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RESUMO 

O produto do esforço intelectual humano é transportado para o mundo dos fatos por 
meio de determinada forma, cujo conceito proposto abrange todos os recursos colocados à 
disposição do homem para trazer à realidade objetiva concepções técnicas ou estéticas 
suscetíveis de receber a tutela do Estado. Com efeito, a forma une o concreto ao abstrato, 
tornando possível a organização do caos interno, próprio dos sentimentos e pensamentos 
humanos, além de permitir que a obra seja devidamente comunicada e, a partir daí, que se 
estabeleçam relações jurídicas entre ela e o seu criador, bem como com terceiros. No 
campo do direito de autor, a forma se exterioriza para, em seguida, retornar ao mundo 
interior, despertando os sentidos humanos, fenômeno que não ocorre com as formas 
técnicas, concebidas para operar efeitos na realidade objetiva e produzir resultados no 
mundo exterior ao homem. Nesse contexto, a afirmação de que propriedade intelectual é 
forma oferece uma nova perspectiva para estudar-se o sistema de proteção ao esforço 
intelectual humano, permitindo que o intérprete da lei tenha um guia para a solução do 
paradoxo da acumulação de diversas proteções sobre um único objeto, que pode revelar-se 
ao mesmo tempo belo e útil. Note-se, a propósito, que o sistema da propriedade intelectual 
é composto por institutos cujas esferas de proteção não se interpenetram, cobrindo áreas 
estanques do engenho humano, cada qual com seus fundamentos e requisitos próprios, 
voltados para a consecução de uma determinada finalidade. Como é de conhecimento 
geral, a única maneira de apropriar-se, com exclusividade, de conteúdo técnico é por meio 
da obtenção de uma patente, que protege soluções para problemas do nosso cotidiano, 
considerada a realidade objetiva, externa ao homem. Fixadas essas premissas, pode-se 
estabelecer uma relação de subsidiariedade entre a propriedade industrial e o direito de 
autor, porquanto, embora os inventores possam também ser considerados autores no 
sentido amplo do termo (pais das invenções), não poderão retirar do direito autoral 
fundamento válido para proteger o conhecimento técnico. Quanto ao confronto entre o 
direito de autor e os demais institutos da propriedade industrial, como, por exemplo, as 
marcas e os desenhos industriais, cumpre salientar que a definição das respectivas esferas 
de proteção também não autoriza que se conclua pela sobreposição, mas sim por uma 
saudável harmonização de direitos. Assim compreendida a problemática subjacente ao 
tema proposto, percebe-se que há, em verdade, apenas um conflito aparente entre o direito 
de autor e a propriedade industrial, o que permite que convivam em harmonia, com vistas a 
coibir a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário de esforços e investimentos 
alheios. Por fim, em casos fronteiriços, a aplicação do princípio da subsidiariedade tal 
como enunciado acima, dissolve eventuais obstáculos, com vistas a que os direitos de 
propriedade intelectual sirvam para impulsionar o País na direção do desenvolvimento 
econômico, tecnológico e cultural, considerado, em todos os casos, o interesse social. 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Direito Autoral; Propriedade Industrial; Proteção 
da forma; Regime Jurídico. 
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ABSTRACT 

The result of human intellectual effort is manifested through forms. Therefore, the concept 
of form covers all resources at man’s disposal to bring to reality technical and aesthetic 
concepts that may be protected by the State. Essentially, form unites the concrete to the 
abstract. This makes organizing and communicating ideas possible. From there, it is also 
possible to establish legal connections between a form and its creator, as well as with third 
parties. With respect to copyright, form is externalized and then returns to the inner world, 
awaking human senses - phenomena that do not occur within technical form. The latter is 
designed to bring about effects in the objective reality and produce results in the outside 
world. In this context, the claim that intellectual property is form offers a new perspective 
to study the intellectual property system. It also allows the interpreter of the law to have a 
guide to the resolution of the paradox regarding the accumulation of several protections on 
a single object, that can prove to be both beautiful and useful. It should be noted that the 
intellectual property system is composed of institutions whose spheres of protection do not 
interconnect. They cover different areas of human inventiveness, each of which has its own 
foundations and requirements to achieve a certain purpose. As it is generally known, the 
only way to appropriate, exclusively, technical content is by obtaining a patent. This 
protects solutions to problems of our daily life, considered the objective reality, external to 
man. Having established these premises, a relationship of subsidiarity between industrial 
property and copyright can be established. Although inventors can also be considered 
authors in the broad sense of the term, they are not allowed to use copyright to protect 
technical knowledge. Concerning the comparison between copyright and other industrial 
property institutes, such as trademarks and industrial designs, it should be pointed out that 
the definition of their respective spheres of protection does not legitimize the conclusion 
that it would be possible to accumulate protection on a single form, but rather it leads to 
the conclusion that, in fact, we have a harmonization of rights. By these means, the 
problem outlined in the proposed thesis is only an apparent conflict between copyright and 
industrial property, which allows them to coexist in harmony in order to avoid unfair 
competition and parasitism. Finally, it is important to outline that in forefront cases, the 
application of the principle of subsidiarity as set out above, dissolves any obstacles that 
intellectual property rights could present to economic, technological and cultural 
development of the country, that are always guided in accordance with the public interest. 

Keywords: Intellectual Property; Copyright; Industrial Property; Protection of form; Legal 
Regime. 
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RÉSUMÉ 

Le produit de l’effort intellectuel humain est transporté au monde des faits par une forme 
determinée dont le concept proposé contient toutes les ressources mises à disposition de 
l’homme pour apporter à la réalité objective les conceptions techniques ou esthétiques 
susceptibles de recevoir la tutelle de l’État. En effet, la forme unit le concret à l’abstrait en 
rendant possible l’organisation du chaos interne propre des sentiments et des pensées 
humains; elle permet encore que l’oeuvre soit dûment communiquée et à partir de cela, 
qu’on établisse des relations juridiques entre elle et son créateur ainsi qu’avec des tiers. 
Dans le domaine du Droit d’auteur la forme s’extériorise, pour retourner ensuite au monde 
intérieur, en réveillant les sens humains. C’est un phenomène qui n’arrive pas avec les 
formes techniques, conçues pour opérer des effets dans la réalité objective et pour produire 
des résultats dans le monde extérieur à l’homme. L’affirmation dans ce contexte que la 
propriété intellectuelle c’est de la forme, offre une nouvelle perspective pour qu’on étudie 
le système de protection à l’effort intellectuel humain en permettant que l’interprète de la 
loi ait un guide pour la solution du paradoxe de l’accumulation de plusieurs protections sur 
un seul objet qui peut se révéler au même temps beau et utile. On note à propos, que le 
système de propriété intellectuelle est composé par des instituts dont les sphères de 
protection ne s’interpenètrent pas, en s’étendant par des domaines étanches de 
l’engéniosité humaine, étant chacun d’eux avec ses fondements et ses conditions propres, 
tournés à la réussite d’un but précis. C’est de la connaissance générale que la seule manière 
de maîtriser avec exclusivité le contenu technique, c’est par l’obtention d’un brevet 
protégeant des solutions pour les problèmes de notre quotidien en envisageant la réalité 
objective extérieure à l’homme. Après avoir fixé ces prémisses, on peut établir une relation 
de subsidiarité entre la propriété industrielle et le Droit d’auteur. Cependant, même si les 
inventeurs peuvent être considerés des auteurs dans le sens large du mot (les pères des 
inventions), ils ne pourront pas enlever du Droit d’auteur le fondement valable pour 
protéger la connaissance technique. En ce qui concerne la confrontation entre le Droit 
d’auteur et les autres instituts de propriété industrielle comme par exemple les marques et 
les dessins industriels, on doit souligner que la définition des sphères concernant la 
protection n’autorise non plus qu’on conclut par la superposition, mais si par 
l’harmonisation saine de droits. Après la compréhension de la problématique subjacente au 
thème proposé, on remarque qu’il n’y a qu’un conflit apparent entre le Droit d’auteur et la 
propriété industrielle, ce qui permet de vivre ensemble en harmonie, afin de réprimer la 
concurrence déloyale et le profit parasitaire des efforts et des investissements d’autrui. 
Enfin, l’application du principe de subsidiarité dans des affaires limitrophes, tel que énoncé 
ci-dessus, dissout des obstacles éventuels pou que les droits de propriété intellectuelle 
servent à pousser le pays vers l’épanouissement économique, technologique et culturel, en 
envisageant dans toutes les affaires, l’intérêt social. 
 
Mots-Clé: Propriété Intellectuelle; Droit d’auteur; Propriété Industrielle; Protection de la 

forme; Régime Juridique. 
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INTRODUÇÃO 

A propriedade intelectual1 é forma2. Com efeito, o produto do esforço intelectual 

humano ou aquilo que advém do subconsciente como inspiração (ato de arte), e que os 

italianos denominavam de “magia”3, é transportado para o mundo fenomênico por meio de 

determinada forma. 

Nessa perspectiva, o conceito de forma ora proposto não se limita àquela noção 

enciclopédica comum de “aspecto físico próprio dos objetos e seres”, nem se reduz à 

dimensão estritamente material, mas abarca todos os recursos colocados à disposição do 

homem para trazer ao mundo em que vivemos suas concepções técnicas ou estéticas, que, 

traduzidas em forma, seja em meio físico, seja em meio virtual, podem receber a tutela 

do Estado. 

1Gama Cerqueira ensina que “[...] Ao conjunto desses direitos resultantes das concepções da inteligência e do 
trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles pode resultar, 
costuma-se dar a denominação genérica de propriedade intelectual [...]” CERQUEIRA, João da Gama. 
Tratado da propriedade industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956. v. 1, t. 1, p. 68-69. Vide, 
ainda, outro trecho do referido tratadista no sentido de que a “propriedade industrial, que pode ser definida 
como o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções 
intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial.” A 
propriedade industrial poderia também ser definida, de modo mais geral, como “o conjunto de normas 
legais e princípios jurídicos de proteção à atividade do trabalho, no campo das indústrias, e a seus 
resultados econômicos, abrangendo, assim, a proteção das produções intelectuais do domínio industrial 
(invenções, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais) e toda a matéria relativa à repressão da 
concorrência desleal, inclusive as marcas, o nome comercial, as indicações de origem dos produtos, etc. 
Preferimos, porém, a primeira definição por ser mais restrita, particularizando melhor o objeto da 
propriedade industrial.” Id. Ibid., p. 72-73. Poder-se-ia dizer, em síntese, que a expressão Propriedade 
Industrial engloba assuntos referentes a marcas, patentes (de invenção e de modelo de utilidade), desenhos 
industriais, assim como contratos de licença de uso ou exploração de tais direitos e contratos de 
transferência ou fornecimento de tecnologia ou know-how e de franquia. Quando a isto se somam os direitos 
autorais, fala-se em Propriedade Intelectual, categoria mais ampla, que abarca a Propriedade Industrial. 

2Para Rudolf Arnheim: “forma é a configuração visível do conteúdo”. ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção 
visual. São Paulo: Pioneira, 1997. p. 89. 

3Para Silveira “[...] o esforço, a inspiração, o impulso ou mesmo o que os italianos chamavam de “magia” 
para chegar a algo perceptível aos sentidos.” SILVEIRA, Newton. Abuso de patentes. p. 8. Disponível em: 
<http://www.lex-net.com/new/wp-content/uploads/2014/10/50-Abuso-de-patentes.pdf>. E mais, “Essa 
concepção unitária da arte e da técnica já se podia vislumbrar na criação de Leonardo Da Vinci, para quem 
a atividade artística e a atividade científica nasciam de uma inspiração única, nutriam-se sem cessar uma da 
outra, e as conquistas de uma influenciavam o desenvolvimento da outra.” SILVEIRA, Newton. Direito de 
autor no design. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 44-45. De acordo com Regis de Oliveira: “A inspiração 
não vem quando eles [os artistas] querem ou é buscada. Simplesmente vem. Sem avisos ou receios. 
Aparece quando menos se espera. Explode na mente do artista. Brota como água da montanha. As fontes 
são as mais vitais.” OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte. São Paulo: Malheiros Ed., 2017. p. 54. 
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Tem-se, portanto, que a forma corporifica tais abstrações4 no mundo real, é o 

vínculo que une o concreto ao abstrato, tornando possível a organização do caos interno, 

próprio dos sentimentos e pensamentos humanos, além de permitir que a obra5 (técnica ou 

simplesmente estética) seja devidamente comunicada e, a partir daí, que se estabeleçam 

relações jurídicas entre a forma e seu criador6, bem como entre esta e terceiros. 

A propósito das etapas percorridas desde a inspiração até se chegar à obra de arte, 

Walter Moraes ressalta o seguinte: 

“O belo objetivo descobre-se na natureza a cada passo. Mas os homens 
aprenderam desde cedo a criar as condições capazes de ativar a emoção estética, 
ou seja, alcançaram abstrair, em momentos de alta intuição (ou inspiração), que 
são momentos de emoção estética absoluta, condições objetivas suprarreais da 
àisthesis, supostamente acessíveis à análise racional, e lograram impregnar delas 
suportes naturais. Tal resultado é a obra de arte. Tal operação, que é em si 
estética, pois é carga emocional estética espontânea do artista que a alimenta e 
lhe dá consistência, o ato de arte, que não pode submeter-se a regras de 
procedimento na sua primeira fase (a da concepção), mas deve, na segunda fase 
(a execução), obedecer a certos preceitos, cumprir determinadas condições, 
necessárias a tornar a obra suscetível de perfeita comunicação: pois aqui não 
basta a intelecção estética, impondo-se habilidades específicas que conduzam a 
criação ao objetivo colimado que é a emoção estética.”7 

 

Nesse sentido, Cláudio Roberto Barbosa assevera que o formato juridicamente 

protegível pela propriedade intelectual é a representação da ideia e não a ideia em si, seja 

                                                           
4“Ideia e forma são necessárias uma à outra. A ideia sem a forma não passaria de um magma de imagens 

confusas e incoerentes, uma excentricidade; a forma sem a ideia seria um envoltório vazio, um vácuo de 
pensamento, uma fonte seca. A forma alimenta-se nas pastagens da ideia; a ideia precisa de forma para se 
converter em matéria e vida.” CLARET, Jacques. A idéia e a forma: problemática e dinâmica da 
linguagem. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 7. Mais adiante esclarece que: “Os esquimós, por exemplo, 
percebem 30 variedades distintas de neve, e não a neve em geral; não porque tenham arbitrariamente 
resolvido percebê-las, mas porque são incapazes de perceber de outro modo a realidade. A atividade prática 
marcou a língua, e a experiência social fixada pela linguagem domina o funcionamento do pensamento”. Id. 
Ibid., p. 106. 

5A utilização do termo “obra” abarca as criações técnicas, protegidas pelos institutos da Propriedade 
Industrial e estéticas, que recebem a proteção advinda do Direito de Autor. 

6Cláudio Roberto Barbosa ensina que: “A utilização do termo ‘criador’ em substituição aos tradicionais 
termos ‘inventor’, ‘autor’, etc. é proposital a fim de evitar as confusões decorrentes da especificidade das 
diferentes ‘criações’ de cada um destes. Assim, o ‘inventor’ é o ‘criador’ da ‘invenção’, o ‘autor’ é o 
‘criador’ da ‘obra’, o ‘intérprete’ é o ‘criador’ da ‘interpretação’”. BARBOSA, Cláudio Roberto. A relação 
entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito internacional. 2001. Dissertação (Mestrado) 
– Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2001. 

7MORAES, Walter. Arte. In: FRANÇA, Rubens Limongi (Org.). Enciclopédia Saraiva do Direito. São 
Paulo: Saraiva, 1977. v. 8, p. 142. Em seu “Ensaios sobre a pintura”, Diderot afirma o seguinte: “Sou pouco 
versado nas leis sobre a maneira de drapejar as figuras; ela é inteiramente poesia quanto à invenção, 
inteiramente rigor quanto à execução”. DIDEROT, D. Ensaio sobre a pintura, cit., p. 92. 
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na forma de sinal distintivo (marca), seja na forma de um quadro reivindicatório (patente), 

seja na obra artística.8 

Dessa maneira, o direito consegue captar e proteger apenas aquilo que possa adotar 

determinada forma, uma vez que concepções puramente abstratas, como um pensamento, 

uma ideia ou uma determinada sensação não são suscetíveis de tutela, porquanto não são 

considerados objeto de direito.9 

Nesse diapasão, também é importante relembrar a lição de Newton Silveira no 

sentido de que o processo mental das criações é unitário, ou seja, “o mesmo esforço que 

deu origem à indústria (satisfação das necessidades materiais) criou as artes para a 

satisfação das necessidades espirituais do ser humano.”10 

Assim, aperfeiçoado o ciclo mental referido acima, vêm à lume esculturas, pinturas, 

partituras, letras e algarismos, fórmulas químicas, marcas, desenhos industriais, livros, 

procedimentos descritos em textos, bem como uma infinidade de outras manifestações 

intelectuais, que são originalmente concebidas de maneira abstrata e, posteriormente, 

carreadas para o mundo em que vivemos por meio de suportes, materiais ou não, que, 

invariavelmente, adotam determinada forma. 

É o que Pontes de Miranda denomina de “ideia enformada”, verbis: 

“[...] ninguém pode pretender que se lhe proteja a idéia, se não a enformou. À 
mesma idéia podem-se dar diferentes formas. Protege-se a idéia enformada, a 
forma que primeiro se obteve. Daí poder haver tradução e adaptação, com 
proteção à parte, mas de certo modo ligada à obra original. A idéia, em senso 
lato, é que é incorpóreo.”11 

                                                           
8Segundo o autor: “Cabe desenvolver melhor esta noção. Para a propriedade intelectual o objeto a ser 

comunicado é a idéia, o conceito criado, o qual não pode ser juridicamente protegido dentro do sistema da 
propriedade intelectual que exige a transcrição da informação em um meio tangível. A representação da 
idéia, portanto, é o formato juridicamente protegível pelo Direito, seja um sinal distintivo, seja um quadro 
reivindicatório de uma patente de invenção, seja uma obra artística. Todavia o valor está associado à informação 
e é a dificuldade de transposição deste valor à proteção jurídica da representação que também acarreta perdas e, 
conseqüentemente, custos sociais”. BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual enquanto informação. 
Uma perspectiva de “Law and Economics”. California Digital Library. University of California, 2007. p. 14. 
Disponível em: <https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt9q80d5w8/qt9q80d5w8.pdf>. 

9De acordo com os ensinamentos de Darcy Bessone: “[...] o Direito Autoral nasce de uma ideia, de uma 
abstração intelectual, de um sentimento forjado sócio-culturalmente na pessoa, portanto, uma propriedade 
incorpórea e, também recebe o "status" de propriedade corpórea no instante em que essa ideia, essa 
abstração, esse sentimento, materializa-se num bem corpóreo”. BESSONE, Darcy. Direitos reais. São 
Paulo: Saraiva, 1988. p. 499. 

10Newton Silveira ressalta “Os célebres textos de H. Poincaré sobre seus processos de invenção no campo da 
matemática revelam “processos que são, no fundo, análogos ao da invenção artística”. SILVEIRA, Newton. 
Direito de autor no design, cit., p. 29. 

11MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1972. t. 17, p. 102. 
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Note-se, a propósito, que, no campo do direito de autor, a forma se exterioriza (vem 

ao mundo fenomênico) para, em seguida, retornar ao mundo interior12, que é o seu habitat 

natural, despertando os nossos sentidos13, o que não ocorre com as formas técnicas concebidas 

para operar efeitos na realidade objetiva e produzir resultados no mundo exterior.  

Nesse contexto e na esteira do aduzido por Tullio Ascarelli14, é importante salientar 

que a obra autoral se expressa por meio de uma determinada forma15, entendida como 

                                                           
12Para Silveira “A forma criada pelo artista pode ser emprestada pelo mundo exterior, mas é animada pelo 

sentimento que inspira ao homem interior. ‘A natureza e a humanidade são a um tempo, e 
indissoluvelmente, o objeto e o tema de todas as artes, assim como da ciência e da indústria. A arte 
manifesta os fenômenos da vida universal, a ciência explica-os e a Indústria adapta-os às necessidades do 
homem. A arte propõe, a ciência expõe e a indústria dispõe’”. Thoré, “Salão de 1861”, publicado no “Le 
Temps”. SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 31-32. 

13Para Edmund Burke: “que eu saiba, os poderes naturais do homem que estabelecem ligações com os 
objetos externos são os Sentidos, a imaginação e o Juízo. Falemos primeiro sobre os sentidos. Acreditamos 
e devemos supor que a conformação dos órgãos dos homens são quase ou completamente as mesmas em 
todos; da mesma forma, a maneira de perceber os objetos externos é a mesma, ou com pouca diferença, em 
todos os homens. [...] Mas, tendo em vista a existência de muito pouca dúvida de que os corpos apresentam 
imagens semelhantes a toda a espécie, deve-se necessariamente ser admitido que os prazeres e das dores 
que cada objeto incita em um homem devem causar o mesmo efeito em toda a humanidade, operando de 
forma natural, simples e apenas por meio de seus próprios poderes; pois, se negássemos isso, precisaríamos 
imaginar que a mesma causa operando da mesma forma e em indivíduos da mesma espécie, produziria 
efeitos diferentes, o que seria um grande absurdo” In BURKE, Edmund. Investigação filosófica sobre a 
origem das nossas ideias do sublime e da beleza. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2016. p. 31. 

14Tullio Ascarelli, em seu Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, cuida, mais 
sistematicamente, dos limites recíprocos entre a tutela das obras literárias e artísticas e a das obras técnicas. 
“En los inventos la aportación creadora concierne al mundo de la técnica y consiste en un descubrimiento 
que hace posible el disfrute de las fuerzas de la naturaleza a efectos de satisfacer las necesidades humanas, 
consiguiendo la solución de un problema técnico, un resultado industrial”. ASCARELLI, Tullio. Teoria de 
la concurrencia y de los bienes inmateriales. Trad. ao espanhol de E. Verdera; L. Suarez-Llanos. 
Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1970. p. 321. 
“La técnica representa, así, el dominio del hombre sobre la naturaleza y desde la lejanísima invención de la 
rueda hasta el momento presente, el camino de la civilización ha sido también un camino de la técnica y la 
máquina ha sido instrumento de bienestar y de libertad”. Id. Ibid., p. 487 “Y es por eso por lo que, como se 
ha observado varias veces, el reconocimiento de la protección a toda obra del ingenio no implica (y 
ciertamente no implica en nuestro ordenamiento positivo) la protección de toda creación intelectual; el 
reconocimiento de la diferencia, precisamente frente al interés público, entre la protección de las obras del 
ingenio y la de los inventos industriales, ciertamente no puede llevar a desconocer que también la 
protección de las obras del ingenio tiene su justificación última en un interés público y no se sitúa como una 
exigencia anterior a la ley”. Id. Ibid., p. 628 “En efecto, la “materia” es ajena a la protección no sólo cuando 
ha sido extraída de la experiencia común, sino también cuando ha sido fruto personal de las investigaciones, 
del pensamiento del autor, precisamente porque la creación artística no recae sobre el asunto sino sobre la 
expresión y es en esta expresión donde se manifiesta su individualidad”. Id. Ibid., p. 636. 
“Desde este punto de vista se perciben conjuntamente las analogías y las diferencias con los inventos 
industriales (que podemos decir que conciernen al dominio de lo útil), en los que también se dan unas creaciones 
intelectuales que también provienen de un autor (que en tal caso llamamos inventor) y que poseen una 
individualidad identificable al margen de toda referencia a un objeto material, pero que se concretan, 
precisamente, en un resultado inventivo, por lo que la exclusiva se proyecta sobre la utilización de dicho 
resultado y no sobre la reproducción de la expresión a través de la cual se ha formulado”. Id. Ibid., p. 638-639. 

15“O Direito de Autor busca fomentar a criatividade e a liberdade das formas, enquanto as patentes estão 
relacionadas a aspectos técnicos e restrição de forma. Daí serem irreconciliáveis estas duas espécies de 
direitos, que protegem coisas distintas. Do ponto de vista do Direito de Autor, também não se pode 
sustentar que existiria proteção autoral sobre criações técnicas em relação a objetos cujas formas sejam 
ditadas essencialmente por suas funções. Isto porque, por mais artística que possa ser uma configuração, se 
sua forma possuir efeito técnico e não for possível dissociá-lo do seu caráter industrial, não se deve falar 
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linguagem16 necessária para penetrar o nosso mundo interior. Já na seara da propriedade 

industrial, as formas vêm ao mundo e nele permanecem para solucionar um dado problema 

no domínio da técnica, mostrando-se úteis ao ser humano.17 

Independentemente de ser a forma o objeto mesmo da proteção ou de ter outro 

significado (representar uma ideia, uma concepção), do ponto de vista estritamente 

jurídico, verificamos que não há diferenças entre a relação jurídica18 que se estabelece 

                                                                                                                                                                                
em direito de Autor sobre tal criação: Assim, apesar de a lei não mais ser expressa no sentido de excluir da 
proteção autoral a forma ditada essencialmente pela função, entende-se que, no contexto maior da proteção 
da propriedade intelectual, deve-se evitar a proteção por direito autoral da forma cuja originalidade da obra 
não possa dissociar-se do caráter industrial do objeto”. JABUR, Wilson Pinheiro. Interface entre 
propriedade industrial e direito do autor. In: SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos; JABUR, Wilson 
Pinheiro (Orgs.). Propriedade intelectual: direito autoral. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 230. 

16Acerca deste assunto específico, Vide a pedagógica explicação apresentada por Newton Silveira: “[...] a 
distinção formulada por Ascarelli no sentido de que, no caso das artes plásticas, a "forma" concerne à 
"linguagem", à comunicação, enquanto que no caso dos modelos industriais, a forma corresponde à coisa 
em si. Em outras palavras, quando a forma de um produto industrial se reduz a essa finalidade, não há 
dissociação entre o caráter industrial e o seu valor artístico, ou seja, não há valor artístico, o qual somente 
surge quando tal forma corresponde a uma linguagem, revelando o cunho pessoal do autor, o que 
equivaleria a dizer que a forma possui caráter expressivo. Como se verifica, trata-se, exatamente, do mesmo 
requisito que exige a lei em relação à fotografia, sendo valor artístico sinônimo de caráter expressivo.” 
SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Organização e Seleção de Wilson 
Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 315. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/silveira-
newton-estudos-e-pareceres>. Sobre a fotografia, vide Jean Lacoste para quem: “[...] a fotografia não é um 
registro passivo da realidade percebida: ela fixa limites ao campo visual, fixa um instante da visão 
monocular, reproduz as cores e os valores segundo uma gama bastante limitada de cinzento”. LACOSTE, 
Jean. A filosofia da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 70. 

17Por outras palavras, esclarece o Professor Silveira que: “O direito de autor, assim como o direito do 
inventor, tem por objeto uma determinada concepção de seu criador. No direito de autor tal concepção se 
expressa através de uma determinada forma (que não se confunde com o objeto material que lhe serve de 
suporte). Já o direito do inventor consiste na própria ideia de solução técnica, o que torna necessário, 
também, o exagerado formalismo a que fizemos menção acima. Assim, desde que a invenção não se reduza 
à determinada forma de materialização da invenção, é preciso determinar seu âmbito no campo das ideias, 
restringindo o seu alcance àquilo que o inventor declara ter inventado, reivindicando a exclusividade. Na 
prática, tal se realiza através dos pontos característicos da invenção, ou reivindicações, que constam do 
pedido de patente e em relação aos quais será feito o exame de novidade e de mérito. O Estado, através de 
seus órgãos competentes (entre nós. é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial), deverá proceder ao 
exame das reivindicações, eventualmente determinando a redução de seu alcance. Do título do privilégio 
concedido pelo Estado – a patente – constarão as reivindicações aprovadas, que, na forma da lei 
caracterizam as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor. Já nas 
obras artísticas, as quais têm por objeto determinada forma, o alcance do direito do autor é determinado 
pela própria obra objetivada no suporte material. Dessa forma, num caso ou em outro, o objeto do direito é 
uma coisa puramente intelectual, de natureza incorpórea ou imaterial, o que foi acentuado por Picard ao 
conceber sua teoria dos direitos intelectuais.” SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 83-
84. No mesmo sentido, esclarece Oliveira Ascensão que “O objeto do direito de autor é uma obra, a obra 
intelectual. Mas a obra intelectual é um bem incorpóreo. Não se confunde com o suporte em que porventura 
incarne nem precisa dele para existir. Um repentista produz uma obra e tem direito de autor, mesmo que 
não tenha fixação de espécie nenhuma. A questão é de prova, que se não confunde com a da determinação 
da obra.” ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma. In: 
WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, Manuel Joaquim Pereira dos (Orgs.). Estudos de direito de autor: a 
revisão da Lei de Direitos Autorais. Anais do III Congresso de Direito de Autor e Interesse Público. 
[Recurso eletrônico]. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 35. Disponível em: 
<http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/livro_mw_estudodireitoautor.pdf>. 

