridade dos ecossistemas utilizando técnicas para auto-regular as 

atividades desenvolvidas pelo homem, respeitando o meio ambiente. 

5 KISHI , Sandra Akemi Shimada. Proteção da biodiversidade: um direito humano fundamental. In: Desafios do 
Direito Ambiental no Século XXI – estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 
6 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
[,...] 
             II - prevalência dos direitos humanos; 
7 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
8 Art 225. 
[...] 
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas. 
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O ordenamento jurídico brasileiro colocou como prioridade o patrimônio genético 

do País. Isso significa que existe uma obrigação constitucional de preservar a biodiversidade 

genética do País, assim como a de fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 

de material genético. Sirvinskas (2006) afirma que o art. 225, § 1º, II, da Constituição Federal, 

protege a biodiversidade e o patrimônio genético, o que não impede a realização de pesquisas 

científicas de manipulação genética. 

Doutrinadores consagrados como Machado (2006) afirmam que as atividades que 

venham a extinguir ou modificar o patrimônio genético de uma espécie ou ecossistema são 

inconstitucionais. Para entender melhor a colocação do autor mencionado, é necessário ter 

conhecimento do conceito de patrimônio genético. Para Sirvinskas (2006, p. 297), 

“patrimônio genético é o conjunto de seres vivos que habitam o planeta Terra, incluindo os 

seres humanos, os animais, os vegetais e os microrganismos”. Esta é uma definição bastante 

simplificada de patrimônio genético, mas a Medida Provisória 2186/019, editada pelo 

governo, considera como patrimônio genético: 

As informações de origem genética contidas em amostras do todo ou de parte de 
espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e 
substâncias provenientes do metabolismo desses seres vivos e de extratos obtidos 
desses organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in situ (no lugar), 
inclusive domesticados, ou mantidos em coleções, desde que coletados no território 
nacional, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva.  

Também são patrimônio a informação ou prática de comunidade indígena ou 

local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético (conhecimento 

tradicional associado); e, ainda, o acesso ao conhecimento tradicional associado para fins de 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação 

industrial ou de outra natureza. 

No que se refere à poluição genética, os dispositivos constitucionais mais 

importantes do art. 225, § 1º, são os incisos V e VI10. É um tema bastante complexo que 

9 BRASIL, Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001. Regulamenta o inciso II do §1º e o §4º do 
art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua 
conservação e utilização, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 24 ago 2001. 
10 Art 225. 
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observa desde a produção até o destino final do produto analisando se a atividade promove 

risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente. 

Para Carvalho (2007), não se esclarece à sociedade ou esta permanece diante das 

constatações possíveis omissas, que os efeitos já presentes ou ainda decorrentes, terão um alto 

preço de recuperação, isto quando possível a recuperação. 

No título da Ordem Econômica e Financeira, em seu capítulo Da Política Agrícola 

e Fundiária, no art. 186, inc II11, determina que a função social é cumprida quando a 

propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei, a utilização adequados recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente. Cabe ao dono da propriedade fazer o uso adequado dos recursos naturais, 

assim como preservar o meio ambiente, ou seja, preservar a cobertura vegetal, fauna, solo, 

nascentes de rios e do subsolo. 

 

2.5. Instrumentos legais de proteção ambiental e a biotecnologia 

 

O Poder Público, ao permitir a produção, comercialização e o emprego dos 

organismos geneticamente modificados (OGM), deverá exercer um controle especial no que 

tange à liberação desses produtos no meio ambiente (SIRVINSKAS, 2006, p. 305). Poucos 

são os estudos relativos à proteção da biotecnologia e as questões relativas à fiscalização 

estatal desses experimentos e seu conseqüente impacto ambiental. Mas, a própria Constituição 

Federal estabelece como instrumentos de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio genético 

o licenciamento e a elaboração de um Estudo Prévio de Impacto Ambiental e do Relatório de 

Impacto Ambiental (EPIA/RIMA). 

Segundo Del Nero (2007), para qualquer leigo no assunto, a alteração genética de 

uma planta é uma atividade tecnológica arrojada e que implica, no mínimo, potenciais riscos 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente. 
11 Art. 186. 
[...] 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente 
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para a saúde humana e para o meio ambiente, bem como para o ecossistema como um todo. 

No entanto, os produtos transgênicos lançados no mercado brasileiro foram isentos da 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, é necessário elaborar um Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental e um Relatório de Impacto Ambiental (EPIA/RIMA) para 

atividades potencialmente poluidoras, como é o caso da engenharia genética. O órgão 

competente para exigir e verificar esse estudo é a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), como determina o art. 16, §§1º, III, 2º e 3º, da Lei nº 11.105/2005. 

Art. 1612 

[...] 

§ 1º Após manifestação favorável da CTNBio, ou do CNBS, em caso de avocação 
ou recurso, caberá, em decorrência de análise específica e decisão pertinente: 

III – ao órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e 
registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a 
serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e 
segundo o regulamento desta Lei, bem como o licenciamento, nos casos em que a 
CTNBio deliberar, na forma desta Lei, que o OGM é potencialmente causador de 
significativa degradação do meio ambiente; 

§ 2º Somente se aplicam as disposições dos incisos I e II do art. 8o e do caput do art. 
10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTNBio deliberar 
que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio 
ambiente. 

§ 3º A CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a 
atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem 
como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. 

O EPIA consiste, como o próprio nome sugere, num estudo prévio dos impactos 

ambientais para a instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa 

degradação ambiental, ou seja, o estudo deve ser anterior ao licenciamento ambiental da obra 

ou atividade. O termo “Prévio” inserido no texto constitucional sugere o momento que deverá 

ser elaborado o estudo para que seu propósito seja alcançado: a prevenção (MACHADO, 

2006). 

O estudo prévio também encontra respaldo no princípio da precaução em sua 

formação, mesmo porque a própria Lei 9.605/98 em seu art. 54, § 3°13, prevê o principio da 

12 BRASIL. Lei 11.105, de 24 de março de 2005. Estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados. São Paulo: Rideel, 
2007. 
13 Art. 54. 
[...] 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.332  a 400 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                            



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL INTERNACIONAL DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO GENÉTICA NA REGIÃO DE FRONTEIRA 
COM BRASIL: CASO DAS PLANTAS TRANSGÊNICAS 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

360 
 
precaução, aduzindo como crime a conduta de poluir o meio ambiente com possibilidade de 

causar dano à saúde humana. 

O § 1º do art. 225 da Constituição Federal regulamenta a Lei 11.105, de 24 de 

março de 2005, a qual estabelece: 

Normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a 
produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o 
armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio 
ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados – OGM e seus 
derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de 
biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, 
e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. 

A lei mencionada segue padrões internacionais de proteção e fiscalização de 

OGM como o princípio da precaução, já que se trata de assunto bastante incontroverso. Assim 

como sua interpretação deve ser feita em paralelo com outros dispositivos legais, tais como: a 

Lei nº 9.45614, de 25 de abril de 1997, que dispõe sobre a proteção de cultivares; a Lei nº 

7.347 de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente; a Lei nº 6.93815, de 31 de agosto de 1981, e suas 

respectivas alterações, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente; a Lei nº 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Além das legislações específicas sobre meio 

ambiente, também pode ser relacionado ao tema dos transgênicos o Código de Defesa do 

Consumidor, Lei nº 8.07816, de 11 de setembro de 1990. 

 

§3º - Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a 
autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

BRASIL. Lei 9.605, de 20 de junho de 1995. Dá nova redação a dispositivos da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 
1995, que altera a legislação tributária federal, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 21 jun 1995. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9605.htm>. Acessado 18 março 2008. 

14 BRASIL. Lei 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 abr 1997. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9456.htm. Acessado em 18 mar 2008. 
15 BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. São Paulo: Rideel, 2007. 
 
16 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a Proteção do Consumidor e dá outras 
providências. São Paulo: Rideel, 2007. 
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2.5.1. Lei nº 11.105/05 

 

Esta lei veio regulamentar os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição 

Federal, e revogar a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, 

de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de 

dezembro de 2003. Além disso, trouxe definições legais de organismos, engenharia genética, 

organismo geneticamente modificado, dentre outros; e possui como diretrizes a proteção à 

vida, proteção à saúde humana, animal, vegetal e do meio ambiente, bem como a observância 

do princípio da precaução (NODARI, 2007, p. 19). A Lei 11.105/05 também trouxe algumas 

novidades que podem ser consideradas como verdadeiros desafios. 

 

a) Funcionamento do CNBS 

 

O Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS constitui mais uma instância 

deliberativa além da CTNBio. Trata-se de uma espécie de instância recursal, cujas 

responsabilidades são: a Política Nacional de Biossegurança, o estabelecimento de princípios 

e diretrizes, decidir em última instância, além de ser o órgão responsável pela decisão sobre a 

conveniência e oportunidade de um OGM ou seus derivados. 

É um Conselho composto por dez Ministros de Estado e o Secretário Especial de 

Aquicultura e Pesca da Presidência da República, e é presidido pelo Ministro-chefe da Casa 

Civil da Presidência da República, conforme menciona Milaré (2005, p. 336). 

Uma crítica com ares de sugestão dada por Milaré (2005, p. 336) refere-se “à falta 

de membros como cientistas e outros cidadãos de competência e mérito reconhecidos, para 

dar maior significado e ressonância à instituição”. 

 

b) A CTNBio como órgão do SISNAMA 
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A CNTBio é o órgão responsável pelo acompanhamento e o progresso técnico e 

científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética, com o intuito de proteger a 

saúde humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente (art. 10, parágrafo único, da Lei 

11.105/0517), além de autorizar a realização de pesquisas e decidir se uma atividade ou 

projeto que envolva OGM ou derivados é potencialmente causadora de degradação do meio 

ambiente ou que possa causar riscos à saúde humana. 

