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RESUMO 
 

 

O presente estudo propõe a análise da proteção das criações de moda à luz dos direitos 

intelectuais, pelos regimes de direito do autor e de desenho industrial. Busca-se determinar 

a essência das criações de moda, as particularidades da sua natureza, bem como do objeto 

tutelado tanto pelo direito de autor, quanto pelo desenho industrial e, ainda as situações de 

concorrência desleal do design de moda. Pretende-se, também, verificar a viabilidade de 

cumulação dos regimes de proteção e, se o caso, em quais condições. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study proposes the analysis of the protection of fashion creations under the 

prism of intellectual rights, especially based on the copyright and industrial design 

protection regimes. The goal is to determine the essence of fashion creations, considering 

the particularities of their nature, as well as the object protected by both copyright and 

industrial design, as well as situations of unfair competition in fashion design. It is also 

intended to verify the feasibility of cumulative protection and, if appropriate, under what 

conditions. 
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INTRODUÇÃO 
 

 No campo dos direitos intelectuais, existe uma bipartição da proteção dos direitos, 

em razão do objeto a ser protegido. Dessa forma, diante da natureza do bem, ocorre seu 

enquadramento no regime de proteção: marcas, patentes, desenho industrial ou direito de 

autor. O design da moda figura no encontro do direito de autor com o desenho industrial, 

repercutindo também no direito concorrencial. 

 A moda tem grande importância cultural, social e econômica, sendo essencial 

indicador de status e de posição social. A moda despertou o interesse de escritores e 

artistas, como dos pintores impressionistas que retratavam a sociedade da época, por meio 

de seus hábitos, costumes e, indissociavelmente, de seu vestuário. De fato, a moda ocupava 

posição de destaque nos quadros dos impressionistas, que detalhavam com rigor as cores, 

texturas e movimento das peças de vestuário.  

 Escritores também destacaram a repercussão da moda na sociedade, dedicando-lhe 

reflexão, como Charles Baudelaire, ao afirmar que “la mode doit donc étre considerée 

comme un symptôme du goût idéal, (...) comme une déformation de la nature, ou plutôt 

comme un essai permanent et successif de réformation de la nature”1. Para Honoré de 

Balzac, ela é a expressão da sociedade, é de uma vez só uma ciência, uma arte, um hábito, 

um sentimento2. 

 Objeto de diversas exposições em museus e galerias, a moda é objeto de estudo em 

institutos especializados, como o Institut Français de la Mode, existindo diversos museus 

que lhe são exclusivamente dedicados, como o Palais Galliera, em Paris, e o Musée de la 

Mode d’Anvers, na Bélgica. 

 O peso econômico da moda é expressivo: a indústria da moda e do luxo movimenta 

anualmente bilhões de euros, como o grupo LVMH, detentor de diversas marcas como 

Louis Vuitton e Christian Dior que, em 2008, que movimentou mais de 17 bilhões de 

euros, com lucro de 2 bilhões de euros, ainda que dentre as marcas do grupo existam 

outros produtos além das peças de vestuário e de acessórios de moda. 

 A moda é dotada de caráter estético e também funcional, por isso se liga 

intimamente ao design, uma vez que os avanços tecnológicos, econômicos e sociais 

																																																								
1 BAUDELAIRE, Charles. Oeuvres completes t. II. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard, 1976, p. 
716. 
2 BALZAC, Honoré. Traité de la vie elegante. Paris: Mille et une nuits, 2002, p. 147: “La vie est tout à la 
fois une science, un art, une habitude, un sentiment”. 
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propiciaram uma fusão, em certos produtos, de elementos artísticos e funcionais 

protegidos.  

 Na definição do dicionário Houaiss, Design, vocábulo de origem inglesa, é 

conceituado como a concepção de um produto (máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, 

publicação etc.), específica no que se refere à sua forma física e à funcionalidade. A 

palavra também representa o produto dessa concepção. Em sua origem etimológica inglesa 

(1588), é a intenção, o propósito, o arranjo de elementos ou de detalhes num dado padrão 

artístico; do latim designare, significa marcar, indicar; do francês ‘désigner’, designar, 

desenhar.   

 O design é uma produção criativa, ainda que aplicada em um produto industrial e 

funcional, ou melhor, o caráter funcional e a produção industrial não são incompatíveis 

com o caráter criativo e expressivo; o desenhista se preocupa tanto com a funcionalidade e 

com a utilidade do produto final quanto com sua estética, pois o produto industrial deve 

atender à sua finalidade. 

 Desse modo, podemos entender o design como encontro da produção industrial, de 

cunho econômico, com a expressão artística, complementando o produto e agregando valor 

e qualidade ao conjunto final. Segundo o designer Victor Papanek sobre as criações 

utilitárias, “o que pode conferir valor espiritual [à criação] tanto é a intenção do designer 

como o respectivo uso do objeto criado. Ao exercermos nossa arte e nossa perícia, aquilo 

que fazemos dá forma ao que somos e ao que nos tornamos”3.  