18“O que importa saber, portanto, é se a relação jurídica entre o autor e a criação intelectual é idêntica à que 
existe entre o proprietário e a coisa corpórea que constitui objeto de seu direito, pois é a natureza dessa 
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entre o sujeito (criador) e o objeto do direito (obra), porquanto está devidamente assentado 

na doutrina e na jurisprudência que a natureza jurídica de tais vínculos jurídicos é 

tipicamente de propriedade, verdadeiro amálgama do sistema de proteção ao esforço 

intelectual humano. 

Registre-se, portanto, que a unidade do sistema19 inicia-se pelo processo mental das 

criações, estende-se para a sua exteriorização e encontra eco no ordenamento jurídico, que 

classifica a relação jurídica estabelecida entre o criador e a obra como de direito de 

propriedade. 

Da mesma maneira, em termos de princípios, a propriedade intelectual orienta-se, 

basicamente, pela repressão à concorrência desleal, que constitui, nas palavras de Gama 

Cerqueira, o fundamento e a razão de suas leis, in verbis: 

“[...] a propriedade industrial constitui um sistema jurídico, um todo orgânico, 
como se costuma dizer, subordinando-se os seus diferentes institutos aos mesmos 
princípios gerais, que podem variar em suas aplicações particulares, mas que não 
perdem a sua unidade fundamental”, ressaltando que “todo o edifício da 
propriedade industrial, como, aliás, o da propriedade literária, científica e 
artística, repousa no princípio ético da repressão da concorrência desleal, que 
constitui o fundamento e a razão de suas leis, podendo-se mesmo dizer que em 
nenhum outro ramo da ciência jurídica se manifesta de modo mais eloquente o 
fundamento moral do Direito.”20 

                                                                                                                                                                                
relação que caracteriza os direitos reais, em geral, e o de propriedade, em particular, constituindo, ainda, o 
critério de distinção entre os direitos reais e os de obrigações” CERQUEIRA, João da Gama. O direito de 
autor como direito de propriedade. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 47, v. 270, p. 22, abr. 1958. 
“Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, podemos dizer que o direito de autor e de inventor é um 
direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e 
resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial, denomina-se, por isto, propriedade imaterial, 
para indicar a natureza de seu objeto”. Id. Ibid., p. 25. 

19“Nessa medida, devem ser relembrados os ensinamentos de Geraldo Ataliba: “O sistema jurídico (…) tem 
profunda harmonia interna. Esta se estabelece mediante uma hierarquia segundo a qual algumas normas 
descansam em outras, as quais, por sua vez, repousam em princípios que, de seu lado, se assentam em 
outros princípios mais importantes. Dessa hierarquia decorre que os princípios maiores fixam as diretrizes 
gerais do sistema e subordinam os princípios menores. Estes subordinam certas regras que, à sua vez, 
submetem outras”. ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1968. p. 33. 

20CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 8-9. Alf Ross 
adverte que “a tarefa da ciência do direito é expor o direito vigente. Esta tarefa requer que a exposição 
possua um sistema, que a ordem e a conexão nas quais o material é apresentado sejam dispostos segundo 
um plano definido. O ordenamento sistemático é valioso, primeiramente, por razões práticas: é essencial 
por questão de clareza, a título de meio de entrever o caminho no complexo tema do direito (…) O sistema 
também serve de fundamento para uma divisão do estudo do direito que, pelo menos na atualidade, é 
indispensável. A organização sistemática é valiosa, também, por razões teóricas. Se baseada em critérios 
relevantes, ajuda o estudioso a analisar o material jurídico, revela problemas e exibe semelhanças e 
diferenças ocultas”. ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução e notas de Edson Bini. 1. ed. Bauru-SP: Edipro, 
2000. p. 239. Hans Kelsen debruçou-se sobre a questão, desenvolvendo sua teoria sobre o sistema jurídico. 
Em sua opinião, o ordenamento jurídico seria composto como uma ordem escalonada de normas, dispostas 
hierarquicamente na forma de uma pirâmide. Na base da pirâmide estariam as normas individuais e 
concretas, que encontrariam seu fundamento de validade em uma norma de hierarquia superior, de caráter 
geral e abstrato, e assim sucessivamente, até nos depararmos, no topo da estrutura, com a constituição, que 
seria a norma posta de maior nível hierárquico dentro de um sistema jurídico. KELSEN, Hans. Teoria pura 
do direito. Trad. João Batista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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Cumpre salientar também que os direitos de propriedade intelectual podem ser 

agregados pela sua finalidade, porquanto devem ser concedidos e exercidos consoante o 

interesse comum, com vistas a que sirvam de vetores para o desenvolvimento cultural, 

tecnológico e econômico do País, notadamente diante do disposto no art. 5º, XXIX, da 

Constituição Federal, e não como ferramentas para proteção de interesses egoísticos de 

seus titulares.21 

Ainda na trilha da unidade deste ramo do direito, é preciso enfatizar que a 

propriedade intelectual é composta por institutos cujas esferas de proteção não se 

interpenetram, cobrindo áreas estanques do engenho humano, cada qual com seus 

fundamentos e requisitos próprios, voltados para a consecução de uma determinada 

finalidade, cumprindo-se salientar que o direito de propriedade inunda todos estes 

compartimentos, neles deixando seus fragmentos. 

Nesse sentido, o direito de autor e a propriedade industrial são complementares, 

porque o direito autoral não oferece proteção às soluções que se inserem no campo da 

técnica, principalmente quando a forma é necessária para obter-se um determinado 

resultado ou efeito técnico no mundo fenomênico. Da mesma maneira, a propriedade 

industrial não deve dar guarida para as obras puramente artísticas, mostrando-se refratária 

ao que advém exclusivamente do campo estético e que não tenha aplicação industrial. 

Isso posto, deve-se reconhecer que a infinidade de formas produzidas nos mais 

variados campos do conhecimento humano não deturpa a unidade de sua concepção, que é 

também preservada pelo sistema de proteção dos direitos da “mente”, na linguagem de 

Bobbio22, por meio da acomodação das criações dentro do vasto cardápio de direitos 

exclusivos oferecido pelo sistema da propriedade intelectual. 

                                                           
21Para Migue Reale; "O Direito é uma proporção real e pessoal, de homem para homem..." parece, à primeira 

vista, uma expressão redundante: pessoal, de homem para homem. Se é pessoal, por que dizer de homem 
para homem? É que, para Dante, o Direito tutela as coisas somente em razão dos homens: a relação jurídica 
conclui-se entre pessoas, não entre homens e coisas, mas é "real" quando tem uma coisa (res) como seu 
objeto”. REALE, Miguel. Lições preliminares do direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 56 “Não 
pensem que há na ordem jurídica a preocupação de levantar paredes em torno da atividade individual. O 
ideal é que cada homem possa realizar os seus fins da maneira mais ampla, mas é intuitivo que não poderia 
coexistir o arbítrio de cada um como o dos demais sem uma delimitação harmônica das liberdades, 
consoante clássico ensinamento de Kant. Desse modo, o Direito delimita para libertar: quando limita, 
liberta”. Id. Ibid., p. 56. 

22Vide, nesse sentido, a citação de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Bobbio faz pertinente citação de Thomas 
Paine: São direitos naturais os que cabem ao homem em virtude de sua existência. A esse gênero pertencem 
a todos os direitos intelectuais, ou direitos da mente.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da 
propriedade intelectual. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2016. p. 45. 
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A quebra da unidade desse sistema - do ponto de vista conceitual - ocorre nas 

hipóteses em que a forma transborda o caráter estritamente técnico (utilidade), mostrando-

se também estética (bela)23 ou, de outro lado, extravasa os limites estritos do direito de 

autor (considerado o caráter puramente artístico), mostrando-se também útil.  

Nessas hipóteses, pode, em tese, ocorrer uma acumulação de proteções sobre a 

mesma forma pela incidência de mais de um instituto do sistema da propriedade 

intelectual, com o potencial de produzir efeitos colaterais, sobretudo no campo da 

concorrência,24 ao proporcionar a um agente de mercado uma vantagem desmesurada.  

Para estudar esse fenômeno, iremos, inicialmente, revisitar os fatos históricos que 

deram origem ao sistema da propriedade intelectual, evidentemente, com o enfoque sobre o 

tema proposto, sem descuidar do fenômeno mais recente de internacionalização deste 

sistema pelos Tratados de Paris, Berna e pelo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights). 

A seguir, procuraremos estudar as diretrizes constitucionais do sistema da 

propriedade intelectual, bem como a relação entre este ramo do direito e o direito da 

concorrência. Resgataremos, outrossim, as discussões a respeito da natureza jurídica da 

proteção conferida aos chamados “bens imateriais”, não com o propósito de tentar validar 

doutrina já superada, que procurava classificar a natureza jurídica do objeto do direito em 

                                                           
23Para Regis de Oliveira: “A obra de arte pressupõe uma criação humana. Não se dá a mesma emoção diante 

da natureza. A beleza de uma paisagem, do pôr do sol ou de lavas que escorrem de uma erupção vulcânica 
despertam outro tipo de admiração. Apreciamos as maravilhas naturais. Outra coisa é o sentimento estético 
de uma obra criada pelo homem. [...] Toda emoção estética positiva gera o sentimento de beleza. A música, 
a tela, a escultura, etc. A mulher gera o sentimento da beleza estética sensual. Não é o mesmo afeto diante 
da tela de Bosch. Há críticos que sustentam que há quadros que são simplesmente descritivos de alguma 
realidade. Não concordamos com isso. Quadros que retratam fatos históricos igualmente são obras de arte, 
porque despertam, ao lado do fato, a emoção estética de quem os vê. O sentimento estético não se confunde 
com o moral. Obras que passam identificar sentimentos de compaixão, ódio, amor etc. igualmente são 
obras de arte. Nunca a obra sugere emoção falsa. É sempre emoção e nunca falsa. A arte igualmente pode 
transmitir informações e ideias. Nem por outro motivo é que o Estado sempre busca interferir. A arte 
também pode ser utilizada como instrumento de dominação. [...] A profissão pode mudar a percepção. O 
grau de amadurecimento e cultura. [...] as emoções afetam cada um de uma forma. Não se podem 
padronizar os sentimentos”. OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 21. Arte, como disse, é 
fruto da emoção estética universal e eterna. São criações de todos os tempos, mas continuam produzindo o 
êxtase estético. Isso é arte. [...] São sentimentos que impulsionam o criador a se emocionar diante delas. 
Mesmo tristes. Mas, são afetos que ultrapassam a razão. Id. Ibid., p. 22. 

24Paula Forgioni adverte que: “O direito concorrencial é um ramo do direito econômico e, como tal, 
corporifica “técnica de que lança mão o Estado contemporâneo para implementação de políticas públicas, 
mediante a repressão ao abuso do poder econômico e a tutela da livre concorrência”. De acordo com a 
Constituição do Brasil, essa técnica é instrumental, devendo ser concebida como ferramenta para o alcance 
dos fins postos pelos arts. 1º e 3º da Constituição”. E mais: “O direito concorrencial representa uma 
combinação única de questões jurídicas econômicas e políticas, que requerem tempo para serem 
entendidas, assimiladas e aplicadas de maneira eficiente”. FORGIONI, Paula A. Direito concorrencial e 
restrições verticais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 17. 
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detrimento da relação que estabelece com o sujeito, mas, sim, de aproveitar aquelas ricas 

lições com outro objetivo, qual seja, o de auxiliar o desate do paradoxo em apreço, com 

vistas a preservar a unidade do sistema de proteção das criações intelectuais e, 

simultaneamente, a instituição concorrência.  

Note-se, dessa perspectiva, que se for possível equacionar a referida questão dentro 

do próprio sistema de proteção da propriedade intelectual – internamente -, nenhum efeito 

indesejado ou contrário aos fundamentos que lhe servem de justificativa seria, em 

princípio, produzido. Por outras palavras, a manutenção da unidade do sistema, tal como 

concebido a partir da Revolução Francesa25, com o devido resguardo de seus princípios e 

de suas finalidades, vinculadas a estímulos premiais e à proibição da concorrência desleal, 

pode dissipar conflitos aparentes, evitando-se verdadeira autofagia.  

A partir de tais constatações, procuraremos definir os campos de proteção da 

técnica e da estética e estabelecer uma relação de subsidiariedade entre o direito de autor e 

a propriedade industrial. Ora, se considerarmos que todas as criações intelectuais 

pertencem ao campo do direito de autor, exceto as do campo da técnica, temos que tudo 

aquilo que não for suscetível de proteção no campo da técnica ou o que escapar da esfera 

de proteção por ele conferido, pode passar aos domínios do direito autoral. 

Assim, tudo o que disser respeito exclusivamente à técnica não pode ser capturado pelo 

direito de autor, que oferece proteção mais genérica e sem todos aqueles requisitos necessários 

para se obter uma patente (vide o disposto nos arts. 11 e seguintes da Lei 9.279/1996). 

Desse modo, respeitada a relação de subsidiariedade entre o direito de autor e a 

propriedade industrial e consideradas as suas respectivas esferas de proteção, poderemos 

verificar se o conflito acima apontado é real ou aparente e, bem assim, se seria possível 

estabelecer-se uma saudável relação de complementariedade entre estas tutelas legais.  

                                                           
25As teorias democráticas, ou da soberania popular, apresentam três fases sucessivas, nitidamente distintas. 

Na primeira, aparece como titular da soberania o próprio povo, como massa amorfa, situado fora do Estado. 
Numa segunda fase, que adquire seu ponto de consolidação na Revolução Francesa, influindo sobre as 
concepções políticas do século XIX e início do século XX, a titularidade é atribuída à nação, que é o povo 
concebido numa ordem integrante. Por último, chega-se à afirmação de que o titular da soberania é o 
Estado, o que começaria a ser aceito na segunda metade do século passado e ganharia grande prestígio no 
século atual. Se a soberania é um direito, seu titular só pode ser uma pessoa jurídica. Ora, o povo, mesmo 
concebido como nação, não tem personalidade jurídica. Mas, como ele participa do Estado e é o elemento 
formador da vontade deste, a atribuição da titularidade da soberania ao Estado atende às exigências 
jurídicas, ao mesmo tempo em que preserva o fundamento democrático. Essa última concepção é designada 
por MORTATI como legitimista, pois a legitimação do soberano, que equivale ao nascimento do Estado, 
dá-se com a consolidação da ordenação através do decurso do tempo. Quando determinada ordenação 
consegue positividade, impondo-se ao respeito dos destinatários, e torna-se estável, adquirindo caráter 
permanente, aí então se pode dizer que existe poder soberano. DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria 
geral do Estado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 33. 
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Diante desse cenário, a concepção de que propriedade intelectual é sempre forma e de 

que é possível realizar uma análise unitária de seu conteúdo, desde a concepção até os seus 

efeitos, preservando-se os princípios26 que regem o sistema, pode resultar em método útil para 

a resolução do paradoxo referido acima, cuja incidência mostra-se cada vez mais frequente 

diante do fenômeno atual de expansão dos direitos conferidos pela propriedade intelectual.27 

                                                           
26Para Ricardo Lewandowski “Independentemente da preeminência que ostentam no âmbito do sistema ou da 

abrangência de seu impacto sobre a ordem legal, os princípios constitucionais, como se reconhece 
atualmente, são sempre dotados de eficácia, cuja materialização pode ser cobrada judicialmente se 
necessário. Sua eficácia, porém, varia segundo o grau de abstração ou generalidade que apresentam, 
podendo, conforme o caso, atribuir diretamente a alguém um direito subjetivo, estabelecer um padrão de 
interpretação a partir de uma hierarquia de valores, autorizar a invalidação de regras ou atos que lhes sejam 
contrários ou, ainda, impedir a revogação de normas que frustrem a materialização dos fins neles 
apontados”. LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Reflexões em torno do princípio republicano. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 100, p. 189-200, 2005. Disponível em: 
<https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67670/70278>. 

27João Paulo Remédio Marques ressalta que: “Assiste-se, hoje, a uma expansão incomensurável não apenas 
do licere e do âmbito de protecção dos direitos de propriedade intelectual preexistentes, mas também a um 
aumento das espécies de direitos deste jaez, pois o legislador tem vindo a plasmar a tipificação e o 
correspondente regime jurídico de novéis direitos de propriedade intelectual. Os direitos de propriedade 
intelectual têm vindo, na verdade, a ser forçados a acomodar no seu seio criações e tecnologias jamais 
vistas como realidades protegidas.” In: MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e 
interesse público. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - BFD, Coimbra, v. 79, p. 339, 2003. No 
mesmo sentido, Richard Posner ressalta que “The protection of intellectual property rights has expanded in 
recent decades. One reason is the dramatic fall in the quality-adjusted cost of (and delay in) copying, as a 
result of digitization; the best known example is computer file sharing of copyrighted music. The lower the 
cost of copying, the more difficult it is for the owner of the original work to recoup fixed costs in the price 
the owner charges for copies, unless the owner can prevent competitors from selling copies. Moreover, 
because of the expanding number and growing wealth of consumers worldwide and the fact that declining 
costs of disseminating intellectual property have brought more and more of the global market within the 
reach of producers of such property, the social value of a work that involves a heavy upfront investment, 
which is the defining characteristic of intellectual property, increases because the incremental cost of 
providing the work to additional customers is so slight. The social loss from undermining intellectual 
property rights is greater if, because of cheap copies and lack of intellectual property protection, the 
incentives to create such works, and hence the quality-adjusted number of such works, are diminished.” in: 
POSNER, Richard. Intellectual property: the law and economics approach. Journal of Economic 
Perspective, v. 19, n. 2, p. 72, 2005. Tullio Ascarelli já havia previsto este fenômeno ao afirmar que “La 
importancia del interés público es especialmente la que explica por qué son tutelables tan sólo algunos tipos 
de creaciones intelectuales (aunque éstas puedan aumentar en número en futuras evoluciones legislativas), 
en contraste con la genérica apropiabilidad de todas las cosas materiales y energías que sean delimitables.” 
ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 278. Nesse sentido, 
Newton Silveira destaca que “A incerteza no enquadramento de tais tipos de obras [criações de forma e de 
função] pode levar o aplicador da lei a pecar por excesso, ampliando a proteção dessas obras mistas de 
modo a criar restrições ao avanço tecnológico, ou a pecar por escassez, negando ao autor o legítimo 
exercício de seus direitos de criação.” SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 19. No 
mesmo sentido, Pedro Marcos Nunes Barbosa adverte que: “Dentro dessa concepção de que a adequada 
conservação de um sinalagma perante criador e criatura se mostra frágil perante direitos incidentes sobre 
bens imateriais, a tutela à propriedade intelectual é decorrente de séculos de avanços tecnológicos, 
científicos e artísticos. Dessarte saliente-se que a própria evolução tecnológica passou a demandar novas 
categorias jurídicas – ainda que dentro do mesmo gênero proprietário – para tutelar investimentos 
realizados em fisiologias evanescentes.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade 
intelectual, cit., p. 42. 
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1. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E REVOLUÇÃO FRANCESA 

 

Eric Hobsbawm alerta para o fato de que a Revolução Industrial não deve ser 

entendida apenas como um conjunto de inovações técnicas e novos modos de produção, 

mas como um movimento que provocou profunda alteração na estrutura da sociedade 

moderna28, especialmente pela substituição da ferramenta dos artesãos por máquinas29, em 

um processo que culminou com a consolidação do próprio sistema capitalista. 

Segundo o ilustre historiador a característica fundamental da renovação técnica 

consiste na passagem da produção30 baseada em um sistema de manufatura estático, 

próprio das corporações de ofício, para a forma de produção industrial, que Marx 

denominou “a grande indústria”, ou seja, uma maneira de organização dinâmica da 

produção e da divisão do trabalho, sustentada pela descoberta de numerosos processos de 

produção e de máquinas novas aplicadas na indústria nascente.31 

No entanto, embora inegável o sucesso da revolução industrial32 no campo 

econômico33, a partir do desenvolvimento de novos meios de produção, não escapou ao 

                                                           
28HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. p. 30. 
29Ricardo Lewandowski ensina que “Com a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, que 

correspondeu a um salto tecnológico deflagrado pela aplicação da máquina a vapor aos processos 
produtivos, o indivíduo, embora protegido contra o arbítrio do Estado por diversos instrumentos legais, viu-
se completamente desguarnecido em face dos efeitos perversos do novo sistema econômico. As péssimas 
condições de vida dos trabalhadores do século XIX, tão bem retratadas por Dickens, desencadearam um 
surto de greves, agitações e rebeliões por toda a Europa. Dentre as sublevações populares, decorrentes das 
lutas operárias, destacam-se as revoluções na França e na Alemanha de 1848, a Comuna de Paris, de 1871 
e, em especial, por seus desdobramentos, a Revolução Russa de 1917. Na verdade, a Revolução Industrial, 
no plano fático, e o ideário socialista, na esfera intelectual, revelaram ao mundo um novo tipo de homem, o 
homem real, concreto, situado, longe daquele homem natural dos iluministas, titular de direitos eternos e 
imutáveis. O homem abstrato do passado, assim, cedeu lugar ao trabalhador do presente, que passou a ser o 
novo sujeito de direitos”. LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A formação da doutrina dos direitos 
fundamentais. In: SILVA, Marco Antonio Marques da (Coord.). Tratado Luso-brasileiro da dignidade 
humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 7-8. 

30“Na cidade medieval, não existia mercado de mão-de-obra ‘livre’; a ambição e o nível de adestramento do 
organizador da empresa tinham pouca oportunidade de fazer descobertas e reclamar sua aprovação, numa 
época em que a educação estava quase inteiramente restrita a classes que encaravam com desdém os ofícios 
artesanais e mecânicos. Nos tempos em que a antiga ânsia pelo ouro e o gosto pela investigação física 
absorviam os homens de ‘ciência’ e talento intelectual, reduzindo seus horizontes à alquimia e aos 
problemas do moto-contínuo, não havia “canalização” da inteligência para os caminhos mais humildes do 
aperfeiçoamento mecânico, das artes aplicadas”. HOBSON, John A. A evolução do capitalismo moderno: 
um estudo da produção mecanizada. São Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 40. 

31HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções, cit., p. 5. 
32“O que significa a frase ‘a revolução industrial explodiu’? Significa que a certa altura da década de 1780, e 

pela primeira vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades 
humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até o presente 
ilimitada, de homens, mercadorias e serviços. Este fato é hoje tecnicamente conhecido pelos economistas 
como a "partida para o crescimento auto-sustentável". Nenhuma sociedade anterior tinha sido capaz de 
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olhar do historiador o fato de que as leis e as instituições comerciais e financeiras da Grã-

Bretanha “eram ridículas e destinadas antes a obstaculizar do que a ajudar o 

desenvolvimento econômico; por exemplo, elas tornavam necessária a promulgação de 

caros ‘decretos privados’ do Parlamento toda vez que se desejasse formar uma sociedade 

anônima.” 

Veio então a Revolução Francesa,34 responsável por criar, nas palavras de 

Hobsbawn: “mecanismos muito mais racionais e eficientes para tais propósitos. Se a 

economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da 

revolução industrial britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente 

pela Revolução Francesa.”35 

Nesse sentido, percebe-se com toda a clareza o vínculo que se estabeleceu entre as 

duas revoluções, as quais, como enfatizado acima, são complementares, devendo, em 

verdade, ser entendidas como um único movimento histórico, cuja plena compreensão não 

admite fatiamentos. 

Dessa perspectiva, pode-se afirmar que a Revolução Francesa consolidou, no plano 

jurídico, as transformações sociais e os meios de produção36 levados a efeito pela 

                                                                                                                                                                                
transpor o teto que uma estrutura social pré-industrial, uma tecnologia e uma ciência deficientes, e 
consequentemente o colapso, a fome e a morte periódicas, impunham à produção”. HOBSBAWM, E. J. A 
era das revoluções, cit., p. 20. 

33“Nestas circunstâncias, somente através de revolução é que se podem remover os obstáculos à livre 
transformação do Estado, restaurando-se os mecanismos de adaptação constante às novas exigências da 
realidade social. Mas a própria finalidade da revolução mostra que não basta a substituição de governantes, 
ou a mudança de uma para outra ordem formal, para que ela se caracterize. Assim também não se há de 
confundir com revolução a mera substituição do grupo dominante e a introdução de modificações 
superficiais, que afetem apenas a burocracia do Estado. A revolução, que é um fato anormal na vida de 
qualquer Estado, e que sempre, mesmo que plenamente justificada e muito bem orientada, tem aspectos 
negativos por criar a possibilidade de ação arbitrária, deve ser o caminho para a implantação da ordem 
jurídica adequada à realidade. Segundo CATTANEO, do ponto de vista jurídico a revolução é o abatimento 
de uma ordenação jurídica e a instauração de outra nova, através de meio ilegal, isto é, por procedimento 
não previsto na ordenação anterior”. DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do Estado, cit., p. 53. 

34“[...] se se pensa em um movimento histórico fundamental para as concepções vigentes a respeito de Estado 
no mundo civilizado, facilmente pensar-se-á na Revolução Francesa. E ela se apóia na idéia de igualdade. 
Não é difícil perceber que a supremacia da lei, tão cara à Revolução Francesa, tem sua raiz no princípio da 
igualdade. Há supremacia da lei porque resulta da formulação da vontade geral e abstrata, precisamente para que 
todos os homens sejam tratados sem casuísmos, embargando-se, dessarte, perseguições e favoritismos”. 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 1975. p. 22. 

35HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções, cit., p. 37. 
36André Franco Montoro ensina que: “O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida 

social, política e intelectual em geral. (...) Em determinado estágio de seu desenvolvimento, as forças 
produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que 
não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no interior das quais elas estavam se 
desenvolvendo até então. De formas de desenvolvimento das forças produtivas que eram, estas relações 
tornam-se entraves. Inicia-se, então, uma época de revolução social. A mudança na base econômica 
subverte, mais ou menos lentamente, toda a enorme superestrutura. A finalidade do direito não é o simples 
conhecimento ‘teórico’ da realidade jurídica, embora esse conhecimento seja importante. Não é também a 
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Revolução Industrial37, conferindo as ferramentas jurídicas necessárias ao salto histórico 

da Época Medieval para a Modernidade, marcado, sobretudo, pela liberdade de trabalho38 e 

de produção, pelo desenvolvimento do comércio e da concepção mais rudimentar de 

concorrência até então inexistente por força da atuação das corporações de ofício.39 

Como é de conhecimento geral, o homem empresário sempre caminhou à frente do 

homem civil, abrindo espaços, lançando-se em atividades inovadoras, criando novos 

padrões de civilidade, bem como valores próprios da vida urbana. Além disso, ao se voltar 

para o atendimento de necessidades coletivas, o homem empresário produziu, ao longo da 

                                                                                                                                                                                
formulação de quaisquer regras ‘técnicas’, eficazes e úteis, apesar da grande importância da técnica 
jurídica. A finalidade do direito é dirigir a conduta humana na vida social. É ordenar a convivência de 
pessoas humanas. É dar normas ao ‘agir’, para que cada pessoa tenha o que lhe é devido. É, em suma, 
dirigir a liberdade, no sentido da justiça.” MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 31. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 125. 