Inicialmente, este órgão analisa o aspecto da biossegurança de um OGM e seus 

derivados. Se for favorável, a CNTBio remete o processo para os órgãos e entidades de 

registro e fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente, dentre outros, para o exercício de suas 

atribuições. Após a análise dos dados, de acordo com esclarecimento de Nodari (2007, p. 19), 

a CNTBio publica seu parecer técnico conclusivo e, em certos casos, realizar audiências 

públicas . 

O parecer técnico, em princípio, não exige o estudo de impacto ambiental. No 

entanto, no inciso III do artigo 9º da Lei 9.638/8118 se exige o estudo de impacto ambiental 

para o exercício de atividades que utilizam recursos naturais. Almeida (2003) explica que, 

como a Política Nacional do Meio Ambiente tem caráter geral e a lei 11.105/05, especial, elas 

não modificam as normas anteriores, se com elas não colidirem (art. 2º, § 2º, da Lei de 

Introdução ao Código Civil19). Sendo assim, apesar da omissão da Lei 11.105/05, é necessário 

o estudo prévio de impacto ambiental para o exercício de atividades de manipulação genética. 

Milaré (2005, p. 337) infere as seguintes conclusões sobre a CTNBio: 

[...] a primeira, que a CTNBio saiu, agora, muito fortalecida com seu caráter 
deliberativo, que implica, entre outras conseqüências práticas, na outorga da 
autorização para atividades de pesquisa e de uso comercial a segunda, que sendo 
naturalmente vocacionada para colaborar na PNB, a atuação da CTNB acabaria por 
suprir lacunas e intensificar a sua presença onde a lei é omissa ou inexistente. 

17 Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar 
de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na 
formulação, atualização e implementação da PNB de OGM e seus derivados, bem como no estabelecimento de 
normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam 
pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zoofitossanitário, à 
saúde humana e ao meio ambiente 
18 Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
[...] 
III – Avaliação de Impactos Ambientais. 
19 Art. 2º 
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a 
lei anterior 
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Almeida (2003) defende que não cabe à CTNBio decidir sobre a liberação de 

OGM no meio ambiente, pois este papel está reservado a órgãos competentes, como dispõe o 

Dec. nº 1.752/9520. Também a Resolução 23721 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA exige, expressamente, a licença ambiental em casos de introdução de espécies 

geneticamente modificadas no meio ambiente. No entanto, Nodari (2007, P 23) questiona se a 

CTNBio possui comissão estruturada e preparada para estas atividades, mesmo a Comissão 

sendo composta por especialistas de notório saber científico e técnico, com doutorado 

acadêmico 

 

c) Observância ao princípio da precaução 

 

O princípio da precaução foi destacado no primeiro artigo da nova Lei, o que pode 

ser considerado como um avanço em termos legais. Agora há consonância entre a Lei de 

Biossegurança e a Declaração do Rio, de 1992, com a Convenção da Diversidade Biológica e 

também com o Protocolo de Cartagena sob biossegurança, que estabelece tal princípio nos 

artigos operativos. 

A Convenção da Diversidade Biológica destaca o princípio da precaução no seu 

preâmbulo com as seguintes palavras: 

Observando também que quando exista ameaça de sensível redução ou perda de 
diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como 
ração para postergar medidas para evitar ou minimizar ameaça. 

No Protocolo de Cartagena o princípio da precaução está previsto nos arts. 10 e 

11, que, segundo Nodari (2007, P. 25), leva à conclusão que “um país pode utilizar o princípio 

20 BRASIL. Decreto nº 1.752, de 20 de setembro de 1995. Regulamenta a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, 
dispõe sobre a vinculação, competência e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - 
CTNBio, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 20 set 1995. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/D1752.htm>. Acessado 
em 18 mar 2008. 
21 BRASIL. Resolução nº 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, de 19 de setembro de 
1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>. Acessado em 18 mar 
2008. 
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da precaução para tomar a decisão de não importar OGM, diante das incertezas científicas 

sobre os possíveis efeitos adversos ao meio ambiente e à saúde humana”. 

Artigo 1022 

PROCEDIMENTO PARA TOMADA DE DECISÕES 

1. As decisões tomadas pela Parte importadora serão em conformidade com o artigo 
15. 

2. A Parte importadora informará, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 9º, ao 
notificador, por escrito, se o movimento transfronteiriço intencional poderá 
prosseguir: 

(a) unicamente após a Parte importadora haver dado seu consentimento por escrito; 
ou 

(b) transcorridos ao menos noventa dias sem que se haja recebido um consentimento 
por escrito.  

3. No prazo de duzentos e setenta dias a partir da data do recebimento da 
notificação, a Parte importadora comunicará ao notificador e ao Mecanismo de 
Intermediação de Informação sobre Biossegurança a decisão referida pelo parágrafo 
2º (a) acima: 

(a) de aprovar a importação, com ou sem condições, inclusive como a decisão será 
aplicada a importações posteriores do mesmo organismo vivo modificado; 

(b) de proibir a importação; 

(c) de solicitar informações relevantes adicionais de acordo com seu ordenamento 
jurídico interno ou o Anexo I; ao calcular o prazo para a resposta não será levado em 
conta o número de dias que a Parte importadora tenha esperado pelas informações 
relevantes adicionais; ou 

(d) de informar ao notificador que o período especificado no presente parágrafo seja 
prorrogado por um período de tempo determinado.  

4. Salvo no caso em que o consentimento seja incondicional, uma decisão no âmbito 
do parágrafo 3º acima especificará as razões em que se fundamenta. 

5. A ausência da comunicação pela Parte importadora da sua decisão no prazo de 
duzentos e setenta dias a partir da data de recebimento da notificação não implicará 
seu consentimento a um movimento transfronteiriço intencional. 

6. A ausência de certeza científica devida à insuficiência das informações e dos 
conhecimentos científicos relevantes sobre a dimensão dos efeitos adversos 
potenciais de um organismo vivo modificado na conservação e no uso sustentável da 
diversidade biológica na Parte importadora, levando também em conta os riscos para 
a saúde humana, não impedirá esta Parte, a fim de evitar ou minimizar esses efeitos 
adversos potenciais, de tomar uma decisão, conforme o caso, sobre a importação do 
organismo vivo modificado em questão como se indica no parágrafo 3º acima. 

7. A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes decidirá, em 
sua primeira reunião, os procedimentos e mecanismos apropriados para facilitar a 
tomada de decisão pelas Partes importadoras.  

22 Protocolo de Cartagena sobre biossegurança sobre a Convenção da Diversidade.  

BRASIL. Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. Promulga o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança 
da Convenção sobre Diversidade Biológica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 17 fev 2006. Disponível: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5705.htm. Acesso em 18 mar 2008. 
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Artigo 11 

PROCEDIMENTO PARA OS ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS 
DESTINADOS AO USO DIRETO COMO ALIMENTO HUMANO OU ANIMAL 
OU AO BENEFICIAMENTO 

1. Uma Parte que tenha tomado uma decisão definitiva em relação ao uso interno, 
inclusive sua colocação no mercado, de um organismo vivo modificado que possa 
ser objeto de um movimento transfronteiriço para o uso direto como alimento 
humano ou animal ou ao beneficiamento, a informará às Partes, no prazo de quinze 
dias de tomar essa decisão, por meio do Mecanismo de Intermediação de Informação 
sobre Biossegurança. Essas informações conterão, no mínimo, os dados 
especificados no Anexo II. A Parte fornecerá uma cópia das informações por escrito 
ao ponto focal de cada Parte que informe ao Secretariado de antemão de que não tem 
acesso ao Mecanismo de Intermediação de Informação sobre Biossegurança. Essa 
disposição não se aplicará às decisões sobre ensaios de campo.  

2. A Parte que tomar uma decisão no âmbito do parágrafo 1º acima, assegurará que 
exista uma determinação legal quanto à precisão das informações fornecidas pelo 
requerente.  

3. Qualquer Parte poderá solicitar informações adicionais da autoridade identificada 
no parágrafo (b) do Anexo II. 

4. Uma Parte poderá tomar uma decisão sobre a importação de organismos vivos 
modificados destinados ao uso direto como alimento humano ou animal ou ao 
beneficiamento sob seu ordenamento jurídico interno que seja compatível com o 
objetivo do presente Protocolo. 

5. Cada Parte tornará disponível para o Mecanismo de Intermediação de Informação 
sobre Biossegurança exemplares de todas as leis, regulamentos e diretrizes nacionais 
que se aplicam à importação de organismos vivos modificados destinados ao uso 
direto como alimento humano ou animal ou ao beneficiamento, se disponíveis. 

6. Uma Parte país em desenvolvimento ou uma Parte com economia em transição 
poderá, na ausência de um regimento jurídico interno referido pelo parágrafo 4º 
acima, e no âmbito de sua jurisdição interna declarar por meio do Mecanismo de 
Intermediação de Informação sobre Biossegurança que sua decisão(incluir , ?) antes 
da primeira importação de um organismo vivo modificado destinado ao uso direto 
como alimento humano ou animal ou ao beneficiamento, sobre o qual tenham sido 
providas informações no âmbito do parágrafo 1º acima, será tomada de acordo com 
o seguinte: 

(a) uma avaliação de risco realizada de acordo com o Anexo III; e 

(b) uma decisão tomada dentro de um prazo previsível de não mais do que duzentos 
e setenta dias. 

7. A ausência de comunicação por uma Parte de sua decisão, de acordo com o 
parágrafo 6º acima, não implicará seu consentimento ou sua recusa à importação de 
um organismo vivo modificado destinado ao uso direto como alimento humano ou 
animal ou ao beneficiamento, salvo se especificado de outra forma pela Parte. 

8. A ausência de certeza científica devida à insuficiência das informações e dos 
conhecimentos científicos relevantes sobre a dimensão dos efeitos adversos 
potenciais de um organismo vivo modificado na conservação e no uso sustentável da 
diversidade biológica na Parte importadora, levando também em conta os riscos para 
a saúde humana, não impedirá esta Parte, a fim de evitar ou minimizar esses efeitos 
adversos potenciais, de tomar uma decisão, conforme o caso, sobre a importação do 
organismo vivo modificado destinado ao uso direto como alimento humano ou 
animal ou ao beneficiamento.  