 Na sociedade atual, o design encontra-se presente na indústria: o consumidor não 

mais se limita a buscar um produto útil e funcional, ele também exige que o objeto possua 

característica estética agregada. Muitos produtos industriais tornaram-se objeto de desejo, 

de afirmação, de expressão e de tradução de status, verificada pela expansão do mercado 

do luxo. 

 O design evidencia-se em diversas áreas, como design mobiliário, automobilístico, 

gráfico, de embalagens, digital (web design, design de jogos), de produto, de moda. Com 

relação à moda, pode-se dizer que se trata de um desdobramento do design aplicado à 

criação de objetos de vestuário. Conforme explica a estilista Anna Molinari, “dentro do 

campo da moda, o objetivo de cada estilista é de criar, conceber, propor tendências e 

inovar, criando peças de vestuário”. Os estilos e tendências refletem a época e a 

sociedade, e, assim como nos demais campos da arte, a criação de moda é a transposição 

																																																								
3 PAPANEK, Victor. Arquitetura e design. Ecologia e ética. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 57. 
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de uma ideia, de um sentimento, de uma emoção, através do complexo processo de criação 

do autor4. 

 A ligação das criações de moda e de direitos intelectuais não se limita ao desenho 

industrial, podendo ser analisada também pela ótica do direito de autor. A moda é um meio 

de expressão, assim como qualquer obra de arte. As peças caracterizam o criador que, por 

meio delas, expressa seu próprio estilo artístico de criação, pelo qual pode ser identificado, 

tanto quanto um pintor em relação à sua tela. Além disso, do ponto de vista do consumidor, 

a moda é um instrumento de exteriorização do indivíduo, que se expressa por seu estilo. E 

como consequência, muito se pode conhecer de alguém simplesmente pela observação de 

sua maneira de se vestir, como, por exemplo, status social, econômico, sendo até mesmo 

possível identificar características da personalidade de uma pessoa de acordo com seu 

estilo de vestimenta.  

 Na ótica do estilista, a moda é uma modalidade artística, uma criação do espírito, 

da alma do criador, que, em sua obra, transpõe elementos de sua personalidade e imprime 

os reflexos de suas inspirações na criação de peças úteis ao vestuário. Portanto, não é 

justificável que as criações da moda não recebam proteção adequada, como as demais 

obras artísticas e também funcionais; elas ocupam importante espaço na economia e na 

indústria, movimentam cifras significativas tendo grande repercussão econômica. No 

entanto, ainda em muitos países, as criações de moda não recebem qualquer tipo de 

proteção jurídica. 

 Diante da apresentação da relevância do senso estético na indústria, cumpre 

apresentar noções de moda e de alta costura, com foco nas criações de peças de vestuário,  

examinar o tratamento dado às criações de moda pelos tratados internacionais e em outros 

países, notadamente na França, bem como analisar os regimes que outorgam proteção às 

criações intelectuais, para verificar, em nosso ordenamento, em que sistema se devem 

enquadrar as criações de moda e quais são seus limites, uma vez que nessas criações 

existem elementos da produção industrial e da produção artística, envolvendo interesse 

econômico. Propõe-se também avaliar a possibilidade de cumulação de regimes de 

proteção, tanto de direito de autor quanto de desenho industrial. O presente estudo busca, 

ainda, verificar a proteção das criações de moda contra a prática de atos de concorrência 

desleal.  

  

																																																								
4 Molinari, Anna e outros.  Et la femme créa le style!, Itália: Editions White Stars, 2009, prefácio. 
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CONCLUSÃO 
 

As criações de moda têm grande importância cultural, econômica, sociológica e 

psicológica. No entanto, como em diversos países, no Brasil o design de moda ainda não 

recebe a devida proteção pelo direito, sendo escassas as decisões jurisprudenciais sobre o 

tema, que ainda é pouco conhecido e frequentemente associado à futilidade. 

A criação e o desenvolvimento de produtos da moda requerem investimentos e 

pesquisa, envolvem diversas etapas de processo criativo, além de contarem com robusta 

indústria, desde o nascimento da ideia de uma criação até o estágio final de venda do 

produto. No entanto, não é apenas a relevância econômica da indústria da moda que 

justifica a proteção das criações, mas o fato de que peças de moda podem e devem ser 

tuteladas pelo direito, quando presentes os requisitos legais, como analisado no presente 

estudo. 

Não há justificativa para que o design de moda fique à margem da proteção legal 

existente para as criações intelectuais sem a perquirição, em caso concreto, da existência 

de condições de aplicação da tutela do direito de autor e do desenho industrial. Isso porque 

as criações de moda, criações utilitárias, são criações intelectuais, produtos da criatividade 

e do intelecto humano e, portanto, merecem a proteção outorgada pela lei às demais 

categorias de direitos intelectuais, em razão da indiferença do mérito e da destinação da 

obra, consagrada pela teoria da unidade da arte. Pois, se existem diversas formas de se 

desenhar um vestido que tenha o mesmo uso e eficiência e se a escolha da forma seja 

estética, é perfeitamente razoável admitir que a opção por um desenho entre diversos 

outros reflete a criatividade de seu autor, podendo, ainda, caracterizar a expressão de sua 

personalidade. 