37“O Estado liberal, com um mínimo de interferência na vida social, trouxe, de início, alguns inegáveis 
benefícios: houve um progresso econômico acentuado, criando-se as condições para a revolução industrial; 
o indivíduo foi valorizado, despertando-se a consciência para a importância da liberdade humana; 
desenvolveram-se as técnicas de poder, surgindo e impondo-se a idéia do poder legal em lugar do poder 
pessoal”. DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do Estado, cit., p. 100. 

38Eros Roberto Grau ensina que “[...] na chamada Lei Le Chapelier – decreto de 1417 de junho de 1791 – que 
proíbe todas as espécies de corporações [...] Vê-se para logo, nestas condições, que no princípio, nem 
mesmo em sua origem, se consagrava a liberdade absoluta de iniciativa econômica. Vale dizer: a visão de 
um Estado inteiramente omisso, no liberalismo, em relação à iniciativa econômica privada, é expressão 
pura e exclusiva de um tipo ideal. Pois medidas de polícia já eram, nesse estágio, quando o princípio tinha o 
sentido de assegurar a defesa dos agentes econômicos contra o Estado e contras as corporações, a eles 
imposta. Em sua raiz, o princípio era expressão de uma garantia de legalidade, o que torna bem explícita a 
correção da observação de Galgano, nos termos da qual o conceito de Estado de Direito exprime, em 
relação ao burguês singelamente, aquela mesma exigência – de um limite à ação pública, para salvaguarda 
da iniciativa privada – que o conceito de Estado liberal exprime em relação à burguesia no seu todo. 
Inúmeros sentidos, de toda sorte, podem ser divisados no princípio, em sua dupla face, ou seja, enquanto 
liberdade de comércio e indústria e enquanto liberdade de concorrência. A este critério classificatório 
acoplando-se outro, que leva à distinção entre liberdade pública e liberdade privada, poderemos ter 
equacionado o seguinte quadro de exposição de tais sentidos. Liberdade de comércio e indústria (não 
ingerência do Estado no domínio econômico):a.1 faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a 
título privado – liberdade pública; a.2 não sujeito a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei – 
liberdade pública; b) liberdade de concorrência: b.1 faculdade de conquistar a clientela, desde que não através 
da concorrência desleal – liberdade privada; b.2 proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência – 
liberdade privada; b.3 neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade de condições 
dos concorrentes – liberdade pública”. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: 
interpretação e crítica. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Ed., 2006. p. 203-204. 

39Miguel Reale explica que “A Revolução Francesa vinha declarar a igualdade de todos perante a lei e, ao 
mesmo tempo esfacelava os núcleos nos quais ainda subsistiam sistemas jurídicos particularistas com 
pretensão de ‘soberania’ perante o Estado. Os privilégios e as prerrogativas da nobreza e do clero 
desapareceram para que o Direito se revelasse apenas através da vontade geral. ‘Todos os direitos são 
fixados pela lei’, como expressão da vontade geral, proclamou Jean Jacques-Rousseau, fundando 
criadoramente o pensar político de seu tempo. Surgia, assim, o Código Civil, como expressão da vontade 
comum, não admitindo qualquer concorrência por parte dos usos e costumes e, também, por parte de 
elaborações legislativas particulares. A lei exsurgiu a plano tão alto que passou a ser como que a única 
fonte de direito. O problema da Ciência do Direito resolveu-se, de certa maneira, no problema da 
interpretação melhor da lei”. REALE, Miguel. Lições preliminares do direito, cit., p. 274. 
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história, interessante efeito de homogeneidade de consumo e de comportamento, 

culminando no que denominamos hoje sociedade de massa.40 

Sensível a essa realidade, o direito positivo vem atrás, consolidando, no plano 

jurídico, as relações sociais41 e estabilizando-as com apoio nos diversos institutos42 que 

gravitam em torno do princípio da segurança jurídica, imprescindível ao desenvolvimento 

da atividade empresarial.  

                                                           
40Vide a lição de Oscar Barreto Filho: “O certo é que, ao mesmo tempo que se viram as páginas da história, 

também progride a técnica, modificam-se as estruturas políticas, sociais e econômicas, e evoluem os 
sistemas jurídicos. Não escapa à regra o direito que regula a atividade produtiva para o mercado, o qual é 
designado convencionalmente pelo nome de ‘direito comercial’. (...) Haverá sempre necessidade de editar 
normas especiais para regular determinados fenômenos econômicos, mormente numa economia de massa. 
O próprio Ascarelli coloca em relevo a importância dos fenômenos de produção em massa, que explicam a 
disparidade existente entre as categorias jurídicas e as exigências da prática econômica. (...) a aceleração da 
história trouxe como conseqüência a inadaptação dos quadros jurídicos aos mecanismos econômicos. Os 
institutos jurídicos existentes são, em grande parte, fruto de elaboração doutrinária anterior à época da 
produção em massa, pois as codificações do século XIX se inspiraram principalmente nas concepções 
liberais do código de Napoleão. É com dificuldade que vimos atualizando as categorias jurídicas, de modo 
a adequá-las à nova realidade econômica-social. (...) Diante desse panorama, a tarefa do jurista é 
exatamente a de adequar as normas jurídicas à realidade econômico-social, sem perder de vista os valores a 
realizar. Faz-se mister elaborar categorias jurídicas que se adaptem a uma sociedade industrial, 
caracterizada pela produção em massa. Em face das profundas mudanças que se vêm operando na estrutura 
econômico-social, é preciso atender às peculiaridades das novas situações, modificando na medida do 
necessário os esquemas tradicionais, revelados insuficientes. (...) O direito comercial fornece um 
instrumental técnico perfeitamente apto a atender às necessidades da produção e da circulação das 
riquezas”. BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial: fundo do comércio ou fazenda 
mercantil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 14-15. No mesmo sentido, Tullio Ascarelli destaca que “El 
economista construye conceptos funcionales, instrumentos para compreender producción y distribución de 
la riqueza, preocupado de la conmensurabilidad de los efectos de los diversos fenômenos de la producción 
y distribución de la riqueza en condiciones definidas; el jurista ordena según caracteres típicos, abstractos 
respecto de las peculiaridades individuales, sujeitos, actos, cosas, para la aplicabilidad de una determinada 
disciplina.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 22. 

41Weber observa que “As relações entre direito, estado e mercado são complexas. O legalismo, embora 
pareça restringir as ações do estado, na verdade as reforça, e embora este sistema garanta imparcialidade 
formal, também dá legitimidade à dominação de classe. O legalismo reforça o estado ao restringir, 
aparentemente, suas ações: ao submetê-lo a um sistema de regras, aumenta sua legitimidade e, portanto, sua 
autoridade ou seu poder efetivo. E à medida que o estado liberal se fortalece, reduz a intensidade de outras 
forças sobre o desenvolvimento do mercado. Esta situação reforça a posição daqueles que controlam as 
propriedades, pois a organização de um mercado aumenta o poder efetivo dos indivíduos e organizações 
que controlam os recursos econômicos”. WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 
São Paulo: Pioneira, 1976. p. 25. 

42“Um enunciado linguístico torna-se norma quando é lido e confrontado com o inteiro ordenamento, em 
dialética com os fatos históricos concretos, com as relações individuais e sociais. A função do sistema é, 
portanto, necessária – não como resultado estático, mas – como o instrumento e o fim dinamicamente 
conhecíveis, como experiência cultural global, idônea a transformar a lei em direito, o enunciado 
linguístico em norma. [...] a unidade interna não é um dado contingente, mas, ao contrário, é essencial ao 
ordenamento, sendo representado pelo complexo de relações e de ligações efetivas e potenciais entre as 
normas singulares e entre os institutos. [...] não existem normas, portanto, que não tenham como 
pressuposto o sistema e que ao mesmo tempo não concorram a formá-lo; não existem normas que sejam 
inteligíveis no seu efetivo alcance se não insertas como partes integrantes, em uma totalidade formal 
(sistema legislativo) e substancial (sistema social). Este resultado postula a superação da exegese 
considerada exclusivamente como investigação e individuação do significado literal do texto”. 
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007. p. 78. 
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Assim, acresce às normas jurídicas, que refletem a consciência coletiva de um 

determinado período da história, o padrão de civilidade captado pelo legislador. Daí porque 

talvez não tenha sido possível consolidar na Grã-Bretanha a positivação dos mecanismos 

jurídicos próprios do novo padrão social estabelecido pela revolução das máquinas, 

reservando-se para a Revolução Francesa, que bem poderia ser chamada de revolução 

burguesa, a tarefa de completar o último estágio de gestação deste novo direito 

empresarial43 e, mais especificamente, sob os seus auspícios lançar as bases do sistema de 

proteção dos direitos intelectuais, como veremos adiante. 

Com efeito, durante esse período histórico, as corporações de ofício44 foram 

perdendo paulatinamente o monopólio da atividade mercantil, seja em razão da revolução dos 

meios de produção, seja pelo fato de terem os Estados passado a reivindicar o monopólio da 

jurisdição, consagrando a liberdade e a igualdade no exercício das artes e ofícios.45 

Na esteira desse pensamento liberal, em 1804 e 1808, respectivamente, foram 

editados, na França, o Código Civil e o Código Comercial, fazendo surgir um Direito 

Comercial posto e aplicado pelo Estado46, com mecanismos que garantiram a liberdade de 

trabalho, a liberdade de contratar, a criação dos mercados,47 a produção em massa, a noção 

de propriedade privada moderna desligada da terra, da nobreza e do clero.48 

                                                           
43Newton Silveira esclarece que: “Acompanhando-se a história do direito mercantil, muitos autores, como 

Ascarelli, a dividem em quatro períodos: um período corporativo (início do século XII até a metade do 
século XVI), um segundo período em que o direito mercantil se torna direito estatal (metade do século XVI 
até o fim do século XVIII), o liberalismo (até a guerra de 1914) e o período atual, que se caracteriza por um 
novo intervencionismo público. Este período possui como tônica a produção industrial em massa.” 
SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 74. 

44Miguel Reale explica que “A Revolução Francesa vinha declarar a igualdade de todos perante a lei e, ao 
mesmo tempo, esfacelava os núcleos nos quais ainda subsistiam sistemas jurídicos particularistas com 
pretensão de ‘soberania’ perante o Estado. Os privilégios e as prerrogativas da nobreza e do clero 
desapareceram para que o Direito se revelasse apenas através da vontade geral. ‘Todos os direitos são 
fixados pela lei’, como expressão da vontade geral, proclamou Jean Jacques-Rousseau, fundando 
criadoramente o pensar político de seu tempo. Surgia, assim, o Código Civil, como expressão da vontade 
comum, não admitindo qualquer concorrência por parte dos usos e costumes e, também, por parte de 
elaborações legislativas particulares. A lei exsurgiu a plano tão alto que passou a ser como que a única 
fonte de direito. O problema da Ciência do Direito resolveu-se, de certa maneira, no problema da 
interpretação melhor da lei”. REALE, Miguel. Lições preliminares do direito, cit., p. 274. 

45“As corporações de ofício vão perdendo paulatinamente o monopólio da jurisdição mercantil, na medida 
em que os Estados reivindicam e chamam para si o monopólio da jurisdição e se consagram a liberdade e a 
igualdade no exercício das artes e ofícios. Com o passar do tempo, pois, os diversos tribunais de comércio 
existentes tornaram-se atribuição do poder estatal”. RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial 
esquematizado. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2012. p. 30. 

46Justamente neste período, mais precisamente em 1808, a família real desembarcava em Salvador, o que dá 
uma pequena dimensão do descompasso histórico que nos separava do mundo civilizado. 

47Paula Forgioni assevera que: “O mercado não existe sem o direito; seu desenvolvimento dar-se-à nos 
espaços deixados pelas regras jurídicas. A imagem do mercado esboça-se a partir do reflexo dos princípios 
constitucionais que o delineiam. Em uma frase: os princípios constitucionais são a forma que 
primeiramente moldará o mercado. De início, nessa perspectiva de ‘molde do mercado’ devem ser vistos os 
princípios classicamente ligados ao seu funcionamento: livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de 
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De toda sorte, as práticas dos Códigos Napoleônicos - com sua ênfase na 

liberdade49 contratual (garantida legalmente), no reconhecimento das letras de câmbio e 

nas disposições em prol das empresas de capital social, como a Société Anonyme e a 

Comandite - foram adotados em toda a Europa e tornaram-se modelos para a organização 

da atividade mercantil ao redor do mundo.50 

Importante instrumento desse novo universo jurídico, os denominados “contratos 

mercantis”, fruto da liberdade contratual, são, até hoje, mecanismos jurídicos que 

propiciam ao empresário o gerenciamento dos riscos de sua atividade, permitindo, 

ademais, que o empreendedor vincule-se e desvincule-se de suas obrigações em tempo 

real, bastando consultar, por exemplo, os Tratados Internacionais sobre o transporte de 

cargas para se verificar a agilidade, a engenhosidade e a segurança oferecidas pelos 

INCONTERMS - International Commercial Terms.51 

De acordo com Paula Forgioni,  

Vê-se, desse modo, desde sua origem, que a ideia de livre-iniciativa está ligada a 
ideia de liberdade de atuação (dos agentes econômicos que já atuam no mercado 
e daqueles cuja presença é potencial) e ao repúdio de privilégios, especialmente 
de garantia de ação sem amarras que diminuem o espaço do agente econômico” 
E mais: “Não há disputa pelas oportunidades de trocas se não houver liberdade 
de contratar. Note-se bem: a afirmação de que a concorrência significa a disputa 
pela oportunidade de troca implica o reconhecimento que ela é, na verdade, a 
disputa pela celebração de um contrato. A assertiva de que o bom funcionamento 
do sistema requer a exposição e a oportunidade de troca denota que é preciso 
garantir oportunidades de contratar aos agentes econômicos. Sem a liberdade 
contratual, o sistema de mercado não se sustentaria.”52 

                                                                                                                                                                                
contratar e direito de propriedade, e também a defesa do consumidor”. E mais: “A liberdade de iniciativa 
corporifica o ideal de libertação dos ligames das corporações medievais, abrindo espaço para o sistema de 
mercado que então começava a se impor. Mas não apenas; historicamente, a busca pela liberdade de 
iniciativa significa também a revolta contra os privilégios tradicionalmente concedidos pelo monarca. 
Liberdade de iniciativa evoca, portanto, o aumento do espaço de atuação privada em face dos 
favorecimentos concedidos a apenas alguns agentes econômicos”. FORGIONI, Paula A. Princípios 
constitucionais econômicos e princípios constitucionais sociais: a formatação jurídica do mercado 
brasileiro. Revista do Advogado, São Paulo, v. 32, n. 117, p. 165-166, out. 2012. 

48“Após perder o caráter divino do direito antigo, a propriedade ganhou novo fundamento no século XVIII, 
que inspirou o constitucionalismo liberal. Transformou-se na garantia fundamental de liberdade do cidadão, 
contra a intervenção do Estado, sob o pálio do contrato social de Rousseau. Basta ver tanto a Bill of Rights 
da Virgínia de 1776, quanto a Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, de 1789, elevam a 
propriedade, juntamente com a liberdade e a segurança, como direitos naturais, inerentes e imprescritíveis 
da pessoa humana”. p. 9 No mesmo sentido, vide RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial 
esquematizado, cit., p. 31. 

49Entretanto, ao mesmo tempo em que o mercado exige que haja transações, o sistema jurídico cobra a 
legalidade de seu objeto. O limite da liberdade de contratar é, assim, encontrado na ilicitude que as normas 
exógenas impõem a certos comportamentos”. FORGIONI, Paula A. Princípios constitucionais econômicos 
e princípios constitucionais sociais: a formatação jurídica do mercado brasileiro, cit., p. 169. 

50Vide neste sentido, HOBSBAWM, E. J. A era das revoluções, cit., p. 126. 
51Incoterms ou Termos internacionais de comércio sintetizam os deveres e as obrigações do exportador e 

importador no comércio internacional. 
52FORGIONI, Paula A. Princípios constitucionais econômicos e princípios constitucionais sociais: a 

formatação jurídica do mercado brasileiro, cit., p. 167-168. 
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De todo modo, voltando à Revolução Francesa53, período que pode ser representado 

pelos retratos da queda da bastilha e das cabeças reais rolando nas guilhotinas, é 

importante salientar que o legislativo revolucionário da França54 estava trabalhando com 

uma nova realidade que vinha do outro lado do canal da mancha, vinha da Revolução 

Inglesa, que mudou definitivamente a maneira de se ver e compreender o mundo, 

sobretudo no campo econômico.55 

Trata-se, portanto, de um direito concebido a partir da prática industrial, da luta de 

classes, um direito da burguesia recém-liberta das garras do clero e dos soberanos. E não 

há nada de depreciativo em falar-se neste direito da burguesia56, verdadeiro berço da 

propriedade intelectual. De fato, é preciso sublinhar que a Revolução Francesa foi um 

movimento liderado pela burguesia57, que consolidou um novo direito, um novo sistema 

                                                           
53“Na França, na segunda metade do século XVII, o avanço da economia capitalista, sobre cujos fundamentos 

se tinha edificado o poderio da burguesia, permanecia frenado pelos quadros feudais da sociedade, pela 
organização tradicional e regulamentar da propriedade, da produção e das trocas. “Era preciso romper os 
grilhões” – escrevem os autores do manifesto – e romperam-se”. É assim que se coloca o problema da 
passagem do feudalismo ao capitalismo. Ele não escapou aos mais clarividentes dos homens da época. 
Longe de ser inspirada por um idealismo abstrato, como supunha Taine, a burguesia revolucionária tinha 
consciência esclarecida da realidade econômica que constituía a sua força e determinava a vitória”. 
SOBOUL, Albert. A Revolução Francesa. 9. ed. Tradução de Rolando Roque da Silva. Rio de Janeiro: 
DIFEL, 2007. p. 10. 

54“A Revolução Francesa não vinha apenas restringir excessos de um regime anterior; propunha-se a 
suplantá-lo, defrontando-se, porém, com resistência pertinaz. Depois da Revolução Francesa, as 
monarquias absolutas, forçadas, transformaram-se em monarquias constitucionais, e o monarca passou a 
compartir o poder com as novas forças sociais, cujas desconfianças se dirigiam, sobretudo, ao rei. O 
monarca era visto como o perigo mais próximo à nova ordem”. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de 
direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 66. 

55“Em palavras pobres, quem comanda as forças econômicas, através delas plasma o Estado e o Direito, 
apresentando suas volições em roupagens ideológicas destinadas a disfarçar a realidade dos fatos”. REALE, 
Miguel. Lições preliminares do direito, cit., p. 19. “Há, em suma, uma interação dialética entre o 
econômico e o jurídico, não sendo possível reduzir essa relação a nexos causais, nem tampouco a uma 
relação entre forma e conteúdo. Rudolf Stammler, um dos renovadores da Filosofia do Direito 
contemporânea, em obra célebre, publicada em fins do século passado, contrapunha-se ao materialismo 
histórico afirmando que, se o conteúdo dos atos humanos é econômico, a sua forma é necessariamente 
jurídica”. STAMMLER, Rudolf. La génesis del derecho. Granada: Comares, 2006. p. 20. 

56“A referência à prática da democracia em algumas cidades gregas, em breves períodos, seria insuficiente 
para determinar a preferência pela democracia, que se afirmou a partir do século XVIII em todo o 
hemisfério ocidental, atingindo depois o restante do mundo. Foram as circunstâncias históricas que 
inspiraram tal preferência, num momento em que a afirmação dos princípios democráticos era o caminho 
para o enfraquecimento do absolutismo dos monarcas e para a ascensão política da burguesia. Este último 
aspecto, aliás, foi o que levou muitos autores a identificação de Estado Democrático e Estado burguês”. 
DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do Estado, cit., p. 13. 

57“Como bem observou DARCY AZAMBUJA, os legisladores da Revolução Francesa foram contraditórios, 
pois ao mesmo tempo em que sustentavam a igualdade de todos, admitiam que a sociedade deveria ser 
dirigida pelos mais sensatos, mais inteligentes, pelos melhores, que compõem, segundo se admitiu, a elite 
social. E para identificação dessa elite foi apontado um duplo critério: o econômico, afirmando-se como 
mais capazes os que possuíssem bens de fortuna; e o intelectual, considerando-se mais capazes os que 
tivessem mais instrução. Além disso, foi excluída a participação das mulheres, independentemente das 
condições de fortuna e instrução. Não há dúvida de que, na realidade, o que se introduziu foi o sufrágio 
restrito, com a eliminação dos privilégios da nobreza, o que constituiu um avanço mas ficou bem distante 
do sufrágio universal”. Apud DALLARI, Dalmo. Elementos de teoria geral do Estado, cit., p. 67. 
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econômico no mundo europeu (o capitalismo). Esse novo regime jurídico-econômico, que 

depois se espraiou para as colônias americanas, estava ancorado na liberdade de trabalho, 

que, consoante destacado acima, simplesmente não existia até então em virtude da forte 

atuação das corporações de ofício.  

Tanto assim que o antigo “sistema corporativo” é, na verdade, o sistema das 

corporações de ofício. Era um sistema em que não havia concorrência, porque as corporações 

de artesãos e as corporações de comerciantes controlavam o mercado, monopolizando não 

apenas os meios de produção, mas também o conhecimento necessário para tanto. 

Trata-se de um sistema em que, para ser tapeceiro, era preciso ir até Lyon e bater na 

porta da corporação dos tecelões para se inscrever como aprendiz, trabalhar por sete anos 

com o mestre para, somente então, poder exercer tal atividade. 

Havia um controle de qualidade, associado, por outro lado, ao controle absoluto de 

preços, manipulados pelas próprias corporações, que os fixavam ao seu talante. Relembre-

se, por exemplo, que um dos grandes motivos para fazer eclodir a Revolução Francesa foi 

justamente a falta de pão, problema resolvido por Maria Antonieta com a célebre frase: “Se 

não tem pão, que comam brioches”. 

Registre-se, por oportuno, que a falta de pão era a consequência direta do 

monopólio dos comerciantes e das corporações, que impunham o preço e a falta artificial 

de produto no mercado, utilizando-se, basicamente, dos mesmos métodos revelados pelos 

recentes escândalos de corrupção no Brasil, por meio dos quais o próprio Estado foi 

cooptado por grandes conglomerados empresariais da construção civil, da indústria do 

petróleo e do ramo alimentício para atender a interesses espúrios, absolutamente 

cartelizados, como se ainda estivéssemos vivendo no século XVIII.  

De qualquer maneira, quando surgiram as máquinas e desenvolveu-se uma nova 

escala de produção de mercadorias, todo esse mecanismo viciado das corporações de ofício 

caiu por terra. A produção em massa levou ao fim dos monopólios referidos acima, 

estabelecendo as condições necessárias para o surgimento da economia de mercado, com 

as consequências que sentimos até hoje, época em que ainda vivemos sob o influxo dos 

eventos ocorridos naquele período, talvez agora mais ligados ao mercado financeiro e 

menos aos parques industriais.  

Assim, a revolução francesa decretou, no plano jurídico, a liberdade de trabalho e 

de indústria, fazendo ruir as corporações de artesãos e de comerciantes. Para tanto, um 
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deputado Francês chamado Le Chapelier propôs uma Lei em 179158, dois anos depois do 

evento da Queda da Bastilha, proibindo a existência de corporações no território da França. 

A partir de então, se comerciantes ou artesãos fossem flagrados combinando preço, 

seriam presos.59 A regra passou a ser a livre concorrência, proibindo-se expressamente o 

                                                           
58Lei Le Chapelier de 14 de junho de 1791: Art. 1 : L'anéantissement de toutes espèces de corporations des 

citoyens du même état ou profession, étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est 
défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. Art. 2. Les citoyens d'un 
même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un 
art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni 
syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus 
intérêts communs. Art. 3. Il est interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune 
adresse ou pétition pour la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse ; et il leur est 
enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller 
soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution. Art. 4. Si, contre les principes de la 
liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des 
délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours 
de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du 
serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de 
l'homme, et de nul effet; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les 
auteurs, chefs et instigateurs, qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le 
tribunal de police, à la requête du procureur de la commune, condamnés chacun en cinq cent livres 
d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée dans toutes 
les assemblées primaires. Art. 5. Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs 
membres d’en répondre en leur propre nom, d’employer, admettre ou souffrir qu’on admette aux ouvrages 
de leurs professions dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui 
provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n’est dans les le cas où, de leur 
propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour se rétracter ou désavouer. 
Art. 6. Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques 
menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans 
le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires 
des actes ou écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun et de trois mois de prison. Art. 7. Ceux 
qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois 
constitutionnelles au travail et à l'industrie, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la 
rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public. Art. 8. Tous attroupements composés d'artisans, 
ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail 
appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou 
contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les 
enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et, 
comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur 
en seront faites, et punis selon tout la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits 
attroupement, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence. 

59Ascarelli faz referência, ainda, ao Estatuto de Jaime I: “Juntamente con la abolición de privilegios y 
monopolios en el ejercicio de una actividad, es precisamente en el estatuto de Jaime I del año 1642 donde 
se establece la disciplina de las patentes de invención, aboliéndose todo privilegio a excepción, justamente 
de este, basado en presupuestos objetivos, del inventor para el disfrute de su descumbrimiento, recogiendo 
(hasta ahora los documentos no permiten decir: siguiendo) cuanto ya había sido establecido en la Venecia 
del Renacimiento; y es más tarde con la Revolución Francesa cuando, precisamente junto a la afirmación 
general de la liberdad de ejercicio y de competencia, se dictan las leyes sobre los inventos industriales, 
sobre o derechos de autor y, posteriormente, sobre las marcas, con rasgos que han seguido siendo 
fundamentales en la evolución posterior, haciéndose compatible el reconocimiento de un derecho absoluto, 
constituito sobre la base de presupuestos objetivos y excluido de la discrecionalidad de la Administración, 
con la posibilidad de una utilización general, transcurrido un cierto período de tiempo, de las creaciones 
intelectuales o técnicas (obras del ingenio, inventos y modelos) y tratando de promover su revelación.” 
ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 261-262. 
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que poderíamos traduzir em linguagem do nosso tempo por “abuso do poder econômico” 

em todas as suas modalidades.  

Com efeito, os primeiros passos para o que conhecemos hoje como mercado, 

concorrência e propriedade privada foram dados a partir da liberdade de fabricação, de 

trabalho e de comércio que vieram no bojo da Revolução Industrial, mas que foram 

aparelhadas, do ponto de vista jurídico, pela Revolução Francesa.  

Pois bem, instituídas essas importantíssimas liberdades da vida civil, também 

surgiu a liberdade de cópia por meio da qual se usurpavam invenções e marcas criadas 

pelos artesãos e pelos comerciantes, fenômeno que impôs a necessidade de se proteger os 

direitos dos criadores60, não apenas em razão do parasitismo que se verificou naquela 

época, mas também como uma maneira de contrabalancear a concentração de poderes nas 

mãos dos detentores dos meios de produção. 

De fato, como forma de se prevenir o aproveitamento parasitário do esforço 

intelectual alheio e também estabelecer um equilíbrio entre os titulares dos meios de 

produção e aqueles que detinham a expertise, o conhecimento intelectual para a criação e o 

desenvolvimento dos produtos até então manufaturados, surgiu em 1791, mesmo ano em 

que Chapelier conseguiu aprovar a Lei que acabava com as corporações, a primeira Lei de 

patentes francesa.61 

                                                           
60Américo da Silva Carvalho acredita que “a finalidade da propriedade industrial é garantir a lealdade da 

concorrência” CARVALHO, Américo da Silva. Concorrência desleal (princípios fundamentais). Coimbra: 
Coimbra Ed., 1984. p. 5. Alexandre Pereira afirma que “o Direito Industrial surgiu desde o início como 
forma de disciplinar a concorrência no que respeita à lealdade dos concorrentes, através da proibição dos 
actos de concorrência desleal por contrariedade aos usos honestos (por exemplo, actos de depreciação, 
parasitismo, confusão, apropriação de segredos)” PEREIRA, Alexandre. Propriedade intelectual, 
concorrência desleal e sua tutela (penal) em Portugal. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 56, p. 15-34, 
jan./fev. 2002. 