9. Uma Parte poderá manifestar sua necessidade de assistência financeira e técnica e 
de desenvolvimento de capacidade com relação aos organismos vivos modificados 
destinados ao uso direto como alimento humano ou animal ou ao beneficiamento. As 
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Partes irão cooperar para satisfazer essas exigências de acordo com os artigos 22 e 
28. 

 

Ao observar o ordenamento jurídico, o cultivo dos transgênicos fere o princípio da 

Precaução, recepcionado pela Carta Magna, e que posteriormente foi definido na Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio ambiente e Desenvolvimento no princípio 15, pois não há 

ausência absoluta de certeza quanto aos efeitos degradantes da cultura de transgênicos. 

Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da Precaução deve 
ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 
científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

 

O princípio da precaução está incorporado ao direito brasileiro desde 1981 com a 

Política Nacional do Meio Ambiente e com a Lei 9.605/98, que disciplinou no art. 54, § 3º, a 

matéria como crime, fará com que a Administração Pública, no cumprimento do art. 37, 

caput, da Constituição Federal, implemente a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental: 

 

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativas da flora: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa 

[...] 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 
adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em 
caso de riscos de dano ambiental grave ou irreversível.” 

“Art. 37. A Administração Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União dos Estados e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”23 

 

Almeida (2003) explica o princípio da prevenção no contexto da responsabilidade 

e em que obrigações decorrem da seguinte forma: 

A consagração do princípio da prevenção tem como fundamento a responsabilidade 
no causar perigo ao meio ambiente. É um aspecto da responsabilidade não levado 

23 BRASIL. Constituição Federal. Vade Mecum acadêmico de direito. Org. Anne Joyce Angher. 4 ed. São 
Paulo: Rideel, 2007. 
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em conta por aqueles que se acostumaram a somente visualizar responsabilidade 
pelos danos causados. Da responsabilidade de prevenir decorrem obrigações de 
fazer e não fazer. 

 

d) Observância estrita dos conceitos ético-profissionais 

 

Trata-se de uma novidade da nova Lei de Biossegurança que destaca a inserção de 

conceitos ético-profissionais na medida que é vedado aos membros da CTNBio participar do 

julgamento de questões com os quais tenham qualquer tipo de envolvimento de ordem 

profissional ou pessoal, sob pena de perder o mandato. 

Segundo Nodari (2007, p. 27), este ponto da lei não foi bem aceito pelos membros 

da CTNBio, já que, só se iniciou a discussão sobre matéria após pedido do Ministério Público 

Federal. Mas ainda não há a discussão suficiente para estabelecer formulário específico e 

procedimentos para verificação da obrigatoriedade da observância estrita da determinação 

legal. 

 

e) Transparência 

 

Segundo este princípio, os extratos prévios, pareceres dos processos, agenda, 

processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões, votos fundamentados de cada 

membro e demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas, de 

interesse comercial, deverão se tornar públicas e estar disponíveis em um site da internet 

(NODARI, 2007, p. 29). É um avanço significativo, pois com a transparência das ações do 

CTNBio, o cidadão estará melhor informado sobre os OGMs e seus derivados. 

Como mencionado, são informações sigilosas, aquelas de interesse comercial, 

indicadas pelo proponente e assim considerada pela CTNBio, desde que essas informações 
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não recaiam sobre o interesse particulares ou coletivos constitucionalmente garantidos, como 

estabelece o Decreto nº 5.591/200524, que regulamenta a nova Lei de Biossegurança. 

 

2.6. Poluição genética: análise do plantio transgênico 

 

As pesquisas voltadas para o desenvolvimento de plantas transgênicas vêm sendo 

realizadas desde 1986, nos Estados Unidos e França. A partir daí outros países se engajaram 

nesse tipo de pesquisa com o intuito de modificar as plantas para torná-las mais resistentes a 

determinados parasitas ou para aumentar sua produtividade. Segundo Xavier Filho et al. 

(2002), a cada ano o índice de crescimento de culturas transgênicas vêm aumentando 

gradativamente e dentre seus principais produtos estão a soja, a batata, o milho, o tomate, o 

feijão, o algodão e o fumo.  

A poluição genética por organismos geneticamente modificados decorre da 

alteração involuntária no meio ambiente e das plantações situadas nos arredores em função da 

transferência de características genéticas de outros seres. A difusão da poluição genética é por 

reprodução, o que reduz a chance de controle por eliminação da fonte poluente e foge 

completamente de controle. 

Segundo Carvalho (2007), a poluição genética pode ser horizontal ou vertical. A 

horizontal está relacionada à propagação por insetos ou através do ar para outras áreas 

agrícolas. A contaminação vertical afeta o solo, subsolo e lençóis freáticos. Na agricultura é 

mais comum a contaminação horizontal, principalmente a contaminação da agrodiversidade. 

Existe o caso do México que confirmou a contaminação de 15 espécies de milho 

convencionais pelo plantio de transgênicos. 

Os riscos inerentes ao setor agrícola são efetivamente socioeconômicos, eis que 
podem causar o aumento da população de pragas e microrganismos resistentes, o 
aumento de plantas daninhas resistentes a herbicidas a contaminação de variedades 
crioulas (relacionadas principalmente à subsistência dos agricultores locais), 
contaminação de produtos naturais como mel, diminuição da diversidade em cultivo 

24 BRASIL. Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005. Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 de 
março de 2005, que regulamenta os incisos II, IVe V do §1º do art. 225 da Constituição, e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5591.htm>. Acessado em 18 mar 2008. 
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com o aumento da vulnerabilidade genética, dependência dos agricultores a poucas 
empresas produtoras de sementes e preços ainda não definidos (CARVALHO, 2007) 

Outros casos foram registrados em outros países a exemplo da Austrália onde foi 

detectado o primeiro fluxo de genes entre as culturas transgênicas e as convencionais. 

Ocorreu que houve contaminação de plantas convencionais com o pólen da colza que se 

situavam a 3 km de distância das plantações transgênicas. Segundo estudos realizados na 

Inglaterra, a distância mínima entre as culturas para não haver contaminação seria de 5 km 

(MATTOS, 2003). 

Segundo Mattos (2003), em algumas regiões do México foram encontradas áreas 

contaminadas com a proteína Cry9c do milho transgênico Starlink. A Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency - EPA) descobriu que o milho 

Starlink era alergênico, proibindo sua comercialização para consumo humano, ficando sua 

produção liberada, a partir daí, apenas para o consumo animal. 

O problema é que entre 2000 e 2001 foram coletados mais de 300 produtos 

alimentares que continham traços de Starlink, incluindo taco shells e tortilhas de milho 

Kroger. Houve queixas de pessoas que alegaram ter passado mal, com forte reação alérgica, 

após o consumo destes alimentos 

Dos perigos proporcionados pela poluição genética o que causaria maior dano 

seria a  polinização cruzada entre a cultura transgênica e plantas aparentadas selvagens dando 

origem às superdaninhas, resistentes aos herbicidas usados com alta freqüência para controlá-

las (MATTOS, 2003). Com o aparecimento das superdaninhas seria necessário utilizar 

agrotóxico ainda mais fortes , o que causaria contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas. 
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3. REGIÕES DE FRONTEIRA DO BRASIL E OS 

TRANSGÊNICOS 

 

O Brasil pode ser considerado um país continental com 8.500.000 metros 

quadrados de área e cerca de 15.445,7 quilômetros de fronteira terrestre e 7.367 quilômetros 

de fronteira marítima (IBGE, 2007). A faixa de fronteira compreende uma faixa interna de 

150 km paralela à linha divisória terrestre do território nacional. 

A principal finalidade das faixas de fronteira é identificar quais unidades político-

administrativas do Brasil estão sob regras de segurança nacional, em especial, no que se refere 

a obras públicas de engenharia civil, participação de estrangeiros em propriedades rurais ou 

empresas nestas áreas, concessões de terras e serviços e auxílio financeiro do governo federal. 

E em segundo plano, essas unidades recebem gratificação especial em virtude da localidade25. 

O Brasil já é o segundo produtor mundial de soja, respondendo por cerca de 25% 

do produto em nível global, segundo Dall’Agnol (2006). De acordo com uma estimativa da 

Embrapa Soja, até o final desta década, o Brasil terá superado a produção dos Estados Unidos, 

detentores de 70% da produção mundial. O complexo agroindustrial da soja responde por 

mais de 13% de tudo o que o Brasil exportou em 2006. 

Até o final da década de 90, o plantio de soja se concentrava na região sul, 

principalmente no estado do Rio Grande do Sul, entretanto, hoje, essa produção tende a se 

concentrar em grandes propriedades do centro-oeste, com o uso de tecnologia e grande 

maquinário. Em virtude dessa nova frente agrícola, as pequenas e médias propriedades do Sul 

do país vêm trocando o cultivo de soja por outras atividades mais rentáveis como a produção 

de leite, criação de suínos e aves, entretanto ainda predomina a produção de soja, em virtude 

da demanda de países consumidores deste grão como Argentina (DALL’AGNOL, 2006). 

A área total de plantações de OGM em 2003 foi de 67,7 milhões de hectares, 

sendo que se estima que 3 milhões sejam de soja. Em 2007, a plantação mundial com grãos 

25 BRASIL. Lei º 6.634 de 2 de maio de 1979. Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº 1.135, 
de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 03 maio 1979. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.332 a 400 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                            



 371 

transgênicos cresceu 12%, chegando a ocupar 114,3 milhões de hectares, segundo estimativa 

do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA26, 

2007). Segundo o Clive James (2007), o Brasil possui cerca de 15 milhões de hectares de soja 

e algodão transgênicos plantados. 

Os países vizinhos ao Brasil que são produtores e consumidores de soja são a 

Colômbia, Argentina e Uruguai e quando se fala em cuidado com o transporte de produtos 

geneticamente modificados no Brasil pouco tem sido feito. O maior exemplo do desamparo 

do governo é com a soja transgênica, que é cultivada inicialmente no Rio Grande do Sul, em 

face da proximidade da Argentina, que é um país onde é livre esse cultivo e o produto 

atravessa a fronteira sem muita dificuldade. Acredita-se que 80 % da produção de soja em 

território gaúcho seja de produto geneticamente modificado. Nos outros estados produtores de 

soja, as variedades transgênicas resistentes ao herbicida glifosato se expandem sem nenhum 

controle, alimentadas por sementes de origem questionável que pode vir a trazer risco ao meio 

ambiente e se espalhar de forma desordenada e ultrapassar as fronteiras (NOVAES, 2007). 