No entanto, a possibilidade de proteção do design de moda pelo direito de autor e 

pelo desenho industrial não significa que toda e qualquer peça de moda deva ser objeto de 

tutela do direito. A proteção, à evidência, dependerá da análise do caso concreto, e apenas 

se as condições legais forem observadas haverá a proteção legal, sendo a perícia 

indispensável. Ou seja, para que uma criação de moda seja protegida pelo direito de autor, 

ela deverá ser uma criação de espírito, dotada de certa originalidade, expressa por qualquer 

meio e fixada em qualquer suporte, nos termos do artigo 7º da lei de direito de autor. E, 

para que o design de moda seja tutelado pelo desenho industrial, deverá representar um 

conjunto ornamental de linhas e cores, aplicado a uma peça, com resultado visual externo 
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novo e próprio, de maneira a diferenciar a criação das demais, conforme artigos 95, 96 e 97 

da lei de propriedade industrial. Assim, para a proteção das criações de moda, poderá ser 

invocada tanto a proteção da lei de direito de autor, nº 9.610/98, quanto da lei de 

propriedade industrial, nº 9.279/96, relativamente aos desenhos industriais. 

Desse modo, as leis sobre direitos intelectuais vigentes no Brasil permitem a 

proteção das criações de moda pelo direito de autor e pelo desenho industrial, desde que 

observados os requisitos legais, apesar da ausência de menção legal expressa. A ausência 

de dispositivo específico para as criações de moda não afasta a proteção, uma vez que as 

criações podem se enquadrar nos critérios legais para incidência dos regimes de proteção; 

mais relevante do que a existência de artigo legal específico é a inexistência de exclusão 

legal de proteção das criações de moda pelo direito de autor ou pelo desenho industrial. E 

as leis de direitos intelectuais brasileiras não excluem as criações de moda da proteção do 

direito de autor, tampouco do desenho industrial. 

Por conseguinte, cumpre destacar que a possibilidade de tutela por um dos regimes, 

de direito de autor ou de desenho industrial, não afasta por si só a possibilidade de 

incidência do outro. A análise das leis de direito de autor e de propriedade industrial revela 

não haver nenhum obstáculo à cumulação dos dois regimes em relação às criações de 

moda. Logo, se não há vedação expressa sobre a possibilidade de cumulação de direito de 

autor e de desenho industrial, uma vez verificados os requisitos legais de proteção pelo 

direito de autor e pelo desenho industrial, independentemente apreciados, haverá a 

cumulação de direitos sobre uma mesma criação de moda. 

Verifica-se, ainda, ser possível a proteção das criações de moda pelo regime da 

concorrência desleal, em acréscimo à proteção pelo direito de autor e desenho industrial, 

ou mesmo na falta de proteção pelos direitos intelectuais. A proteção das criações de moda 

contra as práticas de concorrência desleal independe da incidência do direito de autor e do 

desenho industrial, se houver confusão entre produtos, desvio de clientela ou ação 

parasitária haverá prática de concorrência desleal, vedada pela Lei n. º 9.279/96. A 

condenação por concorrência desleal poderá ser um agravante da verificação de violação 

de direito de autor ou de desenho industrial, ou até mesmo representar uma segunda chance 

de proteção de criações de moda não tuteladas pelos direitos intelectuais, pois os requisitos 

para a caracterização de concorrência desleal são diversos daqueles estabelecidos para a 

configuração de violação de direito de autor e desenho industrial. 

Embora, ao longo da história da moda, a proteção da moda estivesse mais ligada às 

criações de alta costura, na atualidade essa ação não depende da classificação de alta 
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costura para possibilidade de tutela da moda. Criações de alta costura podem não ser 

protegidas se não forem originais, da mesma forma que peças de novos designers podem 

ser passíveis de proteção. Os avanços tecnológicos e industriais permitem a produção de 

peças com grande rapidez e qualidade, o que não era possível anteriormente. Contudo, as 

inovações industrias e a velocidade de produção não podem servir de escusa para a 

violação de direitos sobre as criações de moda. O avanço tecnológico passou a permitir o 

compartilhamento instantâneo de desfiles, o aumento da velocidade de produção bem 

como a redução de custos, permitindo o surgimento do fenômeno de fast fashion, 

representado por grandes grupos como Zara e H&M. O fenômeno por si só não é 

censurável, trata-se de evolução dos meios de confecção, que sempre existiram. No 

entanto, a cópia de criações de moda, em nítida violação de direitos dos titulares, deve ser 

censurada e impedida. Para tanto, é imprescindível a conscientização social sobre a 

necessidade de proteção das criações de moda como criações intelectuais, o que, por sua 

vez, tem ligação com a cultura de determinada sociedade. No Brasil, o reconhecimento da 

proteção das criações de moda ainda é restrito, porém a existência de acórdão no Tribunal 

de Justiça, conferindo proteção a artigo de moda, é um importante passo para a construção 

jurisprudencial e doutrinária dos limites da tutela das criações de moda.   

Enfim, a proteção das criações de moda é possível e necessária, pois, assim como 

em relação às demais criações intelectuais, a tutela das criações recompensa o autor por 

seu trabalho intelectual e serve de estímulo para novas criações. 
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