61Nesse sentido, Newton Silveira lembra que: “Quando a lei de 2 de março de 1791 aboliu as corporações e 
proclamou a liberdade de indústria e de comércio, se editou, no mesmo ano, a lei de patentes e, em 1793, a 
de propriedade literária e artística, a qual passou a ser utilizada pelos autores de desenhos e modelos até o 
surgimento da lei especial de 18 de março de 1806. Esta lei garantia aos autores a propriedade dos desenhos 
e modelos de qualquer natureza e destino, sem estabelecer diferenças entre desenhistas artísticos e 
desenhistas industriais e sem considerar fosse o desenho ou modelo do campo da arte ou do comércio. Essa 
lei, no entanto, se destinava especialmente às fábricas de seda de Lyon, somente tendo sido estendida a 
todas as indústrias e a toda a França em 1825. A Inglaterra seguiu a França com os estatutos de 21 de julho 
de 1798, de 18 de maio de 1814, sobre proteção das esculturas do ponto de vista artístico, de 1842 e 1858 
sobre desenhos ornamentais, de 1843 sobre modelos de utilidade e de 1850 sobre a proteção legal aos 
produtos de escultura industrial. Seguiu-se a lei de 28 de agosto de 1907 sobre patentes e desenhos. Na 
Áustria, a primeira lei de desenhos e modelos data de 8 de dezembro de 1858. A partir daí, outros países 
previram, também, proteção aos modelos e desenhos, como o Canadá em 1894, a Alemanha em 1876, o 
Japão em 1899, o México em 1903, Portugal em 1896, Rússia em 1893, Espanha em 1902, a Nicarágua em 
1907, a Suíça em 1900, etc.” In: SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 72. 
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Dois anos depois, em 1793, ano em que caíram as reais cabeças de Luís XVI e de 

Maria Antonieta, também foi concebida uma Lei para a proteção aos autores de obras 

literárias e artísticas, institucionalizando-se, por assim dizer, a proteção aos direitos da 

mente na França pós-revolucionária.  

Daí a gênese da propriedade intelectual, não como realidade esparsa decorrente de 

éditos reais62, mas de forma organizada – institucionalizada -, fruto da Revolução Francesa, a 

partir da qual foram editadas leis de proteção aos inventores, leis de proteção aos autores de 

produções literárias, científicas e artísticas, tudo sob a coordenação central do Estado.  

Nesse passo, o monopólio de fato, representado pela atuação das corporações de 

ofício, transformou-se em objeto de direito, concedido e administrado pelo Estado63 na 

forma de estímulo e prevenção à concorrência desleal, com o que foi possível chegar-se a 

uma devida acomodação de interesses, observada até os dias atuais, em que se mantém 

verdadeira retroalimentação entre a indústria e os titulares das criações intelectuais.  

E por que isso surgiu nesse momento e se chamou de propriedade industrial e de 

propriedade literária e artística? Porque foi justamente nesse período que foi concebida a 

propriedade64 como a conhecemos na Era Moderna.65 

                                                           
62“Após a Revolução Industrial, a humanidade, surpresa com a mudança nas relações econômicas provocadas 

pela passagem do sistema artesanal para a indústria, atentou para a inexorável realidade de que a criação era 
o grande instrumento de poder e riqueza. A história registra, todavia, que o primeiro caso conhecido de 
proteção concedida a um invento se deu em 1236 – muito antes, portanto, da Revolução Industrial –, 
quando, na cidade de Bordeaux, na França, concedeu-se a Bonafasus de Sancta e Companhia o direito de 
explorar com exclusividade, por 15 (quinze) anos, o método flamengo de tecer e tingir tecidos de lã”. [...] 
“A realidade começa a mudar um pouco, no entanto, com o surgimento das codificações de patentes 
editadas em Veneza (1474) e na Inglaterra (1623/1624), esta chamada de statute of monopolies. Estas duas 
codificações acabaram com os antigos privilégios medievais e introduziram alguns ideais que até hoje são 
observados pelo direito de propriedade industrial (por exemplo, os requisitos da novidade e da aplicação 
industrial para a caracterização de uma invenção). Ocorre que, como dissemos acima, somente após 
Revolução Industrial é que se percebeu a real importância de conferir proteção aos direitos de propriedade 
industrial, o que acabou provocando a realização de um grande encontro de nações, a Convenção de Paris, 
que se reuniram pela primeira vez em 1883, com a finalidade de tentar harmonizar e uniformizar o sistema 
internacional de proteção à propriedade industrial”. RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial 
esquematizado, cit., p. 147. 

63Eroulths Cortiano ressalta neste sentido que: “As garantias necessárias a uma ordem jurídica baseada na 
economia de troca – dependente, portanto de certo grau de certeza nas regras do jogo – exigem um poder 
central e um direito também centralizado.” CORTIANO JR., Eroulths. O discurso jurídico da propriedade 
e suas rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 60. 

64Com efeito, Newton Silveira alerta que “Foi só no ano de 1791 que, por proposta do Deputado Le 
Chapelier, se proibiu na França a existência de qualquer corporação, sob severas sanções de âmbito penal. 
Foi a primeira lei de abuso do poder econômico da história e tinha por objetivo principal impedir os ajustes 
de preços entre artesãos e entre comerciantes. Essa sistematização da liberdade de trabalho e de 
concorrência, que veio a ganhar lugar nas constituições modernas, gerou, por outro lado, os abusos no 
exercício da concorrência. Como a Revolução Francesa também estabelecera o direito civil de propriedade, 
ao lado dos direitos da nobreza e do clero sobre a terra, pareceu uma boa ideia estender esse novo direito 
aos bens objeto das invenções industriais e às obras artísticas. No mesmo ano de 1791, por proposta do 
mesmo Le Chapelier, foi aprovada uma lei de proteção aos inventores e, em 1793, aos autores de obras 
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A propriedade civil66, a propriedade destinada ao povo67, travestido naquela época 

de burguesia, simplesmente não existia. Os nobres e a igreja eram os únicos proprietários 

das terras e o poder advinha diretamente daí. A engenhosidade jurídica do legislador 

francês libertou a sociedade dos monopólios mantidos pelos comerciantes e artesãos, que 

eram guardados a sete chaves num sistema que muito se assemelha ao que hoje seria o 

“segredo de comércio”, tão belamente destrinchado por Elisabeth Kasznar Fekete.68 

                                                                                                                                                                                
literárias e artísticas”. In SILVEIRA, Newton. Problemas da propriedade intelectual. Disponível em: 
<www.silveiraadvogados.com.br/port/artigo-completo.asp?id=23>. 

65Na dicção de Karin Grau-Kuntz, “[a] escolha do termo propriedade para designar o direito exclusivo que 
recai sobre bens intelectuais foi calcada em razões de cunho ideológico. A passagem da Idade Média para a 
Idade Moderna foi marcada especialmente por uma mudança no eixo do pensamento filosófico; a sociedade 
se libertou da religião e o homem passou a ser considerado em sua individualidade. O conceito de 
propriedade exerceu, naquele momento histórico de grandes transformações sociais, um papel 
importantíssimo, até mesmo revolucionário. O reconhecimento estatal da propriedade privada como direito 
político viabilizaria o desaparecimento das corporações de ofício e dos odiados privilégios ou, em outras 
palavras, dos meios de controle do Estado mercantilista”. Apud FORGIONI, Paula. O que esperar do 
antitruste brasileiro no século XXI? RJLB, ano 1, n. 1, p. 1729, 2015. Disponível em: 
<http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2015/1/2015_01_1713_1742.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2017. 

66Sobre o direito de propriedade é lapidar a lição de Comparato: “É importante assinalar, neste passo, que o 
poder não fundado na propriedade-pertinência é uma das características do Estado moderno, alcançada ao 
cabo de longa evolução histórica, em contraste com o ‘governo patrimonial’ das origens. Assim, as notas 
características da soberania, que a Constituição francesa de 1791 proclamou por primeiro, condensando o 
pensamento políticos dos dois séculos anteriores, representam a antítese perfeita do direito de propriedade, 
definido no Código Napoleão alguns anos mais tarde: a soberania é considerada una, indivisível, 
inalienável e imprescritível. Como se percebe, a dissociação entre ‘propriedade’ e ‘controle’, encarada 
nessa ampla perspectiva, está longe de constituir uma aberração ou originalidade do direito acionário [....] 
Para outros, nitidamente positivistas, a propriedade é produto da cultura humana e tem como fundamento a 
lei. Segundo Montesquieu, é concessão de direito positivo e existe porque a lei a criou e a garante [...] Os 
economistas, em especial os seguidores de Locke entendem que a propriedade nada mais seria do que a 
transformação da matéria bruta pelo trabalho do homem. [...] Após perder o caráter divino do direito antigo, 
a propriedade ganhou novo fundamento no século XVIII, que inspirou o constitucionalismo liberal. 
Transformou-se na garantia fundamental de liberdade do cidadão, contra a intervenção do Estado, sob o 
pálio do contrato social de Rosseau. Basta ver tanto a Bill of Rights da Virgínia de 1776, quanto a 
Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, de 1789, elevam a propriedade, juntamente com a 
liberdade e a segurança, como direitos naturais, inerentes e imprescritíveis da pessoa humana. [...] A 
tendência predominante, porém, é no sentido de constituir a propriedade expressão e garantia da 
individualidade humana. É condição de existência e de liberdade de todo homem que, sem ela, não poderia 
obter desenvolvimento intelectual e moral. Na frase célebre de Nietzche, a propriedade não passa de um 
‘prolongamento dos institutos de alimentação e caça’. Dizendo de outro modo, a propriedade tem como 
fundamento o direito à liberdade, entendido no sentido de livre e sobretudo justo acesso à utilização dos 
bens, mecanismo capaz de prover o desenvolvimento máximo da pessoa e de sua dignidade”. 
COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1976. p. 8-12. 

67“A propriedade, como o mais amplo direito real, que congrega os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, 
de forma absoluta, exclusiva e perpétua, bem corno o de persegui-la nas mãos de quem quer que 
injustamente a detenha, e cujo desmembramento implica a constituição de direitos reais parciais, evoluiu do 
sentido individual para o social. Superada a fase que se seguiu à Revolução Francesa, na qual, como 
repúdio ao sistema feudal, reviveu, de forma exacerbada, a concepção puramente individualista do período 
romano, a propriedade foi sendo afetada, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, por 
crescente número de restrições impostas pelo Estado”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Curso de direito 
administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 168. 

68FEKETE, Elisabeth G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de comércio no direito brasileiro. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003. 
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Até então, a propriedade sobre os demais bens e, sobretudo, sobre os bens 

intangíveis ou imateriais, não era bem estabelecida pelo direito. Surge, nesse ambiente, a 

propriedade civil69, que talvez tenha sido a maior conquista da Revolução Francesa no 

campo privado, a partir da qual os próprios comerciantes e artesãos puderam resguardar os 

seus interesses, sem atravancar a implementação do novo modo de produção advindo da 

Revolução Industrial.  

O equilíbrio, alcançado a partir destes dois acontecimentos históricos, lançou as 

bases para o desenvolvimento do sistema da propriedade intelectual, que, na sua gênese, 

representou uma troca realizada por aqueles que detinham o monopólio do conhecimento 

para manufaturar e comercializar produtos e o Estado, tudo em favor da coletividade70, 

mediante a concessão de “privilégios” ou “incentivos estatais” ou “direitos de 

exclusividade” para a exploração de suas criações em um ambiente propício ao 

desenvolvimento da concorrência sadia pelo mercado.  

Conforme dito anteriormente, o monopólio de fato dos comerciantes e artesãos 

passou a ser um direito, reconhecido e controlado pelo Estado, não apenas em benefício 

dos criadores - como verdadeira premiação pelo seu esforço intelectual -, mas também de 

toda a sociedade. Hoje a propriedade71 apresenta muitos e grandes defeitos72, o que, aliás, 

                                                           
69A respeito do histórico do direito de propriedade, vide Pedro Marcos Nunes Barbosa no sentido de que 

“[Entretanto,] para a melhor compreensão das vicissitudes jurídico-históricas, são registradas, a seguir, 
algumas das formas mais rústicas dos sistemas proprietários. Na visão que seguia os cânones 
preestabelecidos do medievo, a propriedade abrangia o senhor feudal com o objeto de sua riqueza: 
gigantescos latifúndios onde os vassalos e vilãos exerciam suas atividades. Havia a divisão, e coexistência, 
de diversos poderes simultâneos sobre o mesmo bem jurídico. Nesse sentido, verba gratia, a corveia era a 
contraprestação dada ao dono do feudo pela proteção e uso da gleba, mas convivia-se num sincronismo 
“pacífico”, as duas titularidades. [...] A noção moderna começa a modificar a antiga. Ela tenderá para o 
exclusivismo: a propriedade aos poucos passará a ser a soma de todos os direitos anteriormente dispersos 
entre os vários detentores. Em resumo, no período medieval, a detenção, a posse, as diferentes rendas 
devidas e recebidas convivem lado a lado. Não lhes parece natural que um só senhor tenha todos estes 
direitos: cada um, desde o lavrador até o rei tem, sobra a mesma terra, direitos próprios, embora distintos. 
Assim como a soberania é uma constelação de poderes partilhada entre muitos, a propriedade era uma 
constelação de poderes partilhada entre vários titulares de direitos, privilégios, posses e detenções 
distintas.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 41. 

70Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho "isto significa que a propriedade não é a da concepção absoluta, 
romanística, e sim a propriedade encarada como uma função eminentemente social. É o que se depreende 
do texto do artigo 160, III, que implicitamente condena a concepção absoluta da propriedade, segundo a 
qual esta é o direito de usar, gozar e tirar proveito de uma coisa, de modo puramente egoístico, sem levar 
em conta o interesse alheio e particularmente o da sociedade. Reconhecendo a função social da 
propriedade, a Constituição não nega o direito exclusivo do dono sobre a coisa, mas exige que o seu uso 
seja condicionado ao bem-estar geral. Não ficou, portanto, o constituinte longe da concepção tomista, 
segundo a qual o proprietário é um procurador da comunidade para a gestão de bens destinados a servir a 
todos, embora pertençam a um só". FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição 
Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1975. v. 3, p. 166. 

71Paula Forgioni assevera que: “O direito de propriedade interessa ao funcionamento do sistema de mercado 
também no que diz respeito à propriedade de bens de produção; a empresa, o ente que gera riquezas no 
sistema capitalista, pertence ao empresário, que licitamente apropria-se dos resultados do empreendimento. 
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está no cerne do paradoxo descrito no capítulo introdutório, mas, naquele tempo, foi uma 

conquista da nova classe social que surgia para opô-la aos nobres e aos sacerdotes.  

Envolta nesses fatos, surgiram a propriedade industrial e a propriedade artística, 

direitos73 artificialmente concebidos pelo legislador diante da nova ordem econômica e 

social desencadeada pelas Revoluções Inglesa e Francesa.  

Em síntese, pode-se afirmar que, com o advento da Revolução Industrial, paralela à 

ascensão da burguesia, instrumentalizada no plano jurídico pela Revolução Francesa, 

consolidou-se um novo sistema econômico na Europa, baseado na liberdade de trabalho e 

de concorrência, que depois se espraiou para todo o mundo. Nesse momento, em que 

surgiu propriamente a noção moderna de propriedade, Newton Silveira adverte que “duas 

espécies de criadores foram contempladas pelas primeiras leis: o autor no campo das 

artes (direito de autor) e o autor no campo da indústria (direito do inventor).”74 

                                                                                                                                                                                
Essa atribuição de resultados, explica a doutrina econômica, funciona como incentivo para a maior 
eficiência da atividade, revertendo a favor de todo o sistema, i.e, do fluxo de relações econômicas” 
FORGIONI, Paula A. Princípios constitucionais econômicos e princípios constitucionais sociais. In: 
ANDRADE, José Maria Arruda de; COSTA, José Augusto Fontoura; MATSUO, Alexandra Mery Hansen 
(Coords.). Direito: teoria e experiência: estudos em homenagem a Eros Roberto Grau. São Paulo: 
Malheiros Ed., 2013. v. 1, p. 768. E que “A propriedade não possibilitaria o intercâmbio não fosse a 
“atitude de abstenção imposta à coletividade”, ou seja, seu caráter erga omnes. Inexistiriam contratos (i,e 
trocas) se o direito de propriedade não conferisse “ao titular o poder de decidir se deve usar a coisa, abandoná-
la, aliená-la, destruí-la, e, ainda, se lhe convém limitá-lo, constituindo, por desmembramento, outros direitos 
reais em favor de terceiros”. Liberdade e propriedade se entrelaçam: “A propriedade liberal é a emanação das 
potencialidades subjetivas, constituindo instrumento da soberania individual”. Id. Ibid., p. 776. 

72De acordo com Francisco Loureiro “As figuras clássicas de relações jurídicas complexas são aquelas em 
que já se encontra introjetada a bilateralidade que se estabelece entre sujeitos (poderes e deveres), visando a 
tutela de um interesse, tais como matrimônio, parentesco, locação, condomínio etc. O encaixe da 
propriedade nessa categoria tem a vantagem do reconhecimento da existência de um feixe complexo e 
indissociável de direitos e deveres, inerentes ao próprio instituto” LOUREIRO, Francisco Eduardo. A 
propriedade como relação jurídica complexa. São Paulo: Renovar, 2003. p. 45. O autor continua e ressalta: 
“Para entender a propriedade contemporânea, há necessidade de superar a impostação clássica e constatar 
que o interesse do proprietário não é objeto central da tutela, mas apenas um interesse protegido, num 
quadro complexo de outros interesses contrastantes, que o ordenamento reconhece e também tutela com 
mecanismos similares àqueles postos anteriormente a serviço do dominus”. Id. Ibid., p. 46. [...] “A nova 
propriedade assume, portanto, feição diversa daquela do início do século XX, porque, como relação jurídica 
complexa, não mais se concebe uma relação completa de subordinação de terceiros frente ao proprietário, 
nem de vizinhos, nem de outras pessoas naturais, mas sim de situações jurídicas subjetivas do proprietário e 
situações jurídicas que entre em conflito com esta e representem centro de interesses opostos”. Id. Ibid., p. 
47. [...]. Por fim, cita Perlingieri “A relação a ser procurada é a de comportamentos, quer de abstenção, quer 
de cooperação, entre o proprietário e aqueles que com ele interagirem, em razão da propriedade”. 
PERLINGIERI Apud Id. Ibid., p. 47. 

73“Os direitos individuais, isto é, os direitos civis e políticos, institucionalizados há mais de trezentos anos, além de 
claramente exteriorizados, por meio de normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, encontram-se 
protegidos por uma série de garantias bem definidas, que pouco variam de um sistema jurídico para outro”. 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A formação da doutrina dos direitos fundamentais, cit., p. 9. 

74Newton Silveira ensina que: “Embora ambos os tipos de criações resultem do trabalho intelectual de seus 
autores, era relativamente fácil distinguir uma criação da outra através de seus efeitos. A criação no campo 
das artes vai produzir efeitos na mente (e na sensibilidade) das outras pessoas; a criação no campo da 
indústria vai produzir efeitos no mundo material (uma nova máquina, um novo processo de fabricação, um 
novo produto que produzam um efeito útil). O direito de autor foi classificado como parte do Direito Civil 
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Consequentemente, com a liberdade de comércio também surgiu a possibilidade de 

cópia (usurpação) de produtos e a necessidade de se protegerem os autores de obras literárias, 

artísticas e científicas, bem como das invenções aplicáveis ao campo da indústria nascente. 

Nesse diapasão, são, mais uma vez, precisas as lições de Newton Silveira no 

sentido de que desde o “England’s Statute of Monopolies" (1623)75 e da Lei “Le 

Chapelier” (1791), eliminaram-se os privilégios de reis76 e extinguiram-se as corporações de 

ofício77, estabeleceram-se os princípios da “liberdade, igualdade e fraternidade” no comércio.78 

                                                                                                                                                                                
(tendo como requisito a originalidade da obra) e o direito do inventor como parte do Direito Comercial 
(tendo como principal requisito a novidade, objetivamente considerada). Essa divisão da propriedade 
intelectual sobre as criações do espírito em duas áreas do direito privado tornou-se inadequada no mundo 
contemporâneo. Enquanto a obra artística não foi publicada e os planos de uma invenção estão guardados na 
gaveta do inventor, ambos (autor e inventor) encontrariam guarida no Direito Civil, até porque, estando na esfera 
da privacidade, são, nessa fase, objeto de direitos de personalidade. No momento em que vão para o mercado, as 
obras artísticas e a invenção passam a ser produtos, objeto do tráfico comercial.” SILVEIRA, Newton. O que é a 
propriedade intelectual? Disponível em: <http://www.silveiraadvogados.com.br/port/artigo-
completo.asp?id=28>. Acesso em: 2 fev. 2017. 

75Durante o reinado da Rainha Ana, o Estatuto em apreço (de João I) foi aperfeiçoado e, posteriormente, 
serviu de base para os Tribunais da Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália desenvolverem a moderna 
concepção de patente. A primeira legislação sobre patentes de que se tem notícia é o Decreto da República 
de Veneza de 1474, pelo qual os inventores deveriam comunicar à República seus inventos como condição 
para obtenção de proteção legal. 

76Ascarelli ensina que “La afirmación de los derechos sobre los bienes inmateriales se enlaza históricamente 
con la abolición del sistema de privilegios, basados en la discrecionalidad del soberano (aunque limitados a 
la utilización de una determinada creación intelectual), para el ejercicio de actividades y con la 
reivindicación de la atribución del derecho como consecuencia de la presencia de unos presupuestos 
objetivos, en contraposición a esa discrecionalidad de la A.P. que preside los derechos de monopolio. Este 
fundamento. Este fundamento, en la estructura del derecho, se coordina no sólo con la negación de la 
referencia de la exclusiva a una clase de actividad y con la sustracción de su atribución a la discrecionalidad 
de la A. P. para establecer, en su lugar, una disciplina en función de la presencia de presupuestos objetivos, 
e, en relación, de este modo, a esa promoción de la exclusiva del progreso cultural y económico donde 
radica la justificación de la exclusiva, sino también con la determinación de aquellos tipos de creación 
intelectual frente a los que (y sólo frente a ellos) se prevé una exclusiva y con la constitución de un bien 
individualizado frente al que, en definitiva se disciplina la exclusiva en cada caso concreto”. ASCARELLI, 
Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 283. 

77Newton Silveira lembra que “Ambas as declarações, inglesa e francesa, aboliram toda espécie de 
monopólio ou privilégio, exceto o dos inventores, “a mais sagrada das propriedades, e, conseqüentemente, 
o dos autores de obras literárias, científicas e artísticas.” SILVEIRA, Newton. Anotações acerca do desenho 
industrial comunitário europeu. Cruzeiro/Newmarc Propriedade Intelectual. Disponível em: 
<http://www.newmarc.com.br/novo-antigo/index.asp?p=artigos.asp&m=000143>. Acesso em: 13 nov. 
2006. Vide, ainda, Calixto Salomão: “garantir a utilização exclusiva e proteger aquela guilda, enquanto os 
aprendizes eram treinados na fabricação do produto sob privilégio. A patente serve quase como certificação 
de qualidade estatal nas distantes colônias. Os antecedentes, remotos das marcas também demonstram a 
mesma origem, ligada diretamente a interesses mercantilistas. Assim é que na era mercantilista a marca surge 
como garantia estatal do produto. A obtenção da marca era uma certificação de que processos regulares de 
produção eram seguidos. O produto poderia ter maior aceitação no mercado internacional. Com o fim do 
Ancien Régime, no entanto, a função econômica do sistema do direito industrial sofre uma revisão profunda. 
Essa revisão é decorrência direta dos princípios, transformadores da organização do trabalho e da produção, 
introduzidos pela Revolução Industrial. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial 
e interesse público. Revista de Direito Público da Economia, ano 2, n. 7, p. 29-44, 2004. Disponível em: 
<http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/pages/sen/portaldaeducacao/textos_fotos/inpi/di.pdf>. 

78Ascarelli faz referência, ainda, ao Estatuto de Jaime I: “Juntamente con la abolición de privilegios y 
monopolios en el ejercicio de una actividad, es precisamente en el estatuto de Jaime I del año 1642 donde 
se establece la disciplina de las patentes de invención, aboliéndose todo privilegio a excepción, justamente 
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De acordo com o referido autor, com o advento da Revolução Industrial79 e a 

ascensão da burguesia ao poder, tais privilégios reais, concedidos de maneira aleatória, 

foram substituídos por princípios de mérito, ou seja, por causas objetivas, que foram 

incorporadas às legislações dos Estados Modernos e, posteriormente, internacionalizadas 

pelas Convenções da União de Paris de 1883 e da União de Berna de 1886, como veremos 

no próximo capítulo.80 

Passemos, pois, à análise do desenvolvimento da propriedade intelectual no cenário 

internacional, tomando como referência a tríade de Tratados que consolidou, em nível 

planetário, as bases do sistema de proteção das criações humanas. 

 

 

                                                                                                                                                                                
de este, basado en presupuestos objetivos, del inventor para el disfrute de su descubrimiento, recogiendo 
(hasta ahora los documentos no permiten decir: siguiendo) cuanto ya había sido establecido en la Venecia 
del Renacimiento; y es más tarde con la Revolución Francesa cuando, precisamente junto a la afirmación 
general de la libertad de ejercicio y de competencia, se dictan las leyes sobre los inventos industriales, 
sobre o derechos de autor y, posteriormente, sobre las marcas, con rasgos que han seguido siendo 
fundamentales en la evolución posterior, haciéndose compatible el reconocimiento de un derecho absoluto, 
constituido sobre la base de presupuestos objetivos y excluido de la discrecionalidad de la Administración, 
con la posibilidad de una utilización general, transcurrido un cierto período de tiempo, de las creaciones 
intelectuales o técnicas (obras del ingenio, inventos y modelos) y tratando de promover su revelación.” 
ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 261-262. 

79Id. Ibid., p. 56. Ascarelli ensina que “El progreso técnico constituye, en efecto, una cadena plurisecular que 
viene enriqueciendo el patrimonio general, más preciso para nuestra riqueza que los mismos bienes 
ofrecidos por la naturaleza, que sin la técnica no sabríamos utilizar para nuestras necesidades ( a no ser en 
medida mucho menos importante) . El patrimonio de estas nociones técnicas es el instrumento fundamental 
de nuestro bienestar; su incremento es el instrumento fundamental de nuestro bienestar; su incremento es el 
que ha determinado el tránsito a una civilización industrial; de su dominio derivan las riquezas de los 
pueblos y de las naciones.” Id. Ibid., p. 492. 

80A respeito dos períodos de evolução da propriedade industrial, vide Ascarelli “El primer período afirma ya 
los principios fundamentales de una disciplina de los bienes inmateriales, (...) en el segundo período se 
afirma una disciplina de los bienes inmateriales, (....)en el tercer período la disciplina de los bienes 
inmateriales se desarrolla en la tradición francesa como disciplina que se encuadra en el derecho común, en 
anchándose la problemática de la concurrencia desleal, precedentemente considerada solo ocasionalmente; 
en el último período, en fin, se acentúa, el alcance internacional de su problemática planteándose además la 
suscitada por la variedad y por la riqueza de las formas de producción puestas a disposición por la técnica.” 
Id. Ibid., p. 48-49. 
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2. A PROPRIEDADE INTELECTUAL INTERNACIONAL 

 

Conforme referido anteriormente, vem da gênese do sistema de proteção ao esforço 

intelectual humano a concepção de que a criação artística vai produzir efeitos na mente e 

nos sentidos das outras pessoas (direitos autorais), enquanto a criação industrial vai 

produzir efeitos no mundo material (propriedade industrial). 