O desconhecimento e o desrespeito ao princípio da precaução é evidente. Ao invés 

da Administração Pública se precaver dos possíveis danos ambientais que o cultivo de 

material transgênico venha provocar, fica incentivando o seu cultivo principalmente em áreas 

de fronteira para facilitar as transações comerciais e baratear o transporte do produto (DIAS, 

2007). Por enquanto, a questão do organismo geneticamente modificado é de caráter político e 

poucos são os que se atentam para a Responsabilidade que está sendo gerada. 

As áreas de fronteira com o Brasil são extremamente vulneráveis a qualquer ação 

de inconformidade ambiental desenvolvida no país vizinho, assim como a área do vizinho é 

suscetível aos danos ambientais genéticos que podem vir a acontecer no Brasil. Poucas são as 

atividades regulamentadas por acordos internacionais, principalmente no campo da produção 

de alimentos. 

No intuito de crescer cada vez mais a produção de produtos primários, houve 

incentivo no aumento das áreas agricultáveis tanto no Brasil como em diversos países e 

também houve incentivo na área da biotecnologia para trabalhar com a genética vegetal e 

tornar este ser vivo mais resistente a pragas, daí surgiram os organismos geneticamente 

modificados. 

26 International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Aplications (ISAAA) foi um órgão que publicou 
livro intitulado Status global da biotecnologia comercializada/OGM. 
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Como ainda não foi realizada uma pesquisa a longo prazo e que venha a 

comprovar que os transgênicos realmente causam mal à saúde ou qualquer outra reação à 

saúde do consumidor, as sementes transgênicas estão sendo plantadas, sem que antes sejam 

realizados estudos mais profundos sobre o assunto que levem em consideração a possibilidade 

de contaminação de áreas vizinhas que possuem plantações convencionais. Segundo as 

pesquisas mais recentes, destacadas por Almeida (2004), seria necessária uma distância 

mínima de 5 km para plantar, com segurança, cultivos de sementes convencionais, isto 

significaria uma perda de 5 km para as fazendas vizinhas, ocasionando prejuízos enormes aos 

agricultores convencionais, ou então forçando-os a aderir aos organismos modificados. 

Caso seja comprovado que os produtos transgênicos façam mal, haverá um 

retrocesso do avanço tecnológico e até comercial. Toda a plantação teria que ser removida e 

novos plantios em larga escala teriam que ser iniciados. Mas mesmo assim ainda haveria o 

risco do terreno da nova cultura ser contaminada por resquícios de pólen contaminado da 

cultura anterior. 

No âmbito internacional, as comunidades já vêm tomando certas providências. A 

União Européia, por exemplo, já desenvolveu algumas normas para proteger a população dos 

possíveis efeitos dos transgênicos na medida em que exige a notificação à autoridade 

competente do Estado-membro, além da autorização da autoridade estatal para colocar o 

produto no mercado, dentre outras medidas. 

Por outro lado existem países como os Estados Unidos que possui a legislação e a 

regulamentação da utilização de técnicas para a elaboração de Organismos Geneticamente 

Modificados e consumos destes produtos mais flexível que existe no mundo. Não há 

necessidade nenhuma dos componentes transgênicos passar pelo órgão responsável pela 

fiscalização de alimentos. 
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4. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

O termo responsabilidade tem origem no século XVIII, mas existem remissões do 

termo ”responsável” do século XIII que estava relacionado à questão ou à petição que é 

suscetível ou não de uma resposta não estando relacionado à culpa, mas sim à noção de 

equilíbrio. A relação entre responsabilidade e culpa só surgiu no século XIX com a elaboração 

da responsabilidade civil baseada na escola histórica alemã e na filosofia kantiana, com o 

intuito de moralizar as condutas individuais (MACHADO, 2005). 

A responsabilidade, segundo Sirvinskas (2006, p. 151), “passou a ser um dever 

jurídico indispensável daquele que vier a causar danos a terceiros”. Com a degradação do 

meio ambiente em âmbito internacional somados aos grandes desastres ambientais e litígios 

internacionais, houve um estimulo a estudos sobre a regulamentação de institutos de 

responsabilidade nacional e internacional do Estado sobre o meio ambiente (SOARES, 2001). 

Para que se configure a responsabilidade civil é necessário que haja: um dano, ou 

seja, prejuízo decorrente de atividade poluente que ocasione prejuízo patrimonial ou não 

patrimonial a outrem, independentemente de se tratar de risco permanente, periódico, 

ocasional ou relativo; culpa do autor do dano e nexo de causalidade entre dano e o fato 

culposo. No Direito Brasileiro, segundo Guimarães (2002), a responsabilidade subjetiva foi 

substituída pela objetiva, fundamentada no risco da atividade, na qual qualquer fato, doloso 

ou culposo, que cause um dano, impõe ao agente a reparação, porque assume os riscos de sua 

atividade. Observa-se, então, que o risco de uma atividade está atrelada ao dano ambiental 

potencial. 

 

4.1. Dano Ambiental 

 

Segundo Milaré (2005, p. 735), a literatura encontra grande dificuldade de 

conceituar dano ambiental e essa seria uma das justificativas da própria Constituição não ter 
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elaborado uma noção técnico-jurídica de meio ambiente. No entanto, este doutrinador elabora 

um conceito observando algumas advertências de Bessa Antunes, a dizer: 

Dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, previstos no art. 3º, V, da Lei 
6.938/81, com conseqüente degradação – alteração adversa ou in pejus – do 
equilíbrio ecológico e da qualidade de vida. 

 

Para Viana Bandeira apud Guimarães (2002), o dano ambiental apresenta-se como 

um fenômeno físico-material e também pode integrar um fato jurídico qualificado por uma 

norma e sua inobservância, e somente pode cogitar-se de um dano se a conduta for 

considerada injurídica no respectivo ordenamento legal. Em outras palavras, deve existir uma 

norma que condene certa atividade ou proteja determinado bem ambiental. 

Existem basicamente duas modalidades de dano ambiental que estão previstas na 

Lei 6.938/81, em seu art. 14, § 1º, quando se refere: 

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 
dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 
sujeitará os transgressores. 

[...] 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente 

Assim, com base no dispositivo mencionado, doutrinadores como Bessa Antunes 

e Milaré classificam o dano ambiental em: 

 

a) Dano ambiental coletivo, dano ambiental em lato sensu 

O conceito de dano ambiental coletivo é dado por Carvalho (2001) apud Milaré 

(2005, p. 737) como aquele que: 

Diz respeito aos sinistros causados ao meio ambiente lato sensu, repercutindo em 
interesses difusos, pois lesam diretamente uma coletividade indeterminada ou 
indeterminável de titulares. Os direitos decorrentes dessas agressões caracterizam-se 
pela inexistência de uma relação jurídica base, no aspecto subjetivo, e pela 
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indivisibilidade (ao contrário dos danos ambientais pessoais) do bem jurídico, diante 
do aspecto objetivo. 

Trata-se de uma espécie de dano causado ao meio ambiente globalmente 

considerado, em sua concepção difusa, como patrimônio coletivo, atingindo um número 

indefinido de pessoas, sempre devendo ser cobrado por Ação Civil Pública ou de outros 

instrumentos processuais adequados (GUIMARÃES, 2002). Por se tratar de um interesse 

difuso, é de fundamental importância a presença do Ministério Público na manipulação das 

medidas processuais para garantir a reparação do dano ambiental coletivo ou mesmo prevenir 

sua ocorrência (MILARÉ, 2005, p. 737). Quando cobrado o dano, tem eventual indenização 

destinada a um Fundo, cujos recursos serão alocados à reconstituição dos bens lesados. 

 

b)  Dano ambiental individual ou pessoal 

O que distingue o dano coletivo do individual é o fato de no individual ser 

possível identificar um ou alguns lesados e seu patrimônio particular, ou seja, o dano 

ambiental viola interesses pessoais, legitimando os lesados a uma reparação pelo prejuízo 

patrimonial ou extrapatrimonial (GUIMARÃES, 2002). Segundo Milaré (2005, p. 738), o 

particular não pode mover ação civil pública, mas tem legitimidade para deduzir pretensão 

individual com base na responsabilidade objetiva do causador do dano. Guimarães (2002) 

menciona que está se discutindo a possibilidade da propositura de Ação Civil Pública em 

defesa de vários indivíduos prejudicados por uma poluição ambiental por representar um 

"interesse individual homogêneo. 

São casos típicos desse tipo de dano problemas de saúde pessoal por emissão de 

gases e partículas em suspensão ou ruídos, a infertilidade do solo de um terreno privado por 

poluição do lençol freático, doença e morte de gado por envenenamento da pastagem por 

resíduos tóxicos etc.  

 

4.1.1. Características dos danos ambientais 

 

a. Ampla dispersão das vítimas 
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Uma das principais características é a pulverização de vítimas, já que se trata de 

um bem de uso comum do povo. Milaré (2005, p. 738) diz que mesmo quando “aspectos 

particulares da danosidade atingem individualmente certos sujeitos, a lesão afeta, sempre e 

necessariamente, uma pluralidade difusa de vítimas”. 

 

b. Dificuldade inerente à ação reparatória 

 

A maioria dos danos ambientais é de difícil reparação. Mesmo havendo reparação 

do dano ambiental, o meio ambiente jamais voltará ao status quo ante. As indenizações e 

compensações serão mais simbólicas do que reais, se comparadas ao valor intrínseco da 

biodiversidade, do equilíbrio ecológico ou da qualidade ambiental plena (MILARÉ, 2005, p. 

739). 

 

c. Dificuldade da valoração 

 

Quantificar o dano exercido sobre o meio ambiente é bastante difícil por causa, 

como saliente Édis Milare (2005, p. 739), da complexa estrutura sistêmica do meio ambiente. 

Por se tratar de um bem de caráter difuso, o meio ambiente possui valores intangíveis e 

imponderáveis que não são mensurados economicamente e financeiramente. 

A Lei 8.884/94 que, em seu art. 88, alterou o caput do art. 1º da Lei 7.347/85, 

ensejando que também os danos morais coletivos sejam objeto das ações de responsabilidade 

civil em matéria de tutela de interesses transindividuais. 

William Freire apud Guimarães (2002) menciona a existência de três 

características do dano ambiental, que diz serem necessários à configuração do dever de 

indenizar:  
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(1) A sua anormalidade, que existe onde houver modificação das propriedades 
físicas e químicas dos elementos naturais de tal grandeza que estes percam, parcial 
ou totalmente, sua propriedade ao uso; (2) a sua periodicidade, não bastando 
eventual emissão poluidora; (3) e a sua gravidade, devendo ocorrer transposição 
daquele limite máximo de absorção de agressões que possuem os seres humanos e os 
elementos naturais. 

 

4.2. Teorias sobre Responsabilidade Civil do Ambiente 

 

Basicamente são duas as teorias relacionadas à responsabilidade: objetiva e a 

subjetiva. Quando se fala em Direito comum, a responsabilidade extracontratural, geralmente, 

é a responsabilidade subjetiva ou aquiliana, que se fundamenta na culpa ou no dolo do agente 

causador do dano. Quando se trata de dano ambiental, o sistema adotado é o sistema da 

responsabilidade objetiva, cujo fundamento é o risco inerente à atividade ou teoria do risco 

integral (MILARÉ, 2005, p. 825). 

 

4.2.1. Responsabilidade subjetiva 

 

Prevalece no Direito tradicional a regra de que se deve ressarcir pela prática de 

atos ilícitos em virtude de culpa lato sensu, no qual se leva em consideração a vontade do 

autor, seja em caráter doloso ou culposo (MILARÉ, 2005, p. 825). A Responsabilidade 

subjetiva se baseia na necessidade de comprovar a culpa do agente causador do dano que 

encontrava fundamento no art. 159 do Código Civil de 1916. 

O atual código modificou a redação desse dispositivo inserindo o termo “ato 

ilícito” no lugar do seu sinônimo “por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”, nos arts 

186 e 927, do novo Código Civil27.  (SIRVINSKAS, 2006, p. 153). 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito. 

27 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o novo Código Civil 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

Para a teoria subjetiva, demonstrar a culpa de alguém é provar a existência de uma 

conduta inicial comissiva ou omissiva e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

 

4.2.2. Responsabilidade objetiva 

 

Quando se fala em responsabilidade objetiva deve-se remeter à teoria do risco que 

surgiu no séc. XIX e tem sua origem calcada na insuficiência de fundamento para evidenciar a 

culpa, principalmente quando se tratava do crescimento dos danos causados pela 

industrialização que deixou sem reparação aqueles que não podiam provar a culpa de uma 

pessoa determinada. A teoria do risco foi recepcionada pelo Código Civil de 1916, no seu art. 

1208 e posteriormente pelas Leis 10.406/02, 8.213/91, 8.441/02. 

A definição da teoria do risco segundo Lima apud Machado (2006) seria aquele 

risco decorrente da atividade de alguém que, mesmo agindo licitamente, responde pelos danos 

causados a terceiros em decorrência de atividade, ainda que permitida, considerada perigosa, 

independentemente de comprovação de culpa. A responsabilidade está no perigo que a 

atividade traz para o homem ou para a sociedade e a obrigação originária do risco corre da lei 

(MACHADO, 2006). 

Parte da doutrina foi relutante à teoria da responsabilidade objetiva porque não 

havia distinção entre pena e ressarcimento e ainda havia receio que a imposição do ônus, no 

caso do independente de culpa, provocasse prejuízo ao desenvolvimento das empresas e das 

atividades empreendedoras. 

O art 92728 do Código Civil de 2002 absorveu a teoria do risco da atividade à sua 

redação, ou seja, agora, segundo Serra Vieira apud Machado (2006), o novo código adotou o 

28 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
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sistema dual de responsabilidade civil àquele que pratique ato ilícito causando dano a outrem, 

ficando obrigado a indenizá-lo. A Lei n° 6.938/81 também incorporou essa teoria ao 

determinar o dever de indenizar em razão de danos causados ao meio ambiente, que foi 

posteriormente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 no seu art. 225, §3°. 

Os fundamentos da responsabilidade objetiva são os princípios da equidade e da 

justiça, já que seu foco é promover o equilíbrio às relações sociais e não deixar a vítima 

desamparada quando não se podia provar a culpa ou determinar o agente causador do dano. 

A teoria da responsabilidade objetiva afasta-se da noção de ilícito, não havendo 

necessidade de pressuposto de definição do que seja lícito e, portanto, o dever de reparar é 

inerente à própria definição da conduta tipificada na norma. Enfim, nesta teoria basta 

demonstrar a existência do fato ou do ato (SOARES, 2001). 

Provar a culpa do causador de um dano ambiental é uma atividade difícil e 

penosa. Por causa disso e da grande relevância do direito ambiental, a legislação brasileira 

passou a adotar a teoria objetiva. 

É na Política Nacional do Meio ambiente, Lei 6.938, que se encontra consagrada a 

teoria objetiva no art. 14, § 1°, ao afirmar que é “o poluidor obrigado, independentemente, de 

existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade”. O principal objetivo da lei mencionada é impor ao poluidor e ao 

predador da obrigação reparar e/ou indenizar os danos causados. 

Para a responsabilidade objetiva não importa o motivo nem o tipo de atividade 

que levou ao dano ou se o indivíduo tem culpa ou não nem tampouco que a atividade seja 

perigosa ou não. Ao danificar o ambiente o responsável tem o dever jurídico de repará-lo. 

Segundo Machado (2006), procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, 

inicia-se um processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. É somente após 

esse liame que se procura estabelecer um nexo de causalidade entre a ação e a omissão do 

dano. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem 
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A Constituição Federal de 1998 recepciona a responsabilidade objetiva na esfera 

ambiental no art. 225, § 3°, no momento que se refere à obrigação de reparar os danos 

causados, enfatizando que a lei maior brasileira adotou a teria do risco integral. 

Art. 225, §3° - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

Paulo Bessa Antunes (2004, p. 691) resume a responsabilidade pela liberação de 

OGM no ambiente através do Quadro 3: 

 

Quadro 3: Responsabilidade pela liberação de OGM 

 Sem relação de 
consumo 

Com relação de 
consumo 

Resultante da 
prática de crime 

Entidade Pública Objetiva Objetiva Objetiva 

Entidade Privada Subjetiva Objetiva Objetiva 

Fonte: Antunes, 2004. 

 

4.3. Responsabilidade Civil Ambiental no Brasil 

 

O modelo de Responsabilidade civil para os casos de dano ambiental adotado no 

Brasil “independe da existência de culpa e se funda na idéia de que a pessoa que cria o risco 

deve reparar os danos advindos de seu empreendimento” (GONÇALVES, 2007, p. 72). Sendo 

assim, basta a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade. 

Nesse tipo de responsabilidade se mostra irrelevante a demonstração da legalidade 

do ato, pois se estiver de alguma forma causando dano ao meio ambiente responde por isso, 

como destaca Nelson Nery Júnior apud Gonçalves (2007, p. 73): 

[...] ainda que haja autorização da autoridade competente, ainda que a emissão esteja 
dentro dos padrões estabelecidos pelas normas de segurança, ainda que a indústria 
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tenha tomado todos os cuidados para evitar o dano, se ele ocorreu em virtude da 
atividade do poluidor, há o nexo causal que faz nascer o dever de indenizar. 

A formulação de políticas de proteção ao meio ambiente nos diversos países gerou 

uma série de princípios que também fazem parte do arcabouço do Direito Ambiental. Os que 

mais se destacam para a Responsabilidade Ambiental são a prevenção e do poluidor-pagador. 

 

a) Princípio da prevenção 

 

Afirma Milaré (2005, p. 828) que a prevenção, ao contrário da reparação e da 

repressão, possui como foco o momento anterior ao risco. A prevenção tem como 

característica a ação inibitória, já que os danos ambientais são irreparáveis. É um princípio 

bastante importante na aplicação dos institutos das responsabilidades civil e administrativa. 

Na literatura, vale ressaltar que existem doutrinadores que não distinguem o 

princípio da prevenção e o princípio da precaução, afirmando que são uma única e mesma 

coisa, assim como outros entendem que são próximos, mas não se confundem, como destaca 

Ramos (2007), já que este tem aplicação contra os riscos já conhecidos, enquanto aquele 

possui a finalidade de evitar um risco desconhecido, ou pelo menos incerto. 

O Direito Ambiental é preventivo. Sua atenção está voltada para o momento 

anterior à consumação do dano. Mesmo sendo onerosa, a prevenção é a melhor solução, já 

que os danos ambientais, em regra, são irreversíveis (MILARÉ, 2005, p. 828). 

 

b) Princípio Poluidor-pagador 

 

Este princípio é a premissa fundamental da Responsabilidade civil em matéria 

ambiental. Sua origem advém do princípio da equidade do Direito Romano, no qual quem 

tivesse lucro com uma atividade deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela. Para o 

direito moderno, conforme explica Alonso (2000)29 apud Milaré (2005, p. 829), ‘o princípio 

29 ALONSO, Paulo Sérgio Gomes. Pressupostos da responsabilidade civil objetiva. São Paulo: Saraiva, 2000. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.332  a 400 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                            



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL INTERNACIONAL DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO GENÉTICA NA REGIÃO DE FRONTEIRA 
COM BRASIL: CASO DAS PLANTAS TRANSGÊNICAS 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

382 
 
da responsabilidade objetiva é o da equidade, para que se imponha o dever de reparação do 

dano e não somente porque existe responsabilidade’. 