Embora esteja em xeque nos dias atuais81, tal divisão deu origem a dois 

importantíssimos Tratados Internacionais. Com efeito, em 1873, iniciaram-se em Viena os 

trabalhos preparatórios da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade 

Industrial ou, simplesmente, Convenção da União de Paris, cujo escopo é a proteção de 

direitos ligados à criação industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, nome 

empresarial, dentre outros institutos abarcados pela Propriedade Industrial). O Brasil esteve 

entre os primeiros a assinar a referida Convenção em 1883.82 

Por outro lado, para a proteção dos direitos autorais (propriedade literária, artística 

e científica), foi concebida a Convenção de Berna de 1886, fruto dos trabalhos que 

resultaram na Association Littéraire et Artistique Internationale de 1878, criada por 

insistência do escritor francês Victor Hugo.83 

                                                           
81Newton Silveira ensina que: “Embora ambos os tipos de criações resultem do trabalho intelectual de seus 

autores, era relativamente fácil distinguir uma criação da outra através de seus efeitos. A criação no campo 
das artes vai produzir efeitos na mente (e na sensibilidade) das outras pessoas; a criação no campo da 
indústria vai produzir efeitos no mundo material (uma nova máquina, um novo processo de fabricação, um 
novo produto que produzam um efeito útil). O direito de autor foi classificado como parte do Direito Civil 
(tendo como requisito a originalidade da obra) e o direito do inventor como parte do Direito Comercial 
(tendo como principal requisito a novidade, objetivamente considerada). Essa divisão da propriedade 
intelectual sobre as criações do espírito em duas áreas do direito privado tornou-se inadequada no mundo 
contemporâneo. Enquanto a obra artística não foi publicada e os planos de uma invenção estão guardados 
na gaveta do inventor, ambos (autor e inventor) encontrariam guarida no Direito Civil, até porque, estando 
na esfera da privacidade, são, nessa fase, objeto de direitos de personalidade. No momento em que vão para 
o mercado, as obras artísticas e a invenção passam a ser produtos, objeto do tráfico comercial. Essa divisão 
tradicional se complicou quando surgiu a primeira lei do software no Brasil (1987), pois os programas de 
computador são obras técnicas, mas que facilitam uma operação mental. A solução encontrada (um tanto 
forçada) foi enquadrá-lo como um direito de autor especial (através de lei específica que mistura normas de 
direitos autorais com normas de propriedade industrial). Essa ruptura com o sistema tradicional foi tão 
grande que já se fala em substituir o direito da propriedade intelectual pelo direito da informação. Para 
complicar mais ainda, surgiu a lei das cultivares (uma espécie de propriedade intelectual no campo), que 
tem por objeto novas variedades vegetais (sementes e partes reprodutoras de plantas).” SILVEIRA, 
Newton. O que é a propriedade intelectual?, cit. 

82A Convenção de Paris já foi revista sete vezes: em 1890, em Madri; em 1900, em Bruxelas; em 1911, em 
Washington; em 1925, em Haia, em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em 
vigor no Brasil desde 1992) e teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra. 

83A Convenção de Berna foi revista em Paris (1896) e Berlim (1908), complementada em Berna (1914), 
revista em Roma (1928), Bruxelas (1948), Estocolmo (1967) e Paris (1971), e emendada em 1979. 
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Posteriormente, as Convenções de Berna e Paris passaram a ser administradas pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI (WIPO em inglês), constituída 

também por um Tratado firmado por diversas nações no ano de 1967, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. A OMPI, por sua vez, foi incorporada como órgão das Nações 

Unidas em 1974.  

O referido Tratado unificou os escritórios internacionais que administravam as 

Convenções de Paris e Berna e fundiu os conceitos de propriedade industrial e direito de 

autor ao definir, em seu art. 2º, VIII, como propriedade intelectual a soma dos direitos 

relativos às obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas intérpretes 

e as execuções de radiofusão, as invenções em todos os domínios da atividade humana, as 

descobertas científicas, os desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, 

comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a 

proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade 

intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. 

Note-se, assim, que a OMPI passou a ser responsável pela administração mundial 

do sistema da propriedade intelectual.84 

Seguindo na linha do tempo, mais recentemente, chegamos ao Acordo sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, denominado 

TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), que foi o 

resultado de uma longa negociação no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, 

denominado GAAT (General Agreement on Tariffs and Trade). 

Em verdade, o TRIPS é um anexo do Acordo Constitutivo da Organização Mundial 

do Comércio - OMC, também conhecido como "Ata Final da Rodada do Uruguai".85 Nos 

dias de hoje, teríamos o seguinte gráfico para representar os mais importantes Tratados 

Internacionais sobre propriedade intelectual: 

 

                                                           
84Importante destacar, ainda, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente (PCT), firmado em 1970 e que 

oferece assistência aos solicitantes que busca proteção internacional por meio de patente para suas 
invenções e assiste os escritórios de propriedade industrial de todo o mundo nas decisões sobre a outorga de 
patentes, assim como coloca à disposição do público o acesso à extensa informação técnica com relação às 
invenções. Ao apresentar uma solicitação internacional de patente de acordo com o PCT, os depositantes 
têm a possibilidade de proteger sua invenção em nível mundial, mais precisamente em 148 países. 

85O TRIPS é o Anexo 1C do Acordo Geral da OMC. 
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Nesse diapasão, cumpre salientar que as Convenções de Paris e Berna consolidam, 

no plano internacional, normas que disciplinam relações entre particulares, instituindo uma 

verdadeira federação86 de países unidos por um direito comum que regula, no plano 

jurídico interno de cada Estado-Membro, as relações jurídicas travadas entre os seus 

nacionais, conceito que, para efeitos das referidas Convenções, abarca todos os cidadãos 

dos Estados-Membros. 

Já o TRIPS, fruto de intensa pressão dos países desenvolvidos e, sobretudo, da 

indústria farmacêutica, avançou sobre a soberania dos países em desenvolvimento87, 

estabelecendo normas cogentes a serem compulsoriamente observadas pelos signatários 

como padrão mínimo de proteção da propriedade intelectual, sob pena de aplicação de 

sanções comerciais impostas pela Organização Mundial do Comércio.  

                                                           
86A respeito da noção de Federação no Brasil, Ricardo Lewandowski ensina que: “A centralização do sistema 

federativo brasileiro atingiu, sem dúvida, o seu ápice após 1964, notadamente depois da edição da 
Constituição de 1967, cujos preceitos, nesse particular, foram basicamente reproduzidos na Carta de 1969. 
De fato, o Estado no Brasil, em que pese a retórica liberal dos militares que se sucederam no poder, 
caracterizou-se a partir de então, por uma ingerência crescente nos campos econômico e social, levada a 
efeito, de forma predominante, através da União, que se viu aquinhoada com grande parte das 
competências antes conferidas aos Estados, os quais viram drasticamente reduzidos o seu poder residual. 
Melhor sorte não coube aos Municípios que, à semelhança dos Estados, passaram ainda a padecer de 
uma crônica carência de recursos, concentrados ao nível federal, dentre outros problemas”. 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A reforma do judiciário e o federalismo brasileiro. Revista do 
Advogado, São Paulo, n. 56, p. 41-42, set. 1999. 

87Vide a respeito os comentários de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Por outro lado, após vinte anos de 
vigência do Acordo TRIPS e do advento da Lei 9.279/96, uma consciência coletiva do uso adequado da 
propriedade intelectual como propulsora de políticos de candidatos ao Executivo, ou Legislativo, se tem a 
exposição de um direcionamento da propriedade intelectual que dê primazia aos interesses públicos 
primários internos. Aliás, boa parte dos projetos legislativos (apresentados na Câmara dos Deputados) é 
dotada de ótica patrimonialista expansionista, em regra procurando minar um controle mais preciso do 
sistema de patentes.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 39. 

TRIPS  

Convenção da 
União de Paris 

Convenção de 
Berna 
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Por meio desse mecanismo, uma violação de patente norte-americana no Brasil, 

pode dar ensejo a retaliações dos Estados Unidos, por exemplo, na importação de carne ou 

do suco de laranja produzidos no Brasil. 

A respeito da uniformização e da imposição das normas do TRIPS no plano 

internacional, Cláudio Roberto Barbosa ressalta que  

“[...] na verdade, a harmonização já havia começado com os padrões mínimos 
das Convenções de Paris e Berna”, que “em anos recentes, com a necessidade 
crescente do comércio e da ‘tecnologia’ internacional, juntamente com a 
transformação do valor agregado, uma padronização maior foi sendo exigida, 
culminando com a aprovação do ‘Agreement on Trade-Related Intellectual 
Property Rights’ - TRIPS ao final da Rodada Uruguai do GATT.” Nesse sentido, 
aduz que “o TRIPS estabeleceu não só padrões mínimos de proteção, mas 
também a possibilidade de execução dos direitos ali designados através de 
sanções comerciais, permitindo que o Estado-Membro use o Mecanismo de 
Solução de Controvérsias da OMC para este fim, o que não era permitido pelos 
outros tratados relativos à propriedade intelectual.”88  

 

Constata-se, assim, que a propriedade intelectual, fruto das transformações sociais e 

econômicas decorrentes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, tornou-se 

internacional, não somente em razão do histórico da evolução da matéria e de sua expansão 

pelo mundo por meio de Tratados, Convenções e Acordos internacionais89, mas também 

porque estabeleceu, ao longo dos anos, por força do desenvolvimento do comércio 

internacional, profunda identidade com o Direito Internacional.90 

                                                           
88BARBOSA, Cláudio Roberto. A relação entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito 

internacional, cit., p. 152. 
89Vide a relação de Decretos Internalizando os principais Tratados e Acordos multilaterais na área da 

propriedade intelectual: Decreto 1.355/1994 (Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada 
Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT), Dec. 81.742/1978 (Promulga o Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes - PCT), Decreto 75.699/1975 (Promulga a Convenção se Berna para a 
Proteção das Obras Literárias e Artísticas), Decreto 75.572/1975 (Promulga a Convenção de Paris para a 
Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967), Decreto 75.541/1965 (Promulga a 
Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual). 

90Maristela Basso destaca que: “Os direitos de propriedade intelectual estão vinculados, historicamente, aos 
Direito Internacional porque houve uma interação entre o movimento de proteção dos direitos de 
propriedade intelectual e o Direito Internacional. Como se sabe, as Convenções da União de Paris para a 
Proteção da Propriedade Industrial (1883) e da União de Berna para a Proteção das Obras Literárias e 
Artísticas (1886) desempenharam um papel fundamental para a evolução desses direitos no âmbito dos 
direitos internos e do Direito Internacional”. BASSO, Maristela. Os fundamentos atuais do direito 
internacional da propriedade intelectual. Conferência proferida no "Seminário sobre Direito Autoral", 
realizado pelo Centro de Estudos Judiciários, nos dias 17 e 18 de março de 2003, no Centro Cultural Justiça 
Federal, Rio de Janeiro - RJ. Revista CEJ, Brasília, v. 7 n. 21, p. 16, abr./jun. 2003. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/541/721>. Talvez tenha sido por esta razão que o 
curso de Propriedade Intelectual ministrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo pelo 
Professor Newton Silveira tenha nascido no Departamento de Direito Internacional e não no de Direito 
Comercial ou no de Direito Civil, como se poderia supor. 
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De fato, é inegável que o aparecimento das Convenções sobre propriedade 

intelectual, o desenvolvimento da Organização das Nações Unidas e da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual, com o posterior surgimento da Organização Mundial 

do Comércio foram elementos facilitadores da promoção, da expansão e da unificação 

destes direitos pelo mundo. 

No entanto, devemos refletir sobre os seus efeitos em relação ao Brasil91, 

principalmente no tocante ao Acordo TRIPS, tanto no campo da propriedade industrial92, 

                                                           
91Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia comenta que: “Os Estados Unidos tentaram aplicar seu regime 

de propriedade intelectual a outros países, através da Organização Mundial do Comércio (OMC) e de 
outros acordos bilaterais e multilaterais de comércio. Atualmente, o mesmo objetivo é perseguido por meio 
do chamado Acordo Estratégico Trans-Pacífico de Associação Econômica (“Trans-Pacific Partnership”). 
Acordos de comércio são, teoricamente, um importante instrumento de diplomacia: a integração no 
comércio promove outros acordos, em outras dimensões. Mas as tentativas do escritório de representação 
do comércio dos Estados Unidos de convencer os outros estão voltadas para os que consideram os lucros 
corporativos mais importantes do que a vida humana. Isto assinala o posicionamento internacional 
estadunidense: o estereótipo do norte-americano estúpido. O poder econômico normalmente fala mais alto 
do que valores morais. Em muitas instâncias nas quais os interesses corporativos americanos prevalecem, 
em relação à propriedade intelectual, nossas políticas ajudam a aumentar a desigualdade no exterior. Na 
maioria dos países é muito parecido com os Estados Unidos: as vidas da população mais pobre são 
sacrificadas no altar dos lucros corporativos. [...]Todo o conhecimento é baseado em conhecimentos 
anteriores. Se eles tornam-se menos acessíveis, a inovação fica comprometida. [...] Na verdade, um 
importante insight de Robert W. Fogel, historiador econômico e ganhador de um prêmio Nobel que morreu 
no mês passado, foi que a sinergia entre melhoras na saúde e a tecnologia são responsáveis por uma grande 
parte da explosão do crescimento econômico desde o século XIX. É por isso que os regimes de propriedade 
intelectual que criam rendas monopolistas e bloqueia o acesso à saúde provocam desigualdades e dificultam 
o crescimento de forma generalizada. Existem alternativas. Advogados de direitos da propriedade 
intelectual têm superestimado seu papel de promotora da inovação. A maioria das inovações-chave – das 
ideias básicas que levaram aos computadores aos transistores, lasers ou a descoberta do DNA – não foram 
motivadas por lucros financeiros. Foram provocadas pela busca do conhecimento. É evidente: recursos 
precisam estar disponíveis. Mas o sistema de patentes é apenas uma maneira, e frequentemente não é a 
melhor, de prover esses recursos. As pesquisas financiadas pelos governos, fundações e o sistema de 
premiações (que oferece um prêmio a quem faz a descoberta e depois a torna amplamente acessível usando 
o poder dos mercados para benefícios reais) são alternativas, com maiores vantagens e sem as desvantagens 
do aumento de desigualdades do atual sistema de direitos de propriedade intelectual.” STIGLITZ, Joseph. É 
hora de questionar as patentes. Tradução: Cristiana Martin. 17/07/2013. Disponível em: 
<http://outraspalavras.net/posts/stiglitz-e-hora-de-questionar-as-patentes/>. Richard Posner adverte, no mesmo 
sentido, que: “Propertization is not the only method of providing incentives to engage in a socially valuable 
activity like basic research. Another method, particularly important in scientific fields, is public financing of 
basic research.” in: POSNER, Richard. Intellectual property: the law and economics approach, cit., p. 65. 

92De acordo com estudo feito na Câmara dos Deputados para a revisão da Lei 9.279/96: “O déficit na balança 
comercial na área de patentes e direitos correlatos aumentou 3.600% de 1993, logo antes da entrada em 
vigor da OMC, até 2012, representando mais de US$ 3 bilhões negativos anuais (Banco Central do Brasil). 
O déficit na área de saúde em 2010 foi de US$ 10 bilhões.” [...] Das patentes depositadas no Brasil, mais de 
76% são de estrangeiros. Dos restantes 24%, uma significativa parcela é de empresas de capital estrangeiro. 
Isso porque o termo “residentes” inclui empresas estrangeiras que possuem escritório legalmente 
constituído no Brasil. O sistema atual de patentes tem servido para reserva de mercado.” CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional. Brasília: 
Centro de Estudos e Debates Estratégicos, 2013. p. 20-21. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/altosestudos/seminarios/lancamento-patentes-9-10-13/a-revisao-da-lei-de-patentes>. 
Vide, nesta direção o comentário de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “[...] cada vez mais o Brasil se torna 
objeto das especulações estrangeiras, além de permanecer como “vítima” das remessas de royalties ao 
exterior. Num verdadeiro círculo nada virtuoso, - permita-se aqui o trocadilho – inventou uma solução que 
fomentou problemas. E, hoje, tal como uma dependência química, as doses de “solução” são aparentemente 
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como no que se refere ao direito do autor93, para que possamos efetivamente cumprir o 

ideal do legislador constitucional brasileiro de promover o interesse social e o 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País94.  

Nesse sentido, adverte Ruth Okediji95 que até o formal encerramento da 

descolonização, a propriedade intelectual constituía um meio explícito para assegurar 

territórios e mercados nas colônias europeias. Após esse período, gradualmente, a 

propriedade intelectual passou a ser uma maneira de os países europeus controlarem a 

competição advinda de suas antigas colônias, na medida em que tais direitos globais 

passaram a ser uma característica entrincheirada das relações econômicas mundiais. 

Ressalta, ainda, mencionada autora que dado o imenso esforço político e 

econômico empregado na rodada de negociações do Uruguai, alguns doutrinadores 

apontam que o TRIPS foi o apogeu do terceiro multilateralismo promovido pela 

propriedade intelectual96 e que este acordo despertou a atenção do público global sobre os 

                                                                                                                                                                                
maiores ao tempo em que despertam efeitos mais tímidos. [...] “No âmbito das patentes farmacêuticas, 
verba gratia, há uma tendência a multiplicidade de patentes de segundo uso, de pedidos de exclusiva sobre 
meras formulações, e cada vez menos desenvolvimento de novos princípios ativos. Portanto, observa-se 
uma banalização de requisito legal sobre atividade inventiva”. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito 
civil da propriedade intelectual, cit., p. 36. 

93Do mesmo estudo, extrai-se que: “A título de ilustração, a tabela do Banco Central do Brasil, a seguir, 
indica fluxo de capital ingresso e egresso, na área de direitos autorais, entre Brasil e EUA. Apesar de não 
serem dados sobre patentes, os números evidenciam o enorme déficit na balança comercial entre os dois 
países, na área de direitos autorais. Em 2008, ingressaram no Brasil US$ 27.204.000,00 (vinte e sete 
milhões, duzentos e quatro mil dólares) referentes a direitos autorais de brasileiros nos Estados Unidos. Ao 
passo que egressaram para os EUA US$ 2.359.143.000,00 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e nove 
milhões, cento e quarenta e três mil dólares).” CÂMARA DOS DEPUTADOS. Centro de Estudos de 
Debates Estratégicos. A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional. Brasília: 
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 2013. p. 40. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-
camara/altosestudos/seminarios/lancamento-patentes-9-10-13/a-revisao-da-lei-de-patentes>. De acordo 
com estudo feito na Câmara dos Deputados para a revisão da Lei 9.279/96: “O déficit na balança 
comercial na área de patentes e direitos correlatos aumentou 3.600% de 1993, logo antes da entrada em 
vigor da OMC, até 2012, representando mais de US$ 3 bilhões negativos anuais (Banco Central do 
Brasil). O déficit na área de saúde em 2010 foi de US$ 10 bilhões.” (...)Das patentes depositadas no 
Brasil, mais de 76% são de estrangeiros. Dos restantes 24%, uma significativa parcela é de empresas de 
capital estrangeiro. Isso porque o termo “residentes” inclui empresas estrangeiras que possuem escritório 
legalmente constituído no Brasil. O sistema atual de patentes tem servido para reserva de mercado.” Id. 
Ibid., p. 19-20. Do mesmo estudo, extrai-se que: “A título de ilustração, a tabela do Banco Central do 
Brasil, a seguir, indica fluxo de capital ingresso e egresso, na área de direitos autorais, entre Brasil e 
EUA. Apesar de não serem dados sobre patentes, os números evidenciam o enorme déficit na balança 
comercial entre os dois países, na área de direitos autorais. Em 2008, ingressaram no Brasil US$ 
27.204.000,00 (vinte e sete milhões, duzentos e quatro mil dólares) referentes a direitos autorais de 
brasileiros nos Estados Unidos. Ao passo que egressaram para os EUA US$ 2.359.143.000,00 (dois 
bilhões, trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e quarenta e três mil dólares).” Id. Ibid., p. 40. 

94Art. 5º, XXIX, da Constituição Federal. 
95OKEDIJI, Ruth L. The international relations of intellectual property: narratives of developing country 

participation in the global intellectual property system. Singapore Journal of International & Comparative 
Law, n. 7, p. 315-385, 2003. 

96O primeiro e o segundo representados, respectivamente pelas Convenções de Paris e Berna. 



43 
 

efeitos no bem-estar social dos países em desenvolvimento decorrentes da proteção da 

propriedade intelectual. 

Nesse diapasão, vide a advertência de Martin Chanock, citado por Ruth Okediji, no 

sentido de que as leis sempre foram um atalho do colonialismo, um instrumento de poder 

do colonizador e parte de um processo de coação. Ainda, foram elas também uma nova 

forma de conceber relações de poder e uma arma contra as comunidades africanas que 

estavam em processo de mudanças básicas nas suas economias.97 

Por fim, vide, na mesma direção o diagnóstico de Pedro Marcos Nunes Barbosa, 

para quem “Na propriedade intelectual, ramo jurídico extremamente internacionalizado, 

poucos espaços sobraram para a constituição e adaptação do direito à realidade local”. 

Nesse sentido, ressalta que o rigorismo assoberbado proveniente dos Tratados 

Internacionais (como a Convenção União de Paris e o acordo TRIPS), para com os 

institutos que flexibilizam o direito do proprietário, acabou por aprisionar a possibilidade 

concreta na delimitação e condução dos poderes do titular.98  

Diante desse cenário, deve-se indagar quais interesses sociais não podem ser 

desconsiderados para a sua proteção, a fim de que a propriedade intelectual não se torne 

uma ferramenta opressora para os países em desenvolvimento. É o que procuraremos 

estudar no capítulo seguinte.  

                                                           
97OKEDIJI, Ruth L. The international relations of intellectual property: narratives of developing country 

participation in the global intellectual property system, cit. 
98BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 31. 
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3. DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

Nos capítulos anteriores, ficou devidamente registrado que o produto do esforço 

intelectual humano, seja no campo da técnica, seja no campo da estética, é transportado 

para o mundo fenomênico por meio de uma determinada forma.  

Também ficou assentada a ideia de que sobre tal forma podem recair distintas 

proteções conferidas pelo sistema de propriedade intelectual, que são, em verdade, direitos 

artificialmente criados pelo legislador para desestimular a concorrência desleal99 e premiar 

os criadores, com vistas a promover o interesse social100 e o desenvolvimento tecnológico, 

econômico e cultural do País. 

Assim, organizar e sistematizar tais proteções são preocupações que se justificam 

para que seja possível conferir efetividade às finalidades constitucionais e legislativas 

atribuídas a tais institutos e, bem assim, resguardar a própria existência de direitos da 

propriedade intelectual, preservando-se o sistema em que inseridos. 

Deve-se, portanto, harmonizar os direitos que decorrem do campo das soluções 

técnicas e também de manifestações culturais, artísticas e científicas101. Evidentemente que 

                                                           
99De acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal: “A livre concorrência, como toda liberdade, não é 

irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que a regulam e nos direitos dos outros 
concorrentes, pressupondo um exercício leal e honesto do direito próprio, expressivo da probidade 
profissional; excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito legal define e nem 
poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituí-los; assim o decreto n. 24.507, de 1934, não 
restringiu esses atos aos que especificou; seu objetivo não foi outro senão o de indicar aqueles que reputou 
merecedores de sanção legal” (Recurso Extraordinário 5.232/SP, 2ª Turma, julgado em 9/12/1947, Relator 
o Ministro Edgard Costa – DJU de 11/10/1949 – Revista dos Tribunais. Vol. 184, p. 914). 

100Oswaldo Aranha Bandeira de Mello ensina que: O estudo da pessoa não pode ser feito sem considerar o ser 
humano e seu fim, dentro da realidade social, na prática de atos e sujeito a fatos, com expressão jurídica, os 
quais são suporte da criação, modificação, asseguramento, extinção ou mera expressão do direito. (...) isso 
porque o direito é uma ciência prática, operativa, em que se estudam as normas de conduta do ser humano e 
suas relações recíprocas, dentro da vida social. BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais 
de direito administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. v. 1, p. 121. Na mesma direção, Alf Ross 
lembra que: “O juiz não é motivado exclusivamente pelas normas jurídicas; também o é pelos fins sociais e 
pelo discernimento teórico das conexões sociais relevantes ao atingir daqueles fins. Por esta razão, tem-se 
exigido da ciência do direito, em especial modernamente, que dirija sua atenção para as realidades da vida social. 
Isto demonstra, ademais, que a fronteira entre a ciência do direito e a sociologia do direito não é nítida, residindo 
sim numa relativa diferença de abordagem e interesse.” ROSS, Alf. Direito e justiça. 1. ed., cit., p. 43. 

101Nesse aspecto, muito percucientes as advertências de Alf Ross: “Um ordenamento jurídico nacional, como 
as normas do xadrez, constitui um sistema individual determinado por "uma coerência interna de 
significado", e nossa tarefa é indicar no que consiste isso. (...) se as regras jurídicas terão, analogamente, de 
constituir um sistema, terão analogamente que guardar referência com ações definidas realizadas por 
pessoas definidas. ROSS, Alf. Direito e justiça. 1. ed., cit., p. 56. E mais: “O ordenamento jurídico forma 
um todo integrando as normas do direito privado ás regras do direito público. Fundamentalmente, a 
vigência é uma qualidade atribuída ao ordenamento como um todo.” Id. Ibid., p. 61. 
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as regras de compatibilização e de harmonização desses direitos passam pelo estudo dos 

fundamentos sobre os quais repousam os direitos da mente, a fim de que seja possível 

estabelecer a devida hierarquia entre eles no plano vertical e a sua devida convivência ou 

compatibilização no plano horizontal.  

Feita essa brevíssima introdução, cumpre salientar que é clássica a lição de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, ao ensinar que princípio é, por definição,  

“[...] o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e 
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 
tônica e lhe dá sentido harmônico.”102 

 

Não menos importante é a afirmação de João da Gama Cerqueira, já referida 

anteriormente, no sentido de que a propriedade intelectual constitui um sistema jurídico, 

um todo orgânico, subordinando-se os seus diferentes institutos aos mesmos princípios 

gerais, que podem variar em suas aplicações particulares, mas que não perdem a sua 

unidade fundamental.103 

De posse desse repertório, impõe-se examinar o tratamento constitucional conferido 

à propriedade intelectual desde o advento da Constituição Imperial de 1824 até a 

promulgação da Constituição Cidadã de 1988, para identificar as diretrizes sobre as quais 

se assenta o referido sistema.104 

                                                           
102BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 16. ed. São Paulo: Malheiros 

Ed., 2003. p. 817-818. Ascarelli ensina que “Tarea de la doctrina es precisamente la elaboración de 
princípios que sean como tales susceptibles de coordinar, según un criterio de continuidad, várias 
soluciones.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 56. 
Savigny ensina que “O conteúdo do sistema é a legislação, isto é, os princípios do Direito. Necessitamos de 
um meio lógico da forma, ou seja, da condição lógica do conhecimento de todo o conteúdo da legislação 
para conhecer este princípios, em parte de forma particular, em parte na sua conexão. Tudo o que é forma 
tem por objetivo desenvolver a determinação dos princípios particulares do direito – geralmente isto é 
denominado de definições e distinções-, ordenar a vinculação de vários princípios particulares e sua 
conexão. Isto é habitualmente denominado de verdadeiro sistema.” SAVIGNY, Friedrich Karl von. 
Metodologia jurídica. 1. ed. Campinas: Edicamp, 2004. p. 36-37. Geraldo Ataliba ressalta, ainda, que “o 
caráter orgânico das realidades componentes do mundo que nos cerca e o caráter lógico do pensamento 
humano conduz o homem a abordar as realidades que pretende estudar, sob critérios unitários, de alta 
utilidade científica e conveniência pedagógica, em tentativa do reconhecimento coerente e harmônico da 
composição de diversos elementos em um todo unitário, integrado em uma realidade maior. A esta 
composição de elementos, sob perspectiva unitária, se denomina sistema.” ATALIBA, Geraldo. Sistema 
constitucional tributário brasileiro, cit., p. 4. 

103CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 8-9. 
104Uma completa descrição da evolução constitucional em matéria de propriedade intelectual pode ser obtida 

no artigo de autoria do Professor Newton Silveira intitulado: Garantias constitucionais aos bens imateriais. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 24, n. 60, p. 18-23, 
out./dez. 1985. 
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Nesse sentido, convém ressaltar que a Constituição de 1824 estabelecia, em seu art. 

179, XXVI, que “os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas 

producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporário, ou lhes remunerará 

em ressarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.”105 

Posteriormente, em 1891, nossa primeira Constituição Republicana106 estipulou o 

seguinte: “os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido 

por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável 

quando haja conveniência de vulgarizar o invento.” (art. 72, § 25).  

No que se refere ao direito autoral esclarecia, ainda, que “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” (o § 26 do mesmo artigo). Em complementação, no § 27, 

aparece, pela primeira vez, uma referência às marcas: “A lei assegurará também a 

propriedade das marcas de fábrica.”107 

Em seguida, veio a Constituição de 1934 que previa, em seu art. 113, número 18, 

que “os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá 

privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à 

coletividade.” No número 19 do mesmo artigo estabeleceu que “é assegurada a 

propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome 

comercial.” O número 20 completava o quadro da proteção à propriedade intelectual, 

declarando que “aos autores de obras literárias, artísticas e científicas é assegurado o 

direito exclusivo de produzi-las. Esse direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo 

que a lei determinar.” 

                                                           
105Gama Cerqueira afirma que “A Constituição de 1824, porém, não cogitava ainda das marcas de fábrica e 

de comércio, nem de outras garantias e prerrogativas industriais.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado 
da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 31. 

106“O Brasil, como visto, encontra-se organizado política e administrativamente como uma República 
Federativa. Essa conformação do Estado brasileiro veio à lume com a proclamação da República, em 1889, 
consolidando-se definitivamente com a primeira constituição republicana, que passou a vigorar a partir de 
1891. Recorda-se que a federação foi implantada provisoriamente no País, através do Decreto nº1, de 15 de 
novembro de 1889, que adotou a República como forma de governo e fixou “as normas pelas quais se 
devem reger os Estados Federais”. Antes desse momento, mais precisamente, de 1824, ano da promulgação 
da primeira Constituição, até 1889, data da proclamação da República, o Brasil constituía um império, 
estruturado como um Estado unitário, que se subdividia em províncias, com autonomia muito limitada”. 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. A reforma do judiciário e o federalismo brasileiro, cit., p. 40. 

107Gama Cerqueira ensina que a “marca de fábrica e de comércio pode ser definida como todo sinal distintivo 
aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de 
outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade 
industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 364-365. 
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Ato contínuo, a Constituição Federal de 1937 conferiu ao legislador ordinário 

ampla autonomia para regulamentar a proteção da propriedade intelectual, porquanto no 

art. 122, número 14, estabelecia simplesmente o seguinte: “a Constituição assegura aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] 14) o direito de propriedade, salvo a desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os 

seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício”. 

A Constituição Federal de 1946108, apontada como o mais belo trabalho do 

legislador constitucional da nossa história republicana, reestabeleceu o que se continha na 

antiga ordem constitucional de 1891, em seu art. 141, parágrafos 17, 18 e 19, verbis: “os 

inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio 

temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio. É 

assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade 

do uso do nome comercial” e “aos autores de obras literárias artísticas ou científicas 

pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão desse 

direito pelo tempo que a lei fixar.”  

De modo similar, a Constituição Federal de 1967, em seu art. 150, § 24, dispôs que 

“a lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização 

e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade 

do nome comercial”, aglutinando, num mesmo parágrafo, a proteção de marcas e de 

patentes. A proteção aos autores permaneceu isolada no § 25, que preceituava: “aos autores 

de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utilizá-las. Esse 

direito é transmissível por herança, pelo tempo que a lei fixar.”109 

Finalmente, a Constituição Federal de 1988 enunciou, no art. 5º, responsável pela 

consolidação dos direitos e garantias fundamentais, que a propriedade atenderá a sua 

                                                           
108Renata Pozzato Carneiro informa que “O direito de propriedade possuía sentido exclusivamente individual. 

Tal sentido foi convertido em uma expressão nitidamente social com a Constituição Federal de 1946. A 
propriedade deixou de ser concebida na seara do direito privado, visto que sua finalidade, eminentemente 
social, passou a ser, sobremaneira, superior em relação às demais funções desempenhadas. Dá-se espaço à 
socialização do direito de propriedade. É o entendimento da doutrina especializada. A propriedade protege-
se e garante-se, sobretudo em razão de sua função social, pelo qual sofre limitações novas, acentuando-se a 
tendência para a socialização do direito de propriedade. CARNEIRO, Renata Pozzato. A função social da 
propriedade na Constituição da República de 1988 e a propriedade industrial. Revista da ABPI, Rio de 
Janeiro, n. 69, p. 23-30, mar./abr. 2004. 

109A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, reproduziu integralmente os dispositivos da Constituição Federal 
de 1967 acima referidos. 
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função social (XXIII)110; aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 

ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar 

(XXVII); são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em 

obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem 

ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais 

e associativas (XXVIII); e que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 

marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 

social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (XXIX).  

Deve-se ressaltar, ainda, a dicção do art. 170, no sentido de que a ordem 

econômica111, fundada na valorização do trabalho112 humano e na livre iniciativa113, tem 

                                                           
110Renata Pozzato Carneiro informa que “o princípio da função social da propriedade deve estar sempre 

presente nas questões que, direta ou indiretamente, tratem do direito de propriedade, com o fim de 
emprestar-lhe seu caráter valorativo e proporcionar-lhes solução mais eqüitativa. Nesse sentido, tem-se 
imprescindível sua condição de princípio fundamental da ordem econômica e do regime das propriedades.” 
CARNEIRO, Renata Pozzato. A função social da propriedade na Constituição da República de 1988 e a 
propriedade industrial, cit., p. 26-27. Lembra Luiz Leonardos que “a proteção à propriedade intelectual e 
sua importância social e econômica viram-se expressas em nível constitucional, pela primeira vez, na 
Constituição Federal de 1988. A preocupação social é de um desenvolvimento mediante o reconhecimento 
dos direitos de propriedade industrial, o que era apenas implícito nas constituições anteriores.” 
LEONARDOS, Gabriel F. A relação entre o direito antitruste e o direito da propriedade industrial. Revista 
da ABPI, Rio de Janeiro, n. esp. p. 119-124, 1996. 

111Para Calixto Salomão: “A mudança operada no texto constitucional de 1988 é, de resto, muito eloquente 
nesse sentido. Na carta constitucional de 1967 o abuso do poder econômico e a dominação do mercado 
surgiam como figuras centrais. O aumento arbitrário dos lucros e a eliminação substancial da concorrência 
surgiam como meras consequências do ilícito principal e único. Essa redação era ainda consequência da 
gênese do direito concorrencial brasileiro, que, como destaca B. Shielber, teve origem nos dispositivos 
constitucionais e penais de proteção à economia popular. Em função dessa origem, a idéia de proteção 
direta do consumidor através da concorrência destacava-se, transparecendo de maneira clara na prevalência 
exegética da fórmula “abuso do poder econômico”. E, ainda, que: “O segundo fim da lei econômica é evitar 
o bloqueio da concorrência por meio de arranjos, combinações ou organizações destinadas a estabelecer o 
monopólio em certos ramos da economia pública ou a restringir a livre competição, indispensável ao 
desenvolvimento industrial e comercial do País”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as 
condutas. 1. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2003. p. 107. 

112Ascarelli ensina que “La ley ya no es considerada solamente como garantia para el desarrollo de iniciativas 
econômicas individuales, que actuando libremente, conseguiría un equilíbrio óptimo, sino como un factor 
positivo para un progreso económico que por el contrario no se conseguiria a través del libre juego de las 
iniciativas individuales. Esta premisa se pone em conexión com la afirmación de uma concepción 
democrática que reconoce en la historia la obra de una voluntad humana y racional y no el resultado de 
fuerzas naturales.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 25. 
Vide, ainda, Alexandre de Moraes: “Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa: é através do trabalho 
que o homem garante sua subsistência e o crescimento do País, prevendo a Constituição, em diversas 
passagens, a liberdade, o respeito e a dignidade ao trabalho (por exemplo: CF, arts. 5, XIII; 6º; 7º; 8º; p. 194-
204). Como salienta Paolo Barile, a garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalho 
subordinado, mas também aquele autônomo e o empregador, enquanto empreendedor do crescimento do 
País.” MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 17. 

113Paula Forgioni ensina que: “Eis o papel central do princípio da livre iniciativa na economia capitalista: 
garantir que os agentes econômicos tenham acesso ao mercado e possam nele permanecer”. FORGIONI, 
Paula A. Princípios constitucionais econômicos e princípios constitucionais sociais, cit., v. 1, p. 765. 
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por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: [...] II - propriedade privada; III - função social da 

propriedade114; IV - livre concorrência115; V – defesa do consumidor116. 

Não menos importante é o que contém o art. 215, ou seja, o Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, bem 

como apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Para 

tanto, a Constituição tornou imunes a qualquer incidência tributária livros, jornais, 

periódicos e o papel destinado à sua impressão, além de fonogramas e videofonogramas 

musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores 

brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes 

                                                           
114Sobre o tema, são ricas as lições de Paula Forgioni: “Ademais, a função social da propriedade, a defesa do 

meio ambiente, a busca pelo pleno emprego e o escopo da redução das desigualdades regionais, são vetores 
constitucionais nitidamente sociais, que se colocam além da mera viabilização das trocas entre os agentes e 
do azeitamento do fluxo de relações econômicas”. E, ainda, que “Se a dimensão política do mercado diz 
respeito à distribuição (=alocação) de riquezas, sua dimensão social tocará à redistribuição. O perfil social 
liga-se a uma “regulation” concebida não para o mercado, mas para a atuação de uma política social 
corretiva da lex mercatória, em uma espécie de redistribuição equânime e justa, ou mesmo solidárias, das 
vantagens e das perdas que se realizam no sistema como um todo. É preciso que haja controle sobre a força 
persuasiva do mercado”. FORGIONI, Paula A. Princípios constitucionais econômicos e princípios 
constitucionais sociais, cit., v. 1, p. 779-780. 

115Sobre a definição de concorrência em sentido amplo, vide as lições de Ascarelli “La concurrencia (que 
entendida en su más amplio sentido se encuentra también fuera del mundo econômico) puede definirse, en 
primer lugar, como un hecho que tiene su raiz en la misma limitación de los médios de cada sujeto, ante el 
que, en una vastísima y primera acepción, todos los deseos se presentan en concurrencia, de tal modo que 
todos no pueden ser ilimitadamente satisfechos, alcanzando tan solo a algunos deseos y dentro de 
determinados límites y con una determinada sucesión cronológica, lo que supone precisamente una natural 
concurrencia entre los bienes respectivos, objeto de estúdio en la teoria económica.” ASCARELLI, Tullio. 
Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 31. Eros Grau adverte, ainda, que: “A livre 
concorrência de que fala a atual Constituição como um dos princípios da ordem econômica (art. 170, IV) 
não é a do mercado concorrencial oitocentista de estrutura atomística e fluida, isto é, exigência estrita de 
pluralidade de agentes e influência isolada e dominadora de um ou uns sobre outros. Trata-se, 
modernamente, de um processo comportamental competitivo que admite gradações tanto de pluralidade 
quanto de fluidez. É este elemento comportamental – a competitividade exige, por sua vez, 
descentralização de coordenação, como base da formação dos preços, o que se supõe livre iniciativa e 
apropriação privada dos bens de produção. Nesse sentido, a livre concorrência é forma de tutela do 
consumidor, na medida em que a competitividade induz a uma distribuição de recursos a mais baixo preço. 
De um ponto de vista político, a livre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou 
seja, é uma forma de desconcentração de poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve gerar 
extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como garantia de uma sociedade 
mais equilibrada.” GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e 
crítica. 17. ed. atual. São Paulo: Malheiros Ed., 2015. p. 207. 

116Para Eros Grau: “A expressão referência aos “ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, livre 
concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder 
econômico” e a afirmação de que a “coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei” 
definem a amplitude do conteúdo da Lei n. 8.884/94. Ela não é, meramente, uma nova lei antitruste; assim, 
seu fundamento constitucional não se encontra apenas, exclusivamente, no § 4º do art. 173 da Constituição 
de 1988 – trata-se de lei voltada à preservação do modo de produção capitalista”. Id. Ibid., p. 208. 
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materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de 

mídias ópticas de leitura a laser.117 

Nesse sentido, emblemática a manifestação do Ministro Eros Grau: 

“No caso, se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro 
determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o 
efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto [artigos 23, inciso 
V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Ora, na composição entre esses 
princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse 
público primário. A superação da oposição entre os desígnios de lucro e de 
acumulação de riqueza da empresa e o direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao 
lazer, como meio de complementar a formação dos estudantes, não apresenta 
maiores dificuldades.”118 

 

Percebe-se, assim, que desde o Império, passando pelo período Republicano e, mais 

recentemente, pelas Constituições editadas durante o período militar, nenhum texto 

apresentado pelo constituinte originário foi mais generoso do que o de 1988 no que se 

refere à propriedade intelectual. 

De fato, são marcantes os traços analíticos da nossa Carta Magna, que, no afã de 

sacralizar matérias que deveriam ser disciplinadas pelo legislador ordinário, como por 

exemplo, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras artísticas (art. 

5º, XXVIII), produziu efeitos deletérios, principalmente no Supremo Tribunal Federal, 

chamado a decidir questões de toda ordem. 

Outro ponto digno de destaque é a constatação de que a propriedade intelectual 

sempre esteve inserida na esfera dos chamados direitos e garantias fundamentais, talvez em 

razão de uma preocupação exacerbada com a proteção do indivíduo em face do poder do 

Estado, mas não sem a fundamentada crítica de alguns juristas.119 

                                                           
117Vide, ainda, o disposto nos arts. 216 e 216-A da Constituição Federal que tratam, respectivamente, do 

patrimônio cultural brasileiro e do Sistema Nacional de Cultura. Note-se, por fim, que, nos termos do art. 
24, IX, da Carta da República, a competência para legislar sobre cultura é concorrente entre a União e os 
Estados. 

118ADI 1950, Relator o Ministro Eros Grau, DJU 2/6/2006. 
119José Afonso da Silva ao tratar da propriedade de inventos, de marcas e indústrias e de nome de empresas, 

ressalta que “O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão 
plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre 
as normas da ordem econômica. Seu enunciado e conteúdo bem denotam, quando a eficácia da norma fica 
dependendo de legislação ulterior (...)” SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 
19. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2001. p. 280-281. Manoel Gonçalves Ferreira Filho segue na mesma 
linha, salientando que “Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do 
homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que seria protegida pelo inciso XXIII, referente ao 
direito de propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso XXIII, não abrange apenas o 
domínio. Compreende todos os bens de valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as 
marcas de indústria e comércio ou o nome comercial”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
Comentários à Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 4, p. 51. No mesmo sentido, 
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Também é preciso lembrar que, embora a diretriz constitucional no que concerne ao 

objetivo de se alcançar, por meio da concessão de direitos de propriedade intelectual, o 

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País estivesse presente em 

algumas Constituições anteriores, a de 1988 é a primeira a trazê-la refletida expressamente no 

capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, o que mitiga o caráter absoluto dos direitos de 

propriedade intelectual, podendo-se falar em verdadeiros “direitos funcionalizados”. 

Vide, nesse sentido, o percurso dos incisos XXVII a XXIX, do artigo 5º, da Carta 

da República, desde o Substitutivo 1, da Comissão de Sistematização, de 26 de agosto de 

1987, passando pelo Substitutivo 2, de 18 de setembro daquele ano, em seguida pelos 

Projetos A, B, C e D, respectivamente, de 24 de novembro de 1987, 5 de julho de 1988, 15 

de setembro de 1988 e 21 de setembro do mesmo ano até se chegar ao texto promulgado 

em 5 de outubro de 1988.120 

Como bem salientado pelo Ministro Celso de Mello, após a instalação da nova 

ordem constitucional,  

“O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, 
pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe 
é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera 
dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e 
os procedimentos fixados na própria Constituição da República. O acesso à terra, 
a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel 
rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação 
do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da 
propriedade.”121 

 

Simetricamente, no campo da propriedade intelectual, pode-se deduzir que o 

interesse social, assim como o desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do 

País também são elementos da hipoteca social em que se sustenta e se legitima a 

concessão pelo Estado de tais direitos, os quais devem ser exercidos em consonância 

com o interesse coletivo.122 

                                                                                                                                                                                
Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Contudo, não se concebe a propriedade intelectual – especialmente no 
âmbito patrimonial – como um direito natural, posto ser proveniente de uma ficção, de um artifício criado e 
mantido pelo Estado. [...]Não obstante a aparente – e ultrapassada – discussão sobre a relação jusnaturalista 
entre criador e criação, hodiernamente permanecem inúmeras críticas quanto ao posicionamento da tutela à 
propriedade imaterial patrimonial no rol dos direitos fundamentais da Constituição da República Federativa 
do Brasil no art. 5º, incisos XXVII e XXIX.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da 
propriedade intelectual, cit., p. 45-46. 

120In LIMA, João Alberto de Oliveira; PASSOS, Edilene; NICOLA, João Rafael. A gênese do texto da 
Constituição de 1988. Brasília-DF: Gráfica do Senado Federal, 2013. p. 74-45. 

121ADI 2.213/DF. Relator o Ministro Celso de Mello, j. 4/4/2002, P, DJ de 23/4/2004. 
122Calixto Salomão Filho assevera que “de há muito inserido em nossa Constituição, o princípio da função 

social da propriedade teve por muito tempo sua aplicação bastante restringida. Aplicado ao clássico 
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Ora, se por um lado o sistema de proteção da propriedade123 intelectual pode ser 

considerado o método de incentivo124, de premiação125, mais eficiente para fomentar o 

desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico do País126, nota-se que sofreu, durante 

                                                                                                                                                                                
conceito romano de propriedade estática, permitia limitação ao uso do bem e à sua disposição. Assim sua 
larga aplicação em matéria de desapropriação. Essa interpretação do princípio, como bem destacado pela 
doutrina, restringe seu verdadeiro alcance. O princípio refere-se também – e talvez de forma primordial – à 
propriedade dos bens de produção, isto é, ao exercício do poder de controle empresarial. Nesse caso a 
função social significa a utilização dos bens em benefício de terceiros. A classificação ‘bens de 
consumo/bens de produção’ não esgota, no entanto, a variedade dos bens que podem estar sujeitos à 
aplicação do princípio da função social. Existem também os bens de cuja utilização depende a possibilidade 
de concorrer em um determinado mercado. Trata-se dos chamados ‘bens de acesso necessário’. Em relação 
a estes deve-se falar, sem dúvida, em função social, consistente não apenas em sua boa utilização, mas 
também em sua disponibilização a terceiros (geralmente concorrentes). Pode-se dizer que esta função existe 
toda vez que tais bens sejam detidos por monopolista de fato ou de direito. Como se verá mais adiante, esse 
conceito será extremamente útil na análise de uma série de condutas anticoncorrenciais. Em relação a estas 
muda completamente a face da política antitruste, transformado um direito antitruste geralmente passivo em 
algo interventivo, capaz de impor deveres de contratar. Também com relação às justificativas ocorre uma 
mudança. Como se verá, em especial aquelas jurídicas, baseadas na existência de monopólios legais 
(patentes, por exemplo), transformam-se radicalmente. Essas circunstâncias, antes que fontes de imunidade 
ao direito antitruste, geram deveres adicionais, consistentes exatamente no acesso supramencionado.” 
SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 113. 

123Para Franco Montoro Filho: “A descoberta dessa propriedade de compatibilização do interesse individual 
com o interesse coletivo entusiasmou muitos economistas que a generalizaram e passaram a olhar o mundo 
real pela ótica de modelos de concorrência perfeita, por meio dos quais se demonstra, matematicamente, a 
eficiência alocativa dos mercados livres. Como decorrência dessa visão, surge a recomendação de que o 
governo deve ter a menor interferência possível no livre funcionamento dos mercados. Essa foi a primeira 
versão da moderna ideologia do Estado mínimo” MONTORO FILHO, André Franco. Convite ao diálogo. 
In: DIREITO e economia. São Paulo: Saraiva, 2008. p. X e XII. 

124Com respeito à remuneração do titular do direito sobre um bem intelectual, Remédio Marques entende 
que: “estes direitos subjectivos constituem ainda a forma e o instrumento jurídico adequado através do qual 
a remuneração daquela criação ou da simples prestação empresarial pode ser alcançada no mercado 
económico; eles constituem os títulos jurídicos que melhor podem orientar as escolhas racionais dos 
consumidores (finais ou intermediários) e determinar os mecanismos de avaliação económica das criações 
ou prestações empresariais susceptíveis de ser objetos de direitos, que o mesmo é dizer, criações ou 
prestações empresariais susceptíveis de transacção no mercado com menores custos de transacção”. 
MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 294. Para Cláudio R. 
Barbosa: “O desequilíbrio sistêmico da propriedade intelectual cria tensões políticas e externalidades as 
quais, ao serem absorvidas, alcançam resultado ineficiente pela exploração exacerbada ou limitada da 
informação consubstanciada nos bens intelectuais, ou pelo engessamento dos institutos da propriedade 
intelectual. Ainda que a tecnologia e os meios de incentivo derivados da propriedade intelectual funcionem 
como uma mola propulsora ou serviço que tenha algumas características exclusivas será diferenciado.” 
Continua o autor: “Vários dos questionamentos ao atual sistema jurídico da propriedade intelectual residem 
na inadequação de requisitos legais ao critério de criação. Patentes têm proteção superdimensionadas, 
reedições de personagens de uma obra inicial, versões e novas versões de uma mesma obra, enfim, a 
perpetuação da proteção sem novas “criações”, são alguns dos exemplos das críticas formuladas ao sistema 
de propriedade intelectual, fundado no binômio: “criação/não criação” BARBOSA, Cláudio Roberto. A 
relação entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito internacional, cit., p. 118-119.  

125Vide, nesse sentido, o ensinamento de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Registre-se que a tutela da 
propriedade intelectual – mesmo no presente século – é tida como fundamento e fomento aos 
investimentos, ao desenvolvimento social, tecnológico, e à padronização do comércio internacional.” 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 34. 

126A respeito do sistema de propriedade intelectual como fomentador da inovação tecnológica, vide 
interessante artigo de LEONARDOS, Luiz; KUNISAWA, Viviane Yumy. O sistema de propriedade 
intelectual como fomentador da inovação tecnológica. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 76, p. 16-21, 
maio/jun. 2005. Vide, ainda, Diretrizes da ABPI no sentido de que “O amparo científico da doutrina 
econômica e jurídica permite concluir que a inovação é importante vetor de desenvolvimento. SOLOW, 
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a marcha constitucional reproduzida acima, temperos e mitigações, os quais apareceram de 

maneira explícita na Constituição da República de 1988. 

Em outras palavras, a preocupação do constituinte de 1988 não se restringiu ao fato 

de que os direitos de propriedade intelectual devem ser exercidos com algumas limitações 

em favor do interesse comum127, mas também de que sejam vetores do desenvolvimento 

tecnológico e econômico do Brasil, com o que não são tolerados abusos128 em nome de 

interesses egoísticos129 de seus titulares.130 

                                                                                                                                                                                
Robert. Technical change and the aggregate production function. The Review of Economics and Statistics, 
v. 39, n. 3, p. 312 e ss, Aug. 1957. Algumas teorias consagradas, como por exemplo, a nova teoria do 
desenvolvimento econômico, coloca a inovação acima da abundância dos fatores de produção (capital, 
trabalho e insumo) para a competitividade empresarial, bem como releva a importância dos meios 
empregados direta e indiretamente pelos poderes públicos para incentivar o progresso tecnológico. ARROW, 
Kenneth. Economic welfare and the allocation of resources for invention. In: THE RATE and direction of 
inventive activity: economic and social factors. New York: Arno Press, 1962. p. 609-625. Reimpressão, 1975. 
Disponível em: <http://www.nber.org/chapters/c2144.pdf>. DEMSETZ, Harold. Information and efficiency: 
another viewpoint. The Journal of Law and Economics, Chicago, v. 12, n. 1, p. 1-22, 1969. LANDES, 
William M.; POSNER, Richard A. The economic structure of intellectual property law. Cambridge: The 
Beknap Press of Harvard University, 2003. DASGUPTA, Partha; STIGLITZ, Joseph. Uncertainty, industrial 
structure and the speed of R&D. The Bell Journal of Economics and Management Science, Santa Monica-CA, 
v. 11, n. 1, p. 1-28, 1980. Por essa razão, releva-se a importância na proteção aos conhecimentos tecnológicos, 
que é incentivado indiretamente nas economias de mercado pela classificação desses conhecimentos como 
bens jurídicos de propriedade e determinação de exclusividade temporária de direitos. LEHMAN, Michael. 
The theory of property rights and the protection of intellectual and industrial rights. IIC, v. 16, p. 524 ss., 
1985. (Direito da propriedade intelectual), bem como pela proteção à justa concorrência (repressão à 
concorrência desleal)”. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução Nº 
68. Diretrizes para Exame de Contratos de Transferência de Tecnologia e Licenciamento de Direitos da 
Propriedade Intelectual sob uma Perspectiva do Direito Antitruste. Disponível em: 
<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsec
ao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=1>. 

127Para Miguel Reale: “O Direito, porém, não visa a ordenar as relações dos indivíduos entre si para 
satisfação apenas dos indivíduos, mas, ao contrário, para realizar uma convivência ordenada, o que se 
traduz na expressão: ‘bem comum’. O bem comum não é a soma dos bens individuais, nem a média do bem 
de todos; o bem comum, a rigor, é a ordenação daquilo que cada homem pode realizar sem prejuízo do bem 
alheio, uma composição harmônica do bem de cada um com o bem de todos. Modernamente, o bem 
comum tem sido visto, - e este é, no fundo, o ensinamento do jusfilósofo italiano Luigi Bagolini, - como 
uma estrutura social na qual sejam possíveis formas de participação e de comunicação de todos os 
indivíduos e grupos” REALE, Miguel. Lições preliminares do direito, cit., p. 55. 

128Para Pedro Marcos Nunes Barbosa: “[...] caso a liberdade do dono da patente ultrapasse as finalidades 
constitucionais de uso do direito de excluir, ele “despreza o direito fundamental de cada um à 
independência da arbitrariedade que obriga de outros e abusa do poder estatal para fazer valer sua 
arbitrariedade privada (...) ele qualitativamente não se distingue do despotismo qualquer”. [...] E tal deslize 
material fica ainda mais evidente quando se enxerga o titular da patente como alguém que recebe um poder 
jurídico na condição de promove-lo dentro das metas constitucionais. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. 
Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 66. “Mas a todo poder correspondem deveres e 
responsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito-função, atribuído ao titular para a 
consecução de finalidades precisas” COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade 
anônima, cit., 1976, p. 307. 

129André Giacchetta aponta que “a exploração dos direitos advindos da propriedade industrial não podem 
ficar sujeitos tão-somente ao arbítrio do seu titular, que deve se amoldar às funções sociais e econômicas do 
privilégio desenvolvido. E é nesse compasso que a defesa da concorrência exercerá papel importante para a 
delimitação das práticas concorrenciais saudáveis a ordem econômica”. E continua: “o Direito Industrial é 
uma ferramenta de desenvolvimento econômico e como tal deve também se submeter à ordem econômica” 
GIACCHETTA, André Zonaro. A evolução do direito industrial e a sua relação com o direito da 
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Cumpre ressaltar que a regra geral pode ser extraída do art. 5º, XXIII, uma vez que 

no nosso sistema jurídico, “a propriedade atenderá a sua função social”. Este enunciado 

vincula o legislador ordinário, o Poder Judiciário e o titular do direito de propriedade, que 

deve direcionar seu exercício ao fim social a ele imanente.  