O princípio do poluidor-pagador pode ser definido como 

Aquele que obriga à internalização dos custos provenientes das externalidades 
negativas ambientais, ou seja, dos efeitos nocivos resultantes do desenvolvimento de 
atividades humanas que, embora não sejam necessariamente voluntários, merecem 
igual reparação, uma vez que incidem sobre a qualidade do meio, em prejuízo de 
toda a sociedade (MILARÉ, 2005, p. 829) 

 

Gonçalves (2007, p. 73) também define o princípio do poluidor-pagador como 

aquele que “consiste em impor ao poluidor a responsabilidade pelos danos causados ao meio 

ambiente, arcando com as despesas de prevenção, repressão e reparação da poluição 

provocada”. 

O Direito Ambiental, em sua essência, é eminentemente preventivo porque 

mesmo sob o prisma do princípio do poluidor-pagador, exigindo a recomposição do dano 

ambiental, também coíbe a prática da conduta lesiva ao ambiente. 

 

4.3.1. Funções da responsabilidade civil ambiental 

 

Há uma discussão na doutrina sobre o caráter da responsabilidade civil ambiental, 

se é punitiva, preventiva e/ou reparadora. 

Sem dúvida a responsabilidade tem natureza de sanção, mas não somente esta, 

pois agrega duas outras funções que são tão importantes quanto o caráter sancionatório: 

função preventiva e reparadora. 

O foco em todo o mundo é evitar a degradação ambiental através de ações 

preventivas, mas não se tem observado que os danos ambientais, na maioria das vezes são 

irreversíveis. Uma aplicação na legislação brasileira do princípio da prevenção é a avaliação 

dos impactos ambientais do art. 9° da Política Nacional do Meio Ambiente. Em face dos 

danos ambientais, a Constituição Federal brasileira adotou duas técnicas de prevenção: o 

licenciamento ambiental e o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 
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A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

em 1972, adotou o princípio n° 15, o princípio da precaução. Na Alemanha, o princípio da 

precaução antecede o da prevenção, já que sua preocupação não é evitar o dano ambiental, 

mas evitar os riscos ambientais. 

O princípio da precaução leva à inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao 

empreendedor demonstrar, amplamente, que não há risco ambiental no exercício da sua 

atividade. 

O princípio da precaução está ligado ao princípio do poluidor pagador, previsto no 

art. 225, §§ 2° e 3°30 da Constituição Federal, art 4°, inc VII31 e art. 14 da Lei 6.938/81, que 

impõe o dever do causador do dano ambiental de repará-los. É um princípio que tem como 

objetivo coibir o poluidor. Errôneo é o pensamento que o poluidor paga para poluir. 

Fazendo uma análise baseada em fundamentos da precaução, da prudência, do 

bom senso e dos princípios que norteiam a proteção ao meio ambiente, deve-se reconhecer 

que as plantas geneticamente modificadas precisam percorrer um longo caminho para atender 

os atributos da biossegurança e não serem fontes de risco à saúde humana e animal e ao meio 

ambiente. 

A Responsabilidade Civil faz uso dos princípios mencionados para proteger o 

meio ambiente, preservando bens jurídicos fundamentais e estabelecendo sanções ao 

degradador para que este se sinta desestimulado à prática lesiva. 

 

30 Art. 225 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados 

31 Art. 4º  

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, 
ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Art. 14: Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da 
qualidade ambiental sujeitará os transgressores. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.332  a 400 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                            



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL INTERNACIONAL DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO GENÉTICA NA REGIÃO DE FRONTEIRA 
COM BRASIL: CASO DAS PLANTAS TRANSGÊNICAS 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

384 
 

4.3.2. O sujeito responsável 

 

De acordo com a lei brasileira, o responsável principal é o poluidor, que é 

denominado como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental32. Dentre os 

possíveis sujeitos à responsabilidade civil encontra-se o empreendedor e o Estado . 

 

a) O empreendedor como responsável principal 

 

Se o dano ambiental é proveniente de alguma atividade, nada mais justo que o 

empreendedor desta atividade arque com os custos sociais e ambientais provenientes da sua 

atividade lesiva. É o empreendedor quem aproveita, direta e economicamente, dos produtos 

da atividade lesiva (MILARE, 2005, p. 838). 

Caso haja mais de um empreendedor, prevalece entre eles o vínculo e as regras da 

solidariedade33. Como o dano ambiental é difuso e de difícil determinação, principalmente 

quando se trata de grandes complexos industriais, o prejuízo é distribuído para todos. Para 

Milaré (2005, p 839), parece injurídico beneficiar os autores do ato ilícito com a incerteza que 

só eles estão em condições de desfazer e uma vez que não haja outra solução capaz de atender 

ao imperativo da reparação ao lesado. 

Como destaca o art. 94234 do Código Civil de 2002, a obrigação é solidária, ou 

seja, importa na responsabilidade de todos e de cada um pela totalidade dos danos, mesmo 

que não o tenham causado por inteiro. 

32 Lei 6.938/81, art. 3º IV 
33 A jurisprudência é pacífica quanto ao assunto, quando vem referendando esse entendimento: 
“A ação civil pública pode ser proposta contra o responsável direto, contra responsável indireto ou contra ambos, 
pelos danos causados ao meio ambiente. Trata-se do caso do responsável solidário, ensejado no litisconsórcio 
facultativo (CPC, art. 46, I) e não do litisconsórcio necessário(CPC, art. 47) (STJ, REsp. 37.354-9/SP, 2ª T, j. 
30.08.1995, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro). 
34 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 
dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 
932. 
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b) A responsabilidade do Estado 

 

O ente público não responde apenas como agente poluidor, mas também quando se 

omite no dever constitucional de proteger o meio ambiente através de medidas como a 

fiscalização, inobservância das regras informadoras dos processos de licenciamento, dentre 

outras. No entender de Milaré (2005, p. 839-840), “o Estado também pode ser 

responsabilizado solidariamente pelos danos provocados a terceiros, já que não cumpriu seu 

dever de fiscalizar e impedir que acontecessem os danos”. A própria Constituição Federal no 

seu art. 225, caput, impõe ao Poder Público o dever de defender o meio ambiente e de 

preservá-lo. 

O problema é que ao responsabilizar o Estado, é a própria sociedade quem está 

sendo penalizada, pois é esta quem paga os impostos e que teria de indenizar os prejuízos 

resultantes do dano ambiental35. Por isso, a opção menos gravosa e conveniente aos interesses 

da comunidade é escolher um dos responsáveis que lucre diretamente com a atividade 

poluidora. 

 

4.4. Responsabilidade civil brasileira e OGM 

 

A responsabilidade civil no ramo da Engenharia Genética está expressa na Lei 

11.105/05 em seu art. 20 

Art 20: Sem prejuízo de aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis pelos 
danos ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua 
indenização ou reparação integral, independente de existência de culpa. 

Para Machado (2005) a redação dada ao dispositivo mencionado apresenta três 

novidades: a primeira se refere ao uso do termo “responsáveis pelo dano” ao invés de “autor”, 

terminologia dada na extinta lei 8.974/95; a segunda novidade é a incorporação da 

responsabilidade solidária; e a terceira é a inclusão da noção de “reparação integral”. 

35 Entendimento baseado em decisão da RT, São Paulo, vol. 655, pg. 83-85, 1990. 
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A responsabilidade solidária confere maior flexibilidade às vítimas de possíveis 

danos oriundos da Engenharia Genética, pois poderão escolher o responsável que acharem 

conveniente, não ficando restritos a apenas um, já que a solidariedade a ninguém exclui – 

empresas ou instituições privadas ou públicas (MACHADO, 2005). 

A responsabilidade civil independente de culpa abrange as entidades de Direito 
Público e Privado que exercerem as atividades de Engenharia Genética na construção 
ou criação, no cultivo, na manipulação, no transporte, na comercialização, na 
liberação e no descarte de OVM, conforme o referido art. 20. Desde a pesquisa até o 
destino final do rejeito de OVM há inegável responsabilidade civil objetiva 
(MACHADO, 2005) 

Nas palavras de Milaré (2005, p. 839), a reparação do dano ambiental pode ser 

exigida de qualquer um dos responsáveis segundo as regras da solidariedade que se encontra 

no art. 94236, caput, 2ª parte, do Código Civil de 2002. Àquele que pagar pelo dano cabe ação 

de regresso contra os outros co-responsáveis. 

Em primeiro lugar se deve dar prioridade à ação reparatória, pois indenizar, 

independente do valor, é sempre insuficiente. A reparação é bastante custosa e, após 

degradado o ambiente, é impossível reconstituir a integridade ambiental ou a qualidade do 

meio afetado (MILARÉ, 2005, p. 839). Enfim, a indenização tem caráter simbólico 

comparado ao valor intrínseco da biodiversidade, do equilíbrio ecológico ou da qualidade 

ambiental plena. 

36 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 
dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
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5. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL INTERNACIONAL  

 

Segundo Birnie e Boyle apud Roessing Neto (2006), a responsabilidade dos 

Estados é o princípio pelo qual os Estados podem ser responsabilizados em reclamatórias 

interestaduais sob Direito Internacional. Essa responsabilidade também envolve negociações 

diplomáticas ou negociações por meio de organizações internacionais. 

A responsabilidade pode ser tanto objetiva como subjetiva, a depender da estrutura 

normativa que embasa determinada circunstância. Segundo Soares (2001), a responsabilidade 

internacional nasce de um ato ilícito e a culpa é tratada como um nexo jurídico de causa e 

efeito entre um efeito danoso e o Estado. 

A reparação do dano, atualmente, surge tanto da violação de uma obrigação 

internacional, ou seja, aqueles proibidos pelas normas do direito internacional, quanto de um 

ato perfeitamente lícito, mas que sejam de conseqüências danosas. Estes atos lícitos, que 

devem ser reparados, correspondem à teoria do risco ou responsabilidade objetiva. 

A responsabilidade ambiental internacional está contemplada no Princípio 22 da 

Declaração de Estocolmo de 197237 e sua reiteração no Princípio 13 da Declaração do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. É um dever internacional os Estados 

cooperarem reciprocamente, caso contrário ambos respondem. 