Da mesma maneira, com relação ao direito de autor, Oliveira Ascensão esclarece 

que  

“O direito de autor é garantido nos quadros do art. 5º, XXVII, da Constituição de 
1988, no que respeita à vertente patrimonial. A Constituição é caracterizada por 
uma profunda entonação social. Daqui resulta imediatamente que a defesa do 
direito autoral como uma espécie de soberania sobre a obra ou prestação é 
equivocada. O direito autoral é protegido porque e enquanto contribui para o 
progresso social, uma vez que nenhum instituto é consagrado se dele não derivar 
vantagem social. Mais concretamente, o direito autoral está sujeito a todas as 
grandes determinações finalísticas coletivas que a Constituição exprime, como 
sejam o serviço da cultura, do ensino, da investigação científica, da informação, 
da comunicação social, do acesso às fontes de informação. [...] Todo o direito 
atribuído deve servir simultaneamente o interesse público e o interesse privado. 
O atual empolamento dos poderes privados faz-se à custa do interesse coletivo. 
Quando a solução está pelo contrário na busca do necessário equilíbrio, de modo 
que aqueles interesses não se digladiem mas se combinem harmoniosamente na 
máxima satisfação das suas finalidades.”131 

 
                                                                                                                                                                                

concorrência. Trabalho apresentado no Curso de Pós-Graduação, da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2004. fl. 4. Cópia cedida pelo autor. Afirma, ainda, que, por um lado, “o exercício 
dos direitos industriais pode ocorrer de forma natural e legal ou pode derivar de atos ou condutas que visem 
tão-somente o alcance de interesses individuais, em desprezo aos interesses coletivos” e “os fatores 
econômico e social da propriedade industrial estão, dessa forma, relacionados à maneira pela qual o título 
concedido ao particular é por ele utilizado, posto que concedido com o fim único de sustentar o 
desenvolvimento econômico e tecnológico do país”, por outro lado, vê-se “necessidade de fiscalização pelo 
Estado da exploração dos direitos industriais, para que, de um lado, seja preservada a leal concorrência e, 
de outro lado, seja preservada a ordem econômica, pela manutenção da exploração da propriedade 
industrial dentro dos limites sociais e coletivos” Id. Ibid., p. 11. 

130Gama Cerqueira adverte, nesse sentido, que: “As leis da propriedade industrial podem ainda ser 
interpretadas e aplicadas tendo-se em vista a ordem pública, grandemente interessada nessa matéria, de 
modo que não se lhe sobreponham meros interesses individuais e, principalmente, convenções privadas que 
possam afetar os interesses da coletividade e burlar a aplicação do direito. Não se deve, porém, abusar deste 
conceito, invocando, sem propósito ou a propósito de tudo, os interesses da ordem pública ou da 
coletividade para cercear o exercício dos direitos da propriedade industrial e prejudicar injustamente as 
classes interessadas.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 
1, p. 78. Vide, ainda, a respeito, o disposto nos arts. 187 e 1.228 do Código Civil. 

131ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma, cit., p. 18-19. Vide, ainda, 
as seguintes considerações: “O abuso do direito reside em um direito ser utilizado, não para a obtenção da 
vantagem para que foi concedido, mas como arma contra terceiros ou o interesse geral. Manifesta-se hoje 
particularmente no domínio do Direito da Concorrência. O titular do direito autoral tem um exclusivo. Pode 
usá-lo para falsear a concorrência, por exemplo, discriminando injustificadamente alguns concorrentes a 
quem nega autorizações que concede genericamente a todos os outros. É um ponto muito agudamente 
sentido hoje, em que o exercício anti-social do direito não pode deixar de ser combatido. A função social 
tem importância particular por a Constituição brasileira ser, ao que cremos, a que mais relevo dá a esta 
categoria. Expande-se em muitos aspectos, como a função social do contrato, que é na sua formulação uma 
inovação muito importante do Código Civil. Também o direito autoral tem uma função social: não é, 
dissemos, uma soberania, não é absoluto. Deve ser exercido de maneira que a vantagem pessoal se combine 
com a social. É um campo importantíssimo de revisão, afastando o entendimento tacanho de um direito 
sujeito ao arbítrio do titular como critério único.” Id. Ibid., p. 19. 
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Note-se, assim, que a propriedade intelectual é funcionalizada. Interessa, portanto, 

saber qual finalidade (objetivo) visa atingir e o modo como são manejados os seus 

institutos. Assim, quando se fala da função social da propriedade intelectual, deve-se 

compatibilizar o interesse exclusivo do titular do direito com o interesse coletivo.  

A função social, portanto, aponta para o exercício harmonioso do direito de 

propriedade que satisfaça aos anseios de seu titular e da sociedade.132 Com efeito, a 

vinculação de tais direitos à cláusula finalística referida acima é muito clara e aponta para 

o compromisso social da propriedade intelectual133, com vistas a que possa servir de motor 

para o desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico do Brasil. 

Por outro lado, a concessão e o exercício134 de direitos de propriedade intelectual135 

em detrimento136 das diretrizes referidas acima desembocará em um estado de coisas 

inconstitucional, ou seja, contrário às bases constitucionais que lhes servem de 

justificativa, de fundamento. 

                                                           
132Vide neste sentido as lições de Bobbio sobre chamada teoria “estrutural” do Direito. Uma extensa análise 

da denominada teoria “funcionalista” pode ser obtida em seu Dalla struttura alla funzione. Bobbio ressalta 
que: “É compreensível que, sendo diversa a perspectiva e, consequentemente diverso também o fim – o fim 
do sociólogo é descrever como vão as coisas, o fim do jurista é descrever como as coisas devem andar, - 
diverso é o tipo de operações intelectuais que um e outro desempenham sobre a mesma realidade e que, 
assim, os caracteriza”. BOBBIO, Norberto. Direito e ciências sociais. In: BOBBIO, Norberto. Da 
estruturação à função: novos estudos de teoria do direito. Barueri, SP: Manole, 2010. p. 49. 

133A Suprema Corte dos Estados Unidos assim se manifestou sobre o objetivo da proteção conferida aos 
autores no caso Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co: “The primary objective of copyright 
is not to reward the labor of authors, but to promote the Progress of Science and useful Arts.” Art.I, § 8, 
cl.8. Accord Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975). To this end, copyright 
assures authors the right to their original [p*350] expression, but encourages others to build freely upon the 
ideas and information conveyed by a work. Harper & Row, supra, at 556-557. This principle, known as the 
idea expression or fact-expression dichotomy, applies to all works of authorship. As applied to a factual 
compilation, assuming the absence of original written expression, only the compiler’s selection and 
arrangement may be protected; the raw facts may be copied at will. This result is neither unfair nor 
unfortunate. It is the means by which copyrights advances the progress of science and art.” 

134Elisabeth Kasznar Fekete ensina que, “No plano europeu, as regras básicas sobre as práticas abusivas de 
poder econômico encontram-se nos arts. 85 e 86 do Tratado de Roma, que criou a União Européia” e que 
“[...] a União Européia estabeleceu distinção fundamental, que deverá cada vez mais prevalecer com 
relação a marcas, patentes e toda a sorte de know-how: a de que a titularidade dos direitos de propriedade 
industrial é coisas diversa do exercício de tais direitos – principalmente, quando tal exercício tiver 
conseqüências no âmbito do espaço comunitário. A primeira encontra-se regulada pela legislação interna de 
cada Estado-membro; o segundo sujeita-se ao disciplinamento comunitário. De fato, o mero exercício de 
um direito de propriedade industrial, por exemplo, através do ajuizamento de uma ação em que se pleiteie o 
amparo do direito outorgado por uma patente ou um registro marcário, ou, ainda, um registro de desenho 
industrial, não constitui, em si mesmo, uma infração ao art. 85, 1. in FEKETE, Elisabeth G. Kasznar. O 
regime jurídico do segredo de comércio no direito brasileiro, cit., p. 192. 

135Geiger lembra que: “A propriedade intelectual é uma ilha de exclusividades num oceano de liberdades” 
GEIGER Apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 64. 

136Para Raz: “o interesse de uma pessoa não justifica manter outras sujeitas a deveres potencialmente 
pesados (burdensome) em relação a tais aspectos fundamentais de suas vidas”. RAZ Apud BARBOSA, 
Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 64. 
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Com efeito, ao se manifestar por ocasião do julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, que tratou das chamadas 

“audiências de custódia”, o Ministro Ricardo Lewandowski reconheceu, no caso, o "estado 

de coisas inconstitucional" e explicou que essa concepção foi desenvolvida pela Corte 

Nacional da Colômbia ao identificar um quadro permanente de violação de direitos 

fundamentais a exigir intervenção do Poder Judiciário.  

Quer-se dizer com isso que o princípio fundamental ou núcleo central de atração ao 

redor do qual gravita o conjunto de normas que regem o sistema da propriedade intelectual 

é, indiscutivelmente, o progresso cultural, econômico e tecnológico do País, sem o que não 

se justifica a premiação estatal137, sem o que não seria possível retirar fundamento válido 

da Constituição Federal para a concessão ou manutenção de tais direitos pelo Estado.  

Tal como ocorre nas concessões administrativas, o Estado não perde totalmente a 

titularidade sobre estes direitos, podendo, inclusive, licenciá-los compulsoriamente, como 

ocorre na hipótese descrita pelo art. 68 da Lei de Propriedade Industrial.138 

                                                           
137Nesse sentido, Carlos Olavo observa: “Na medida em que fomentam a vontade de cada empresário de 

desenvolver o valor económico dos direitos de que é titular, em ordem a aumentar a sua capacidade de 
ganho, são também instrumento do progresso técnico e económico. Daí a necessidade de conjugar 
devidamente o interesse individual do empresário com os interesses gerais da economia e dos consumidores 
por forma a que o elemento de monopólio contido nos direitos privativos da propriedade industrial não dê 
lugar a posições abusivas delimitação da concorrência. Tal conjugação implica que os direitos privativos de 
propriedade industrial, tal como as demais situações de monopólio, fiquem sujeitos ao princípio da 
tipicidade, como resulta, aliás da remissão constante do artigo 316 e dos artigos 1303, nº 2 e 1306 do 
Código Civil [Português].” No Brasil, os direitos reais também se subordinam ao princípio da tipicidade, 
que diz respeito ao seu conteúdo. Por este princípio, deve-se respeitar a moldura legal estabelecida pelo 
legislador quanto ao conteúdo dos direitos reais (não são elásticos quanto ao seu conteúdo). Correlato e 
complementar é o princípio da taxatividade, pelo qual são direitos reais somente aqueles previstos em lei 
(art. 1225 do Código Civil e legislação especial). Trata-se, portanto, de catálogo fechado (numerus 
clausus). Quanto a essas questões, Carlos Olavo lembra, ainda, os ensinamentos de José Oliveira Ascensão: 
“Terá que ser a norma que delimite, figura por figura, quais os produtos do intelecto que podem ser 
juridicamente tutelados, através da atribuição de um direito privativo. Nesses sectores, deixou de haver 
liberdade (...). Os núcleos de exclusivo têm sido sucessivamente alargados; mas enquanto não surge a lei, 
por mais justificada que a tutela pareça, o direito não existe”. (cfr. Licções, págs. 24 a 26) Apud OLAVO, 
Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 2005. p. 39. 

138Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela 
decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos 
termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a 
não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta 
do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade 
econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades 
do mercado. § 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá 
destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista 
no inciso I do parágrafo anterior. § 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de 
poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao 
estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no 
mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. § 4º No caso de importação para exploração 
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A propósito, Tullio Ascarelli, em sua Teoría de la Concurrencia y de los Bienes 

Inmateriales, considera como base da propriedade intelectual o interesse geral no 

progresso cultural e técnico, assim como o interesse do consumidor.139 

Nessa linha de raciocínio, Denis Borges Barbosa também assevera que  

“[...] o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o 
conteúdo da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a finalidade do 
mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade 
do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não 
derivam diretamente da Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será 
constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos: a) visar o 
interesse social do País; e b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País; c) 
favorecer o desenvolvimento econômico do País.” e que “para os direitos 
relativos à Propriedade Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins 
específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém-
mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem 
ao elenco restrito do inciso XXIX”.140 

 

Especificamente sobre a propriedade industrial, esclarece ainda que 

“[...] Não menos essencial é perceber que o art. 5º, XXIX, da Carta estabelece 
seus objetivos como um trígono, necessário e equilibrado: o interesse social, o 
desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. 
Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, 
tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos 
externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de 
seu povo.” 141 

 

Por todas essas razões, não se concebe, sob os auspícios da Constituição Federal de 

1988, que direitos de propriedade intelectual sejam concedidos, exercidos ou mesmo 

                                                                                                                                                                                
de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação 
por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido 
colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. § 5º A licença compulsória de 
que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente. Vide na 
mesma direção o disposto no TRIPS e na CUP sobre a possibilidade de licenciamento compulsório de 
patentes. No campo infra legal, deve-se observar o que se contém no Decreto 3.201/1999, e posteriormente 
no Decreto 4.830/2003, que regulamentaram o artigo 71 da Lei 9.279/1996. 

139“He partido de este cuadro, reafirmando una posición ya expuesta hace treinta años, precisamente de al 
crítica a la tesis que ve en la hacienda o en el aviamiento o en la idea organizadora un bien inmaterial 
tutelado, para pasar, al ilustrar la disciplina de la concurrencia y las instituciones que con ésta están 
vinculadas, a poner el acento, remitiéndome a una de las constantes históricas de la disciplina, sobre ele 
interés general al progreso cultural y técnico y sobre el interés del consumidor, identificando en una 
probabilidad de ganancia el interés tutelado en la disciplina privada de la concurrencia y por tanto también 
en la de los bienes inmateriales.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes 
inmateriales, cit., p. 9. 

140BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Disponível em: 
<http://www.nbb.com.br/pub/propriedade13.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2006. 

141Id. Ibid. 
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interpretados142 de maneira apartada das diretrizes que lhes servem de fundamento143, as 

quais, repita-se, vinculam não apenas o legislador ordinário e o Poder Judiciário, mas 

também o próprio titular do direito para que direcione seu exercício ao efetivo 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País, resumindo-se nesta fórmula o 

interesse público, social.144 

A funcionalização dos direitos de propriedade intelectual145 também exige atenção 

especial dos operadores do direito quanto ao seu adequado manejo, com vistas a que sejam 

atingidos os objetivos idealizados pelo legislador constitucional.146 

                                                           
142Alexandre de Moraes ensina que “a supremacia das normas constitucionais no ordenamento jurídico e a 

presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos editados pelo poder público competente exigem 
que, na função hermenêutica de interpretação do ordenamento jurídico, seja sempre concedida preferência 
ao sentido da norma que seja adequado à Constituição Federal. Assim sendo, no caso de normas com várias 
significações possíveis, deverá ser encontrada a significação que apresente conformidade com as normas 
constitucionais, evitando sua declaração de inconstitucionalidade e conseqüentemente retirada do 
ordenamento jurídico. In: Direito constitucional, cit., p. 11. E lembra Canotilho que “a interprestação 
conforme a constituição só é legítima quando existe um espaço de dicção (= espaço de interpretação) aberto 
a várias propostas interpretativas, umas em conformidade com a constituição e que devem ser preferidas, e 
outras em desconformidade com ela.” Conforme, ainda, entendimento do Supremo Tribunal Federal, citado 
por Alexandre de Moraes, “em matéria de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, admite-se, para 
resguardar dos sentidos que eles podem ter por via de interpretação, o que for constitucionalmente legítimo 
– é a denominada interpretação conforme a constituição” (ADI 1.344-1/ES – medida liminar – rel. Min. 
Moreira Alves. Diário da Justiça, Secção 1, 19 abr. 1996, p. 12.212), p. 11-12. 

143Vide, a respeito, Gama Cerqueira: “A livre concorrência econômica é conseqüência da liberdade de 
comércio e indústria e age como elemento do progresso econômico de cada país. Mas degenera, 
transformando-se em agente perturbador desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de 
vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos ilícitos ou desleais. Daí a necessidade de 
intervenção do Estado para regulamentar a concorrência, coibindo os abusos da liberdade individual e 
mantendo a livre concorrência dentro de seus limites naturais.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da 
propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 81-82. Lembre-se, ainda, a lição de Hely Lopes Meirelles: 
“Através das restrições impostas às atividades do indivíduo que afetem a coletividade, cada cidadão cede 
parcelas mínimas de seus direitos à comunidade e o estado lhe retribui em segurança, ordem, higiene, 
sossego, moralidade e outros benefícios públicos, propiciadores do conforto individual e do bem-estar 
social. Para efetivar essas restrições individuais em favor da coletividade o Estado utiliza-se desse poder 
discricionário, que é o poder de polícia administrativa”. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2000. p. 126. 

144A respeito do princípio do interesse público ou supremacia do interesse público, vide a lição de Hely Lopes 
Meirelles: “O princípio do interesse público está intimamente ligado ao da finalidade. A primazia do 
interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina-a, na medida em que a existência do 
Estado justifica-se pela busca do interesse geral. Em razão dessa inerência, deve ser observado mesmo quando 
as atividades ou serviços públicos forem delegados aos particulares. (...) Como ensina Celso Antônio Bandeira 
de Mello, ‘o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é o princípio geral de 
Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria condição de sua existência. Assim, não se radica em 
dispositivo específico algum da Constituição, ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações 
concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função social da propriedade (...)” Id. Ibid., p. 96. 

145Vide a respeito da função social da propriedade as lições de Fabio Konder Comparato: “Essa linha de 
pensamento tem sua origem e mais forte representação, sem dúvida, nos escritos de Comparato, que 
ressaltam a função social da grande empresa e de seu controlador. COMPARATO, Fábio Konder. O 
indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 353, p. 14, mar. 1965; Id. Aspectos 
jurídicos da macroempresa. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970; Id. O poder de controle nas S/A. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 1996; e Id. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 25, n. 63, p. 71 e ss., jul./set. 1986. 
Esses escritos têm caráter bastante específico, na medida em que, compartilhando o jus-realismo da Escola 
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Em caso de confronto entre os interesses egoísticos dos titulares de direitos de 

propriedade intelectual e o interesse social147, deve-se aplicar o princípio da soberania do 

interesse público sobre o particular, seja por expressa determinação do texto constitucional, 

seja em razão do que dispõe o art. 2º da Lei de Propriedade Industrial, que encontra 

ressonância no art. 7º do TRIPS.148 

A propósito de tudo o que explicitado acima, cumpre rememorar aquilo que já 

afirmamos na nossa dissertação de mestrado,149 ou seja, no campo da propriedade 

intelectual, em que é fértil a criação de novos direitos absolutos, discute-se, de maneira 

apaixonada, a tensão entre a necessidade de proteção de novos tipos de criações 

                                                                                                                                                                                
de Direito Econômico (e sem dúvida influenciando-o, no sentido de busca dos interesses por trás das 
normas), incluem também forte elemento dogmático-aplicativo (daí o nome escolhido para identificá-la), 
procurando refazer subsistemas legislativos (direito societário, direito do consumidor, etc.) com base na 
identificação de interesses sociais e políticos antes revelados e na função que estes devem desempenhar. 
Nesse sentido, bastante expressivo é o seguinte trecho: “Até agora a doutrina jurídica tem-se preocupado 
quase que exclusivamente com o direito formal, suscitando querelas especiosas e insolúveis a respeito da 
autonomia dos diferentes ramos do Direito. Não seria tempo de se admitir modestamente o que outras 
Ciências Sociais já admitiram desde a primeira hora: que, ao lado de uma análise de conceitos e categorias, 
existe um estudo de técnicas? Que ao lado de um direito formal deve haver lugar para um direito aplicado? 
O direito econômico aparece assim como um dos ramos deste Direito aplicado, que supõe evidentemente 
um conhecimento prévio de categorias formais que se situam tradicionalmente na teoria geral do direito 
privado ou na teoria geral do direito público. E a sua unidade, ou se se preferir, a sua autonomia, nos é dada 
pela sua finalidade: traduzir normativamente os instrumentos de política econômica do Estado”. A postura 
institucionalista do direito concorrencial, ora defendida, procura, sem dúvida, filiar-se a esta corrente 
realista funcional. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 146. 

146José Afonso da Silva ensina que “A funcionalização da propriedade é um processo longo. Por isso é que se 
diz que ela sempre teve uma função social. Quem demonstrou isso expressamente foi Karl Renner, segundo 
o qual a função social da propriedade se modifica com as mudanças na relação de produção. E toda vez que 
isso ocorreu, houve transformação na estrutura interna do conceito de propriedade, surgindo nova 
concepção sobre ela (...) Limitações, obrigações e ônus são externos ao direito de propriedade, vinculando 
simplesmente a atividade do proprietário, interferindo tão-só com o exercício do direito, e se explicam pela 
simples atuação do poder de polícia. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. 
ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2005. p. 285. 

147Vide, a propósito, interessante reflexão de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Assim, o comércio e a 
sociedade capitalista buscaram no direito da propriedade imaterial a resposta desejada, conquanto a 
proteção de suas atividades lhes apresentassem ser (e foi) interessante. Dessa forma, por muito tempo 
foram desenvolvidas tutelas dentro do sistema jurídico, no foco capitalista do reino mercadológico, 
ignorando outros valores ínsitos ao Estado Social. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da 
propriedade intelectual, cit., p. 34-35. 

148De acordo com o disposto no artigo 7º do acordo TRIPS “A proteção e a aplicação de normas de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a 
transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento 
tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e 
obrigações”. Ao comentar o referido artigo, Guilherme Carboni explica: “Verifica-se, portanto, que o 
TRIPS traz um dispositivo prevendo expressamente a função social dos direitos de propriedade intelectual 
(e, consequentemente, do direito de autor), qual seja: a promoção da inovação tecnológica, bem como a 
transferência e a difusão de tecnologia, em beneficio, inclusive, dos usuários de conhecimento 
tecnológico”. CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá, 2008. p. 108. 

149SANTOS JR., Walter Godoy dos. Contribuição para o estudo da marca tridimensional. 2007. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2007. 
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intelectuais e os obstáculos que uma proteção demasiada150 poderia trazer em desfavor dos 

ideais de desenvolvimento tecnológico, econômico e social que lhes servem de 

fundamento.151  

Com efeito, o que se põe em causa é o tênue equilíbrio152 entre a justa recompensa 

do esforço intelectual humano, consistindo na concessão de uma proteção exclusiva, e o 

estímulo153 à evolução industrial e cultual que aconselha impor um prazo154 a essa 

proteção, findo o qual o objeto protegido poderá ser utilizado livremente por todos.155 

                                                           
150Cláudio Roberto Barbosa lembra a afirmação de LORD MANSFIELD e KOZINSKI no caso White vs. 

Samsung Electronics America, Inc.,: “superproteger a propriedade intelectual é tão nocivo quando 
subprotegê-la. A criatividade é impossível sem um rico domínio público e mais, nada, hoje, assim como 
nada, desde que dominamos o fogo, é genuinamente novo: cultura, como ciência e tecnologia cresce por 
incrementos, cada novo criador construindo sobre o trabalho daqueles que vieram antes. A superproteção 
tem assim o efeito contrário ao pretendido.” Apud BARBOSA, Cláudio Roberto. A relação entre 
informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito internacional, cit., p. 114. Ver também Herbert 
Rosenthal Jewelry Corp. vs. Kalpakian, 446 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1971); Apple; Altai, p. 704; Feist 
Publications, Inc. vs. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 354 (1991) (“This is precisely the kind of ‘wasted 
effort that the proscription against the copyright of ideas and facts [is] designed to prevent.’”). 

151Gama Cerqueira ressalta que “Malgrado a diversidade dos direitos incluídos na propriedade industrial, 
quanto ao seu objeto e conteúdo, e as peculiaridades de cada instituto, são idênticos o fundamento e a 
natureza desses direitos, como idêntica é a natureza dos objetos sobre os quais se exercem. Os mesmo 
princípios regem, também, os direitos da propriedade literária, científica e artística, que possuem o mesmo 
fundamento e natureza, recaindo sobre objetos de natureza semelhante. Estabelece-se, assim, não só a 
unidade dos institutos da propriedade industrial entre si, como a unidade entre esta e a propriedade literária, 
científica e artística, como partes integrantes de um sistema jurídico mais amplo, o da propriedade 
imaterial”. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 8. 

152Newton Silveira ensina que “Busca-se limitar o âmbito temporal e territorial das patentes, sem, no entanto, 
desestimular a criação industrial, para o fim de encontrar um justo equilíbrio entre os monopólios de 
fabricação e o interesse da comunidade. Mesmo na área de direitos de autor, a exclusividade sobre as obras 
artísticas não é absoluta, encontrando limites, também, na ordem econômica e social”. SILVEIRA, Newton. 
A propriedade intelectual no novo Código Civil brasileiro. Disponível em: 
<http://www.silveiraadvogados.com.br/port/artigo-completo.asp?id=19>. Acesso em: 13 nov. 2003. Quanto 
às marcas, ressalta que “Os dois textos – o constitucional e o da lei ordinária – impõem ao intérprete e 
aplicador do Código da Propriedade Industrial uma posição de equilíbrio, qual seja, a de procurar coibir a 
fraude às marca em uso efetivo, sem, entretanto, exagerar nas medidas protetoras, cujos excessos 
consagrariam ou facilitariam os monopólios” In: SILVEIRA, Newton. Propriedade imaterial e 
concorrência. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 75, n. 604, p. 271, fev. 1986. Para Remédio Marques 
os direitos de propriedade intelectual “constituem direitos subjectivos patrimoniais privados, 
constitucionalmente tutelados (...), que protegem as diversas formas de criação intelectual ou de prestação 
empresarial.” O renomado autor assinala que “o próprio regime jurídico dos direitos de propriedade 
intelectual procura, apesar de tudo, atingir um equilíbrio entre os interesses individuais dos titulares e os 
interesses públicos (bem como os interesses gerais) ligados, por exemplo, à promoção da inovação 
tecnológica (patente, modelo de utilidade, topografias de produtos semicondutores), à competitividade das 
empresas, à proteção das manifestações artísticas aplicadas aos objetos utilitários (desenhos e modelos e 
direito de autor), e à proteção das manifestações culturais stricto sensu (direito de autor).” MARQUES, 
João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 322-323. 

153Gama Cerqueira ressalta que “de fato, a proteção legal desses direitos inspira-se na necessidade de animar 
as ciências e as artes e de promover o progresso das indústrias.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da 
propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 102. 

154Tullio Ascarelli pondera que “La disciplina y la duración del derecho sobre el bien inmaterial (por ello 
limitado en el tiempo respecto de los diversos tipos de bienes inmateriales), se armoniza con el progreso 
técnico o cultural o con la tutela de la elección del consumidor a la que se reconduce la misma justificación 
de su existencia jurídica y, por otra parte, es la gravedad del derecho absoluto a la utilización de una 
creación intelectual, dados los elementos monopolísticos (en el sentido económico del término) que le son 
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Aqui vale também a transcrição do raciocínio desenvolvido por Karin Grau Kuntz a 

respeito das patentes, mas que, a rigor, se amolda a todo o sistema da propriedade 

intelectual:  

O reconhecimento do sistema de patentes implica, de forma conclusiva, a 
afirmação de que a) como instrumento de fomento de bem-estar social este 
sistema é tomado no corpo do ordenamento brasileiro como um sistema 
desejado; b) este sistema não é garantido de forma absoluta, estando 
condicionado aos princípios norteadores do próprio ordenamento ou, em outras 
palavras, ao interesse público. 