PRINCÍPIO 22 - Os Estados devem cooperar para continuar desenvolvendo o direito 
internacional, no que se refere à responsabilidade e à indenização das vítimas da 
poluição e outros danos ambientais, que as atividades realizadas dentro da jurisdição 
ou sob controle de tais Estados, causem às zonas situadas fora de sua jurisdição. 

PRINCÍPIO 13 - Os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa à 
responsabilidade de indenização das vítimas de poluição e outros danos ambientais. 
Os Estados devem ainda cooperar de forma expedita e determinada para o 
desenvolvimento de normas de direito internacional ambiental relativas à 
responsabilidade e indenização por efeitos adversos de danos ambientais causados, 
em áreas fora de sua jurisdição, por atividades dentro de sua jurisdição ou sob seu 
controle. 

A Responsabilidade Ambiental Internacional por possível contaminação genética 

foi recepcionada pelo Protocolo de Cartagena e ratificado pelo Brasil em 2006. 

37 Foi uma conferência que reuniu vários países para se discutir a preservação e melhoria do meio ambiente. O 
documento gerado na conferência com uma série de princípios sobre matéria ambiental ficou conhecido como 
Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano 
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5.1. Protocolo de Cartagena e organismos geneticamente modificados 

 

Em 1992 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente onde 

foi assinada a Convenção sobre a Diversidade Biológica, cujos principais objetivos eram a 

conservação da biodiversidade, utilização sustentável de seus componentes e a repartição 

justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos energéticos. 

Diante do contexto da Convenção, cogitou-se a hipótese de elaborar um protocolo 

que estabelecesse procedimentos adequados para atividades de transferência, manipulação e 

utilização de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) que possuem caráter 

impactante no meio ambiente e na utilização sustentável da diversidade biológica (NASSER 

& REI, 2006). Para suprir tal necessidade, foi celebrado o Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança da Convenção sobre a Diversidade Biológica no ano de 2000. O Princípio 15 

da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é que define qual o objetivo 

do protocolo. 

Contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo de 
transferência, da manipulação e do uso seguro dos organismos vivos modificados 
resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na 
conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os 
riscos para a saúde humana, e enfocando especificamente os movimentos 
transfronteiriços. 

A previsão do Princípio da Precaução no Protocolo de Cartagena implica a 

explicitação do conteúdo desse princípio pelo órgão executor da legislação brasileira de 

biosseguranaça com vistas a torná-lo operacional (SIMÕES, 2004, p. 59-81). É importante 

observar que a aplicação da abordagem precautória no texto do protocolo está relacionado à 

prévia avaliação de risco da atividade envolvendo OGM, o que dá uma base científica à 

tomada de decisão. 

Steigleder (2007) resume o objetivo do protocolo em quatro ações que envolvem 

os OGM em benefício de dois elementos, delimitando o seu âmbito de aplicação: 

Por uma parte, os movimentos transfronteiriços, incluindo o trânsito a vários 
territórios de um terceiro Estado, dos OGMs que possam causar efeitos adversos à 
conservação da biodiversidade e à saúde humana. 

A aplicação do procedimento de acordo prévio, descrito pelo art. 7 do Protocolo, 

que estabelece procedimento de tomada de decisão pelo país importador antes da primeira 
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importação de OGM previamente à libertação desse organismo no meio ambiente. Segundo 

Simões (2004, p. 71), cabe ao país importador a responsabilidade pela avaliação do eventual 

risco de um OGM antes de introduzí-lo no meio ambiente, baseando sua decisão no 

procedimento de avaliação de risco cientificamente fundamentado como consta no artigo15, 

anexo III, do Protocolo. A primeira leva não inclui organismos modificados destinados ao uso 

direto humano ou animal ou ao beneficiamento, destinados à introdução deliberada no meio 

ambiente da Parte importadora.  

O Protocolo dá soberania para que os países decidam quanto à importação dos 

OGMs, independente de qualquer certeza científica sobre os potenciais efeitos adversos destes 

sobre o meio ambiente e saúde humana. O poder decisório é do país importador, salvo se 

quiser revisar e modificar sua decisão a qualquer tempo, com base em novas informações 

científicas (arts. 11.8 e 12.1 do Protocolo de Cartagena). 

Caso o consentimento seja explícito ou a recusa implícita, haveria dúvida quanto à 

resposta do importador, o que constituiria uma barreira comercial. Para evitar esse transtorno, 

o exportador envia uma notificação ao importador e se não obtiver resposta deve insistir e 

enviar outra pedindo urgência. Caso não receba resposta, o impasse deve ser resolvido pelas 

regras da Organização Mundial de Comércio (OMC). 

O artigo 14 prevê acordos e ajustes bilaterais, regionais e multilaterais sobre 

movimentos transfronteiriços realizados entre suas Partes, entre países-Parte e países não-

Parte, que devem estar compatíveis com os objetivos do Protocolo (art. 14.1). Segundo 

Simões (2004, p. 72): 

As Partes deverão notificar o Mecanismo de Intermediação de Informação sobre 
Biossegurança do Protocolo a respeito da existência desses acordos. Os países-Parte 
deverão, ainda, informar as regulamentações nacionais existentes que se apliquem a 
determinadas importações de OGMs. Caberá, portanto, ao Brasil e aos demais 
membros do MERCOSUL, por exemplo, informar sobre a existência de eventuais 
arranjos regionais existentes sobre biossegurança. As provisões do Protocolo de 
Cartagena referentes à avaliação de risco (Artigo 15), ao controle de risco (Artigo 
16) e aos movimentos transfronteiriços não intencionais e medidas de emergência 
(Artigo 17) encontram correspondentes na Lei Nacional de Biossegurança e nas 
Instruções Normativas da CTNBio, inclusive no projeto de lei. Assim, segundo a lei 
nacional, compete à CTNBio estabelecer critérios de avaliação e monitoramento de 
risco de OGMs, a fim de proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das 
plantas, bem como o meio ambiente. 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.332  a 400 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL INTERNACIONAL DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO GENÉTICA NA REGIÃO DE FRONTEIRA 
COM BRASIL: CASO DAS PLANTAS TRANSGÊNICAS 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

390 
 

O art 17 do Protocolo também alerta sobre a possibilidade de movimentos 

transfronteiriços não intencionais de OGMs que possuam potencial adverso ao meio ambiente 

e à saúde humana. Neste caso em especial, é obrigatório que uma parte notifique as demais 

por meio do Biosafety Clearing-House, e bem assim organizações internacionais relevantes, 

quando tiverem conhecimento de uma ocorrência dentro de sua jurisdição (NASSER & REI, 

2006). 

Infelizmente quando se trata de responsabilidade e obrigação de reparação de 

danos fruto de movimentos fronteiriços de OGMs o Protocolo de Cartagena não foi 

conclusivo. No seu art. 27 propõe uma Conferência para elaborar normas e procedimentos 

internacionais apropriados no campo da responsabilidade e compensação para danos que 

resultem dos movimentos transfronteiriços de organismos modificados, a partir de análises de 

processo em andamento no direito internacional sobre a matéria, além de tentar concluir todo 

esse processo em quatro anos. 

 

5.2. A responsabilidade pelo movimento transfronteiriço de OGMs 

 

O primeiro encontro para discutir as questões de responsabilidade e compensação 

de danos sugerido pelo Protocolo de Cartagena, ocorreu em 2004 e foi intitulada Conferência 

de Kuala Lumpur. No entanto, ao contrário do que se esperava, um grupo de trabalho criado 

pela conferência resolveu aplicar um questionário com os países signatários e não signatários 

para avaliar o entendimento deles sobre o tema. O grupo detectou uma série de dúvidas por 

parte dos países sobre a questão da responsabilidade por danos resultantes de movimento 

transfronteiriço de OGM’s e uma tendência foi observada, os países que possuíam maior 

conhecimento sobre biotecnologia possuíam uma postura restritiva e cautelosa, enquanto que 

os países menos desenvolvidos mostraram-se a favor de um regime jurídico rígido e 

abrangente de responsabilização e compensação (NASSER & REI, 2006). 

Como mencionado em capítulo anterior, o artigo 27 do Protocolo de Cartagena 

exige que as partes adotem um processo de elaboração de normas procedimentos 

internacionais no âmbito da responsabilidade e reparação de danos provenientes de 

movimentos transfronteiriços de OGMs. Em 2001, com o intuito de implementar o conteúdo 
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do Protocolo de Cartagena, foi criado o Comitê Intergovernamental (ICCP), que formou um 

grupo de trabalho e elaborou um relatório que consigna o seguinte entendimento: 

Para o desenvolvimento de um regime de responsabilidade civil deverá ser 
observado o fato de que os danos resultantes do movimento transfronteiriço de 
organismos vivos modificados podem levar muito tempo para manifestarem e 
poderão ser difusos e graduais, o que dificulta a identificação e a comprovação de 
liame com agente causador. Conclui o documento, neste tópico, que as normas e 
procedimentos em matéria de responsabilidade civil e reparação devem atentar para 
a singularidade dos organismos vivos modificados (VASCONCELOS apud 
STEIGLEDER (2007, P. 99)). 

O entendimento que prevaleceu no Comitê, em 2002, foi o de que “não se pode 

identificar os efeitos da liberação de organismos geneticamente modificados”. E também 

levantaram dúvidas quanto ao próprio conceito de “dano”, já que além de danos à 

biodiversidade, a liberação desses organismos também produz perdas comerciais e danos 

socioeconômicos (NASSER & REI, 2006). Sem um conceito de dano claro não é possível 

formular conceitos de responsabilidade, indenização e compensação. 

O entendimento da representação brasileira sobre o assunto foi de que as 

atividades cobertas pelo Protocolo devem ser reconhecidas como “potenciais causadoras de 

danos” à diversidade biológica e à saúde humana, dependendo de análise de risco, caso a 

caso, realizada por entidade oficial competente. Mesmo entendimento possui Steigleder 

(2007, p. 100) ao mencionar que: 

(...) no aludido art. 27 do Protocolo de Cartagena, vêm sinalizando que apenas os 
“impactos significativos” darão ensejo a uma tutela reparatória, em consonância com 
a orientação vigente em outros tratados e convênios internacionais relativos a danos 
ambientais. 

O artigo 11 do Protocolo, segundo Simões (2004, p. 71), não se aplica ao 

movimento transfronteiriço de OGM, pois os OGM utilizados para alimentação, ração ou 

processamento foram identificados como improváveis de ter efeitos adversos para 

conservação e uso sustentável da biodiversidade e para a saúde humana. Ou seja, a maioria 

dos produtos transgênicos tem passagem livre pelas regiões de fronteira. 

A Lei da Biossegurança não restringiu o procedimento ao primeiro movimento 

internacional de um OGM, como previsto no Protocolo de Cartagena. A própria CTNBio 

pode preparar Instrução Normativa específica para OGMs importados que já foram objeto de 

análise e parecer técnico da CTNBio (SIMÕES, 2004, p. 75). 
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O Protocolo de Cartagena quando se refere ao movimento transfronteiriço seria 

uma espécie de instrumento cuja finalidade era focar em aspectos ambientais do comércio. A 

Lei 11.105 é omissa no que se refere ao transporte internacional dos OGM, sendo assim, o 

Protocolo é um complemento à lei nacional, pois trata do movimento internacional de OGMs 

e fornece informações sobre este assunto por meio do Mecanismo de Intermediação de 

Informação sobre Biossegurança (Biosafety Clearing House). 

Enfim, por quase que unanimidade de entendimento dos países decidiu-se que 

primeiro é necessário chegar a um consenso sobre a relação dos danos cobertos pelo 

Protocolo e a sua abrangência, para, por fim, determinar normas sobre responsabilidade para 

as distintas modalidades de comércio internacional. 
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6. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

 

O novo Código Civil, Lei 10.406/2002, trata de responsabilidade solidária no 

Capítulo VI, Seção I. O art 264 traz a definição de uma obrigação solidária na qual “concorre 

mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda” 

e o art. 265 diz expressamente que “a solidariedade não se presume, resulta de lei ou vontade 

das partes”. 

Gonçalves (2007, p. 73) afirma que em virtude do caráter de ordem pública de que 

goza a proteção do meio ambiente, institui-se a solidariedade passiva pela reparação do dano 

ecológico. Para consolidar esse pensamento, este doutrinador dá o seguinte exemplo: 

[...] em um distrito industrial onde seja possível individualizar-se o responsável pelo 
dano ambiental, todos serão solidariamente responsáveis. Essa responsabilidade 
passiva visa atender ao interesse público de ser totalmente reparado o prejuízo 
causado , constituindo-se faculdade do credor vítima da poluição a escolha de mover 
processo contra este ou aquele devedor, podendo escolher todos ou o que goza de 
melhor situação financeira. 

O fundamento jurídico da solidariedade passiva no âmbito da Responsabilidade 

Civil Ambiental relacionado ao OGM encontra-se no §4º do art. 2º38 da Lei de Biossegurança. 

Antunes (2004) chama a atenção para o mencionado parágrafo no tocante à obrigatoriedade 

de que as empresas e instituições que se dediquem às atividades mencionadas na Lei de 

Biossegurança munam-se de certificado de qualidade em biossegurança mencionados no art. 

14, XI39. Dentro desta mesma lei existe um capítulo que trata da Responsabilidade Civil e 

Administrativa e, em seu art. 20, além de ser solidária, a responsabilidade é objetiva: 

38 Art. 2o As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com 
manipulação de organismos vivos, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial 
ficam restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que serão responsáveis pela obediência aos 
preceitos desta Lei e de sua regulamentação, bem como pelas eventuais conseqüências ou efeitos advindos de 
seu descumprimento. 
[...] 
§4º As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou 
patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de 
Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsáveis 
pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação 
39 Art. 14 Compete à CTNBio: 
[...] 
XI - As organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou 
patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentação de 
Certificado de Qualidade em Biossegurança, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsáveis 
pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentação 
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Art. 20. Sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta Lei, os responsáveis 
pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão, solidariamente, por sua 
indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa 

 

Geralmente se dá o mesmo tratamento às obrigações indivisíveis e à solidariedade, 

entretanto existe uma distinção clara entre as duas e que o próprio Código Civil destaca em 

seus artigos. A indivisibilidade, conforme o Código Civil, em seu art. 258, pode ser assim 

qualificada: 

Art. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou 
um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem 
econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico 

 

Segundo Pereira apud Machado (2006), a obrigação indivisível é aquela que 

somente pode ser cumprida integralmente, isto é, que é indivisível como conseqüência de 

serem indivisíveis as prestações das obrigações, pois caso fracionadas perdem as 

características essenciais do todo e sofrem depreciação acentuada. A indivisibilidade é da 

prestação, e não do objeto em si. Na indivisibilidade cada devedor, abstratamente, deve 

somente uma cota-parte (concursu partes fiunt), contudo, ao ser demandado será obrigado ao 

pagamento do todo devido por ser a prestação indivisível (CAETANO, 2003). 

Segundo Caetano (2003), por ser a obrigação indivisível, importante reflexo terá 

no que concerne à prescrição: a interrupção operada contra um dos devedores, atinge e 

prejudica os demais, pois o credor tem direito a exigir a dívida por inteiro. 

Com a finalidade de elucidar as diferenças entre indivisibilidade e solidariedade, 

vale destacar os apontamentos feitos por Caio Mário apud Machado (2006): 

1) a causa da solidariedade é o título, e a da indivisibilidade é (normalmente) a 
natureza da prestação; 2) na solidariedade cada devedor paga por inteiro , porque 
deve por inteiro, enquanto na indivisibilidade solve a totalidade em razão da 
impossibilidade jurídica de repartir em cotas a coisa devida; 3) a solidariedade é uma 
relação subjetiva, e a indivisibilidade objetiva, em razão de que, enquanto a 
indivisibilidade assegura a unidade da prestação, a solidariedade visa a facilitar a 
exação do crédito e o pagamento do débito; 4) a indivisibilidade justifica-se, as 
vezes, com a própria natureza da prestação, quando o objeto é em si mesmo 
insuscetível de fracionamento, enquanto a solidariedade é sempre de origem técnica, 
resultando ou da lei ou da vontade das partes, porém nunca um dado real; 5) a 
solidariedade cessa com a morte dos devedores, mas a indivisibilidade subsiste 
enquanto que a prestação a suportar; 6) a indivisibilidade termina quando a 
obrigação se converte em perdas e danos, enquanto que a solidariedade conserva 
este atributo. 
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É importante entender o conceito de responsabilidade solidária pelo fato desta ter 

sido estabelecida constitucionalmente no capítulo do meio ambiente, art. 225, impondo ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. Há uma solidariedade social entre o Poder Público e a coletividade com relação aos 

danos ambientais. 

No caso de algum dano ultrapassar a fronteira, a Administração Pública é solidária 

ao produtor ou empresário pelo fato de não ter cumprido seu papel de fiscalizador e defensor 

do meio ambiente. Até mesmo por que, através de legislação, o poder público tem permitido o 

cultivo de material transgênico em todo o país, tornando-o responsável pelo que vier a 

acontecer no futuro, já que foram burladas algumas etapas como o Estudo de Impacto 

Ambiental para determinar se poderia ou não plantar alimentos transgênicos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento da biotecnologia no que se refere à engenharia genética sem 

dúvida trouxe uma série de benefícios, principalmente no ramo da indústria de alimentos e até 

da medicina. No entanto, ainda não se sabe quais os organismos geneticamente modificados 

podem produzir no meio ambiente. 

No caso das plantas geneticamente modificadas, que são lançadas e trabalhadas 

diretamente no meio ambiente, suas modificações são voltadas para proporcionar resistência 

às pragas, que, em virtude dessa nova característica, podem se proliferar de tal modo que 

passem a se tornar a praga, dizimando as espécies nativas.  

O caso mencionado configura um exemplo de poluição genética, que ainda é 

insipiente de pesquisa científica profunda sobre os verdadeiros impactos ambientais da 

produção de transgênicos. Em regiões de envolve faixa de fronteira entre países, ocorrendo a 

poluição genética, há uma indagação de quem seria a responsabilidade civil ambiental para a 

reparação do dano ambiental provocado por poluição genética, esta recai sobre os Estados 

envolvidos ou sobre o produtor que assumiu o risco de produzir o vegetal transgênico. 

Como se trata de um evento futuro, ou seja, ainda não foi identificado nenhum 

caso de poluição genética, mesmo porque se trata de um evento novo e que requer estudos e 

observações a longo prazo, não existem julgados responsabilidade civil ambiental sobre 

poluição genética. No entanto, a doutrina e os princípios do direito ambiental nacional e 

internacional apontam para uma Responsabilidade Solidária entre os Estados envolvidos e o 

proprietário. 

Na Responsabilidade Civil Solidária, segundo Gonçalves (2007, p. 73), todos os 

envolvidos respondem pelos danos, já que o dano ambiental goza de caráter de ordem pública. 

Os Estados respondem solidariamente junto ao proprietário da plantação, pois o plantio de 

vegetais geneticamente modificados só é liberado se ambos os países autorizarem, tendo 

como fundamento jurídico o Protocolo de Cartagena, do qual o Brasil é signatário, e o 

princípio da precaução, já que os Estados tomam tal decisão, como se observa atualmente, 

sem qualquer estudo prévio de impacto ambiental. E o proprietário da terra, que resolveu 
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assumir o risco de cultivar vegetal geneticamente modificado, cujo fundamento jurídico se 

encontra enraizado no princípio do poluidor-pagador, previsto tanto na Constituição Federal 

brasileira como é princípio do Direito Internacional.  

Ainda é um tema que precisa ser bastante discutido, pouca é a literatura sobre o 

assunto, mas observando o material que existe publicado e os princípios que regem o Direito 

Ambiental Internacional levam a uma Responsabilidade Solidária dos sujeitos envolvidos na 

liberação e cultivo de plantas transgênicas. 
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