Tais assertivas são tão óbvias e lógicas, que na verdade não deveriam ser motivo 
de surpresas e muito menos de comoções. Então, pergunta-se, porque(por que) 
geram polêmica? Geram polêmica por que(porque) o que a doutrina quer discutir 
não é, na verdade, a interpretação do inciso XXIX do art. 5º da Constituição, mas 
antes a qualidade da decisão política que (inevitavelmente) instrumentaliza o 
sistema de patentes. Como instrumento concorrencial que é, o sistema de 
patentes é potencialmente revestido de grande valor como um meio de 
implementação de políticas públicas. Não há como negar tal característica a ele. 
Pretender ver neste instituto um fenômeno estático, não passível de 
instrumentalização, é expressão de idealismo em sua mais pura concepção. E o 
idealista, valendo-me das palavras do escritor austríaco Alfred Polga, é aquele 
que passa sem dificuldade nenhuma através de paredes, mas que acaba por se 
ferir ao bater contra o ar. A discussão política, a batalha de opiniões de grupos 
defendendo interesses antagônicos é (são), não só essencial (essenciais) para o 
processo democrático, mas também saudável (saudáveis) no sentido de propiciar 
o crescimento intelectual, expresso na chance de se reverem posições pessoais ou 

                                                                                                                                                                                
inherentes, la que impone precisamente su delimitación y el cuidado para evitar los peligros que aquella 
tutela lleva aparejados.” .” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, 
cit., p. 40-41. 

155Gama Cerqueira ensina: “Objeta-se, porém, que reconhecer esse direito e assegurá-lo ao inventor e seus 
sucessores, de modo perpétuo, não seria possível, porque a coletividade é também interessada nas 
invenções que se realizam e que visam satisfazer às suas necessidades, reclamando a livre utilização delas. 
Assim, se é justo encorajar os inventores e incentivar as suas atividades, em benefício do progresso 
econômico e social, não é conveniente aos interesses da sociedade que as invenções permaneçam 
indefinidamente ao serviço exclusivo de pequeno número de inventores, ainda com risco de se 
concentrarem em mão de pessoas em número mais restrito que se organizassem em trusts para explorá-las 
com detrimento da coletividade. É necessário, pois, que, dentro de algum tempo, a exploração do invento 
seja livre. No caso contrário, criar-se-iam monopólios incompatíveis com os interesses da sociedade, 
acompanhados de todos os seus inconvenientes. Só o inventor poderia explorar a invenção, como lhe 
conviesse, impondo à coletividade os ônus que entendesse, como poderia deixar de explorá-la, privando-a 
de seus benefícios e vantagens. Por outro lado, como já vimos, alega-se que, sendo as invenções, de certo 
modo, um produto do meio social e existindo em todas elas uma parte não original, não pode o inventor 
pretender a sua propriedade perpétua. São as mesmas objeções de ordem econômica, levantadas contra o 
direito do inventor, que aqui se erguem contra a perpetuidade de seu direito. De fato, se alguns escritores, 
principalmente economistas e sociólogos, julgam ilegítimo o direito pretendido pelos inventores, sob o 
fundamento, entre outros, de que a invenção não lhes pertence integralmente, outros escritores reconhecem 
o valor da contribuição do inventor, mas consideram-na insuficiente para justificar a perpetuidade de seu 
direito. Como quer que seja, por esses ou por outros motivos, o certo é que as leis da quase totalidade dos 
países concedem ao inventor, sob certas condições, o direito exclusivo de usar e explorar a invenção, mas 
limitam esse direito a certo prazo considerado suficiente para permitir ao inventor que tire de sua criação 
um proveito legítimo. Mantêm-se, pois, as leis, entre os extremos de recusar ao inventor qualquer direito ou 
de consagrar a perpetuidade de seu privilégio; e assim se conciliam os interesses antagônicos do inventor e 
da coletividade.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 
216-217. O autor lembra, ainda, que “a questão da temporalidade do direito do inventor apresenta-se, 
portanto, como uma questão de política legislativa, fundada em considerações de ordem prática ou, melhor, 
de ordem econômico-social.” Id. Ibid., p. 218. E que “É sempre, pois, o critério econômico que justifica a 
temporaneidade do direito do inventor, imposta pela lei, e não a natureza de seu objeto.” Id. Ibid., p. 220. 
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de até mesmo ainda mais se convencer do acerto das posições adotadas. Porém, 
tal discussão só será positiva, tanto do ponto de vista democrático, quanto do 
ponto de vista de crescimento intelectual, se procedida a partir de premissas 
verdadeiras ou, em outras palavras, de premissas consoantes com os princípios 
que norteiam a ordem jurídica brasileira. A discussão calcada em premissas 
falsas, como aquelas que, ao enaltecerem ao extremo o sistema de patentes, vêem 
nele supremacia sobre a noção do público, como se fosse possível a sua 
existência fora do ordenamento jurídico, só pode levar a falsas conclusões. Mas 
ainda muito pior do que estas contendas baldadas, o discurso rabulista é nocivo 
especialmente porque desvia a atenção do cerne da questão, daquilo que pede 
urgentemente ser pauta de discussão sóbria e séria no Brasil, nomeadamente da 
necessidade de se debater sobre a qualidade e a extensão dos efeitos da política 
pública que instrumentaliza o sistema de patentes156. 

 

Diante do histórico referido no capítulo anterior e do panorama constitucional 

desenhado acima, percebem-se, com bastante segurança, os contornos publicísticos do 

sistema da propriedade intelectual que não colidem com os interesses individuais dos 

titulares destes direitos, mas devem ser com eles inteira e plenamente compatíveis157, para 

que sirvam de vetores do desenvolvimento cultural, social e econômico em razão dos quais 

foram originalmente concebidos. Estas considerações ganham especial significado quando 

está em jogo a acumulação de proteções sobre a mesma forma. 

                                                           
156GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de patentes – sobre a interpretação do artigo 5º, XXIX da Constituição 

brasileira. Cruzeiro/Newmarc Propriedade Intelectual. Disponível em: 
<http://www.newmarc.com.br/ibpi/d_pat.html>. 

157A propósito deste tema, vide as seguintes ponderações: “Portanto, na eventual existência de um conflito 
(aparente) entre o direito individual (propriedade) e o direito social (acesso) e coletivo (concorrência), 
poderá ser necessário o uso da ponderação moderada entre tais interesses juridicamente protegidos. 
Entretanto, até mesmo a ponderação poderá ser dispensada pelo uso adequado do conceptualismo à 
titularidade, eis que “cada direito corresponde a um conceito que deve levar em conta os fins próprios (...) 
sua história, as necessidades de convivência social e os demais direitos. Delineados dessa forma, os 
conceitos dos diferentes direitos formarão uma unicidade harmônica e, assim, eliminando o conflito entre 
eles”. BARCELLOS Apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., 
p. 65. No mesmo sentido, “Quanto mais a intervenção legal afetar expressões elementares da liberdade de 
ação humana, tanto mais cuidadosamente devem ser sopesadas as razões utilizadas como fundamentação 
contra a pretensão básica de liberdade dos cidadãos” Esse postulado corresponde, com exceção do aspecto 
relativo ao cuidado, à lei de sopesamento formulada anteriormente, segunda a qual o aumento no grau de 
afetação de um princípio exige um correspondente aumento no grau de importância na satisfação do 
princípio ocidente”. ALEXY Apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade 
intelectual, cit., p. 66. 
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O 

DIREITO CONCORRENCIAL158 

 

Até pouco tempo, a propriedade intelectual era concebida como derrogadora do 

direito da concorrência159, na medida em que os direitos por ela abarcados conferem aos 

seus titulares a prerrogativa de excluir terceiros do uso de invenções, marcas, desenhos e 

assim sucessivamente. Criam-se, portanto, espaços de exclusividade ou círculos de 

proteção nos quais se entendia que a concorrência160 não poderia penetrar161, nos quais a 

competição162 estava interditada. 

                                                           
158Sobre o tema Paula Forgioni adverte que: “Atualmente, um dos mais tormentosos aspectos do antitruste 

reside na sua interface com a propriedade intelectual, ou seja, em que medida os direitos sobre bens 
imateriais devem sujeitam-se às regras que visam à proteção de um mercado saudável e competitivo. A 
cada dia, aumentam os conflitos norte-sul e os debates acadêmicos sobre os limites dos poderes atribuídos 
pelas patentes, marcas, desenhos industriais, direitos do autor, etc. Para se dar conta da importância do 
tema, basta pensar que a propriedade intelectual é o maior produto de exportação dos Estados Unidos”. 
FORGIONI, Paula. O que esperar do antitruste brasileiro no século XXI?, cit., p. 11. João Paulo Remédio 
Marques indica que “o direito da concorrência, disciplina essencialmente reguladora dos comportamentos 
dos agentes no mercado (para além da repressão de certas práticas desleais que afectaram os concorrentes, 
objetivo que pode ser conseguido através da concorrência desleal) não impede a atribuição e a fruição de 
direitos de exclusivo. Este sub-sistema jurídico admite, de fato, a coexistência de certas imperfeições 
monopolistas ou oligopolistas. Ele apenas condiciona ou reprime certas modalidades do exercício do 
‘círculo de poder’ e do ‘círculo de proibição’ inerente ao conteúdo dos direitos de propriedade intelectual, 
quando esse exercício excede a medida necessária à satisfação, em concreto, da função essencial da criação 
de exclusivos comerciais ou industriais” Remédio Marques ainda complementa dizendo: “o freio 
constitutivo do direito da concorrência não censura os efeitos restritivos da concorrência que sejam 
razoavelmente suportáveis (que, por ex., não impliquem a exclusão do mercado de todos os reais ou 
potenciais concorrentes do mercado); como não imputa qualquer labéu aos acordos razoavelmente 
necessários à prossecução dos objetivos que presidem a constituição e a proteção dos referidos exclusivos” 
MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 350-351. 

159Vide neste sentido a lição de Paula Forgoni: “Tradicionalmente, a propriedade intelectual é encarada como 
“ilha de proteção” do agente econômico contra a força concorrencial, na qual lhe é assegurado o monopólio 
de exploração. Os direitos de propriedade intelectual corporificam privilégios que tendem a diminuir o grau 
de concorrência em determinado setor da economia, restringindo a livre-iniciativa e a livre-concorrência de 
forma a recompensar o criador por seu esforço de inovação e, desta feita, incentivar o desenvolvimento de 
produtos e tecnologias”. FORGIONI, Paula. O que esperar do antitruste brasileiro no século XXI?, cit., p. 
13. Vide também SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 127. 

160Roger Le Moal explica que “concorrer, do latim ‘concurrere’ significa ‘correr junto’ ou ‘correr com’ e a 
concorrência aparece como uma situação de convergência de um certo número de pessoas que visam a um 
mesmo objetivo, que aspiram a uma mesma vantagem” Tradução livre de: LE MOAL, Roger. Droit de 
concurrence. 1ére ed. Paris: Economica, 1979. p. 2, onde se lê: “(...) Concurrent, du latin ‘concurrere’ 
signifie ‘courir avec’ ou ‘accourir ensemble’ e la concurrence apparáit comme une situation de convergence 
d’un certain nombre de personnes qui visent un même objectif, qui aspirent à un même avantage.” 

161Para Maristela Basso, o “Estudo de direito, jurisprudência e prática comparadas, revela que tribunais e 
agências administrativas partem de inúmeros pressupostos econômicos errôneos quando aplicam princípios 
do antitruste à propriedade intelectual. O equívoco econômico mais frequente é o que parte da premissa de 
que ao se conferir direitos de propriedade intelectual (por exemplo, os registros relativos a desenhos 
industriais), concedem-se ao titular do direito um “monopólio”. A lei faz esta “presunção” apenas ao 
igualar a unicidade requerida para justificar o direito de propriedade intelectual conferido na criação à 
“unicidade suficiente para obter poder de exclusividade de gozo de direitos (direito de exclusiva)” em um 
dado mercado. Não existe, portanto, qualquer relação econômica entre o direito de propriedade intelectual 
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A propósito desse fenômeno, Newton Silveira ressaltou que as constituições do 

mundo civilizado passaram a instituir a liberdade de iniciativa e de trabalho, calcadas na 

concepção de livre concorrência163 e de livre iniciativa164 como instrumento para o 

desenvolvimento social, econômico e tecnológico das nações165 e, nesse diapasão, afirmou 

que, desde então, a doutrina vem se esforçando para enquadrar, dentro de limites estritos, 

                                                                                                                                                                                
(direito de exclusiva) com “monopólio” e “poder de mercado” na perspectiva econômica”. BASSO, 
Maristela. O direito de propriedade intelectual das empresas montadoras de autopeças, a proteção do 
consumidor e o direito antitruste. Revista Brasileira da Advocacia, São Paulo, ano 2, v. 4, p. 136, 2017. 

162Resgatando as lições de Max Weber, Paula Forgioni aduz que: “O conceito técnico de concorrência 
firmado com base nas observações de Max Weber deve ser aqui resgatado: “[d]izemos que há mercado 
quando há competição (...) por oportunidades de troca”. Assim, por força do princípio da livre 
concorrência, aos agentes econômicos é assegurada a garantia da disputa, ou seja, (i) que poderão disputar 
trocas com outros agentes econômicos; e (ii) que não terão suas oportunidades de troca indevidamente 
subtraídas por terceiros”. WEBER Apud FORGIONI, Paula A. Princípios constitucionais econômicos e 
princípios constitucionais sociais, cit., v. 1, p. 767. E mais: “A disputa é, assim, essencial para o 
desenvolvimento das atividades empresariais e, apenas nessa medida, desejada pelo agente econômico. Em 
verdade, a empresa não aprecia a concorrência; suporta-a porque esta é a forma admissível de conquistar o 
mercado e de aumentar os lucros”. Id. Ibid., v. 1, p. 768. 

163Nuno Carvalho adverte que: “A propriedade intelectual é também frequentemente definida como o ramo 
do Direito que protege criações e invenções. Neste sentido, portanto, a propriedade intelectual é 
essencialmente vista como um mecanismo de promoção da criatividade e da inventividade. [...] portanto, a 
ligação da propriedade intelectual com a criatividade e a inventividade reflete a uma visão reducionista, 
pois leva em conta uma faceta muito estreita. A propriedade intelectual vai efetivamente muito além da 
manifestação da criatividade técnica, literária, artística ou científica”. CARVALHO, Nuno Pires de. A 
propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar 
a livre-concorrência. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 105, n. 968, p. 262-263, jun. 2016. 

164Novamente deve-se recordar a lição de Paula Forgioni no sentido de que: “O princípio da liberdade de 
iniciativa econômica implica a liberdade de empresa, que, por sua vez, significa a liberdade de se lançar à 
atividade, desenvolvê-la e abandoná-la sponte própria (...) em suma, o princípio da livre iniciativa assegura 
o acesso às oportunidades de troca”. FORGIONI, Paula A. Princípios constitucionais econômicos e 
princípios constitucionais sociais, cit., v. 1, p. 765. Paula Forgioni relembra, ainda, os ensinamentos de 
Fábio Comparato: “Na dicção de Fábio Konder Comparato: Liberdade de iniciativa comporta um duplo 
sentido: (...) garante-se, de um lado, a livre criação ou fundação de empresas, ou seja, a liberdade de acesso 
ao mercado. (...) mas protege-se também, de outro lado, a livre atuação das empresas já criadas, isto é, a 
liberdade de atuação e permanência do mercado”. Apud Id. Ibid., v. 1, p. 765. 

165SILVEIRA, Newton. Anotações acerca do desenho industrial comunitário europeu, cit. A propósito dos 
princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, consagrados nas Constituições modernas, Newton Silveira 
faz referência ao art. 170 da Constituição Federal de 1988. Eros Grau e Paula Forgioni ensinam que “Os 
princípios veiculados pelo seu art.170 visam a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social. E o seu art. 1º enuncia como dois dos fundamentos do Brasil a dignidade da pessoa humana 
e os valores sociais da livre iniciativa. Daí porque a interpretação/aplicação do princípio da dignidade da 
pessoa humana ilumina a concretização dos princípios veiculados pelos arts. 1º, 3º e 170 da Constituição; 
mas a interpretação/aplicação desses mesmos princípios, concomitantemente, ilumina a concretização do 
princípio da dignidade da pessoa humana. Sustentamos que os princípios veiculados pelo art. 170 da 
Constituição do Brasil e todas as regras que a partir deles se desdobram estão à disposição dos fins 
enunciados pelo art. 3º da própria Constituição e, portanto, não podem ser lidos ou tomados apartadamente 
do sistema ao qual pertencem e ao qual, ao mesmo tempo, dão conformação”, GRAU, Eros Roberto; 
FORGIONI, Paula Andréa. CADE vs. BACEN: conflitos de competência entre autarquias e a função da 
advocacia-geral da União. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 
53, n. 135, p. 10, jul./set. 2004. 
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consoante o princípio da tipicidade166, os diversos bens objeto de proteção pelo sistema da 

propriedade intelectual. 

Com o passar do tempo, esse entendimento evoluiu167 de modo que, atualmente, 

compreende-se que há, em verdade, uma integração168 da propriedade intelectual, calcada 

                                                           
166Ascarelli assevera que “Los tipos de creaciones intelectuales que pueden dar lugar a la constitución de 

bienes inmateriales forman, por otro tanto, una enumeración cerrada; no se reconocen derechos absolutos sino en 
relación a los tipos de creaciones intelectuales previstos por la ley como susceptibles de un derecho absoluto, 
precisamente por que falta un genérico reconocimiento de derechos absolutos frente a cualquier tipo de creación 
intelectual”. ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 301. 

167Vide a respeito deste tema as lições de Paula Forgioni: “O problema – ao qual não se costuma dar o devido 
destaque – reside no fato de que a garantia do bom retorno econômico decorre da exclusividade concedida 
e, portanto, da ausência de força concorrencial que pressionaria a redução dos preços e o aumento da 
qualidade; é fato que o titular do exclusivo muitas vezes consegue impor aos consumidores preços mais 
altos dos que praticaria caso enfrentasse a competição. A distorção gerada pelos privilégios altera o 
funcionamento do mercado, aumentando os custos de transação e sujeitando os adquirentes às agruras dos 
preços de monopólio.” E, ainda, que “Em suma: de uma parte, a garantia à propriedade intelectual estimula 
o desenvolvimento tecnológico, de outra, porém, é capaz de gerar situação propensa ao abuso, 
especialmente em ambientes nos quais a força concorrencial é arrefecida pela outorga da exclusividade” e, 
por fim “A disciplina jurídica da proteção à propriedade intelectual não pode ser vista de forma apartada 
desse quadro. Exatamente porque constituem “garantia de monopólios”, restringindo a livre-iniciativa, os 
direitos de propriedade industrial devem ser encarados como exceção.18 A interpretação que a eles se dá 
será restritiva e não extensiva. E mais: o direito da propriedade intelectual [e as exclusividades por ele 
garantidas] deve ser interpretado em consonância com o direito concorrencial”. FORGIONI, Paula. O que 
esperar do antitruste brasileiro no século XXI?, cit., p. 15. Richard Posner também ressalta que: “The 
property rights approach proportions the creator’s return on investment to the commercial success of the 
invention (in the case of patents) or expressive work (in the case of copyrights) automatically. But it may 
generate a return that exceeds the costs of creation even after adjustment for the risk of failure—the 
frequent “dry holes” in inventive and other creative activity—and may therefore restrict access 
unnecessarily. By the same token, as Arnold Plant (1934) long ago noted in classic articles that discussed 
‘rent seeking” before the term existed, by enabling pricing in excess of marginal cost, intellectual property 
rights attract resources into the creation of such property that may have a larger social product in alternative 
uses in which, however, they would generate only a competitive return for producers. Unfortunately, 
economists do not know whether the existing system of intellectual property rights is, or for that matter 
whether any other system of intellectual property rights would be, a source of net social utility, given the 
costs of the system and the existence of alternative sources of incentives to create such property” in: 
POSNER, Richard. Intellectual property: the law and economics approach, cit., p. 59. 

168A este respeito, Gabriel Leonardos se pronuncia: “Parece-me que se pode dizer existir um direito da 
concorrência que compreende tanto o direito antitruste quanto o direito da propriedade industrial. A divisão 
em diversos ramos tem finalidade essencialmente didática, pois não se pode pretender que um ramo seja 
impermeável aos demais, e que os diversos ramos se distanciem cada vez mais uns dos outros, tal como as 
espécies e subespécies de seres vivos classificados pelos naturalistas. Assim, ao mesmo tempo em que 
reconhecemos ser o direito antitruste uma vertente do direito penal econômico em decorrência da estrutura 
sancionatória de suas normas, nada impede que se diga que, do ponto de vista dos interesses tutelados, o 
direito antitruste e o direito da propriedade industrial tenham uma tal proximidade que se pode ordená-los 
sob a rubrica comum do direito da concorrência. Não concordamos, porém, com aqueles que adotam o 
termo direito da concorrência para designar exclusivamente o direito antitruste”. LEONARDOS, Gabriel F. 
A relação entre o direito antitruste e o direito da propriedade industrial, cit., p. 121. Newton Silveira ensina, 
ainda, que (...) consideradas as normas de repressão à concorrência desleal como fundamento geral do 
Direito Industrial, muitas vezes o direito absoluto deve ceder lugar quando em conflito com as normas que 
regulam a concorrência. (...). Esse princípio, que revela a função das normas de Direito Industrial, é 
importante para a interpretação da lei e deveria nela estar expresso, como constava do art. 2° do Código da 
Propriedade Industrial de 1945, que dispunha: “A proteção da propriedade industrial, em sua função 
econômica e jurídica, visa a reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para melhor 
aproveitamento e distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e 
estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo". 
SILVEIRA, Newton. Propriedade imaterial e concorrência, cit., p. 270. 
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no princípio ético da repressão da concorrência desleal169, no quadro mais amplo do 

“Direito Geral da Concorrência.”170 

Assim, passou-se a considerar que a propriedade intelectual completa o quadro 

normativo, cujo escopo é a garantia da competição sadia de mercado, tanto da perspectiva 

de entrada de novos agentes, quanto no que diz respeito à própria dinâmica171 da luta pela 

clientela. 

                                                           
169Nessa perspectiva, João da Gama Cerqueira pondera que “todo o edifício da Propriedade Industrial repousa 

no princípio ético da repressão da concorrência desleal, que constitui o fundamento e a razão de suas leis, 
podendo-se mesmo dizer que em nenhum outro ramo da ciência jurídica se manifesta de modo mais 
eloqüente o fundamento moral do direito.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade 
industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 9. Gama Cerqueira esclarece o que caracteriza a concorrência desleal: “A 
concorrência desleal distingue-se em específica e genérica. Toma o nome de específica quando se refere a 
certos atos, particularmente graves, que a lei considera crimes, subtraindo-os à teoria geral da concorrência 
desleal: são os fatos punidos pelas leis especiais sobre patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos 
e modelos industriais, nome comercial e marcas de fábrica e de comércio. Diz-se genérica quando se trata 
de fatos não previstos nessas leis, caindo, assim, sob o domínio do Direito Comum.” Ibid., p. 1271. Vide, 
ainda, a lição de Gabriel Leonardos: “a propriedade industrial é o ramo do direito comercial que se ocupa 
da lealdade concorrencial, entendida esta de forma ampla, nela incluindo-se a proibição do uso não 
autorizado de invenções, marcas e desenhos protegidos em nome de terceiros, bem como o desvio de 
clientela alheia através de meio fraudulento. A repressão à concorrência desleal é subjacente a todo o 
direito da propriedade industrial. Ocorre que entende o legislador que determinados atos desleais, por 
infringirem direitos de propriedade ou de exclusividade assegurados pela lei, devem ser punidos de forma 
mais severa. Daí a justificação da regulamentação diversa dos crimes contra as patentes, marcas etc., de um 
lado, e dos crimes de concorrência desleal, stricto sensu, de outro”. LEONARDOS, Gabriel F. A relação 
entre o direito antitruste e o direito da propriedade industrial, cit., p. 119-124. Poucos estudiosos ousaram 
estabelecer uma definição precisa do instituto genérico da concorrência desleal, particularmente do segredo 
de negócio, cf. RODRIGUES, Clovis Costa. Concorrência desleal. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945; 
DURVAL, Hermano. Concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. Com duas exceções: DELMANTO, 
Celso. Crimes de concorrência desleal. São Paulo: Bushatsky; EDUSP, 1975. p. 209 e ss; e, recentemente, 
FEKETE, Elisabeth G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de comércio no direito brasileiro, cit. 

170Cf. OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 
68. Calixto Salomão Filho, ressalta que “Fazem-se necessárias regras que garantam a lealdade do 
comportamento dos agentes econômicos, sem as quais a concorrência, ainda, que existente e livre, 
desandaria em um processo autofágico que favoreceria o restabelecimento de estruturas monopolistas e 
oligopolistas. Esses dois tipos de regra, regulando, de um lado, a “liberdade” e, de outro, a “lealdade” da 
competição, formam um todo que não se pode chamar de direito concorrencial. A unicidade do sistema não 
significa que não exista certa tensão entre esses dois tipos de regras. Na medida em que se expande o 
alcance do conceito de lealdade, tornando mais rigorosas ou mais amplas as regras de concorrência desleal, 
a liberdade de atuação dos agentes sofre certa restrição. De outro lado, um princípio de liberdade mais 
amplo no campo econômico tende a restringir o número de comportamentos considerados desleais. É 
importante tentar encontrar o correto ponto de equilíbrio entre essas necessidades por vezes opostas. 
Elemento fundamental para esse equilíbrio é a consideração correta da pluralidade de interesses envolvidos 
no direito concorrencial. Isso significa que, para determinar o correto ponto de equilíbrio entre a liberdade 
que se deve dar aos concorrentes e os padrões éticos de comportamento que deles é preciso exigir, faz-se 
necessário ir além da relação entre os concorrentes e verificar se aquele específico comportamento pode 
limitar ou de qualquer forma falsear a liberdade de escolha do consumidor. É a consideração dos interesses 
do consumidor ao lado dos interesses do concorrente que permite resolver eventuais impasses.” 
SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 63 e ss. 

171De acordo com Pedro Marcos Nunes Barbosa: “No Brasil, a política de preponderância do interesse 
público primário, respeitados os padrões mínimos de tutela aos direitos de propriedade intelectual, tem sido 
aplicada. Como exemplo da ideologia atinente à eficiência estática, sem aviltar os conceitos da eficiência 
dinâmica, houve o (historicamente) “recente” licenciamento compulsório do medicamento efavirenz, 
produzido pela Merck.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 68. 
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Nesse contexto, Paula Forgioni afirma que  

“A disciplina jurídica da proteção à propriedade intelectual não pode ser vista de 
fora, apartada desse quadro. Exatamente porque constituem ‘garantia de 
monopólios’, restringindo a livre-iniciativa, os direitos de propriedade industrial 
devem ser encarados como exceção. A interpretação que a eles se dá será 
restritiva e não extensiva. E mais: o direito da propriedade intelectual (e as 
exclusividades por ele garantidas) deve ser interpretado em consonância com o 
direito concorrencial.”172 

 

O sistema da propriedade intelectual173, que, como vimos, é constituído por 

propriedades funcionalizadas174, dinâmicas175, cuja finalidade é assegurar o 

desenvolvimento econômico, social e tecnológico do País, passou a ser estudado sob uma 

perspectiva mais ampla, em que seus institutos também teriam a função de incentivar a 

competição entre os agentes de mercado.176 

Nesse sentido, Carlos Olavo pondera que os “monopólios”177 de que se ocupa a 

propriedade intelectual representam também situações jurídicas reguladoras da competição 

                                                           
172FORGIONI Apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 64. 
173J. P. Remédio Marques destaca, neste ponto, que “O contributo dado pela referência jurídico-constitucional 

leva-nos a interpretar o sentido e o alcance das normas vigentes em matéria de propriedade intelectual em 
coerência com o princípio da liberdade de iniciativa econômica temperado, igualmente, pela necessidade 
de repressão de abusos de posição dominante e outras práticas lesivas da equilibrada concorrência entre 
as empresas, de harmonia com a satisfação de interesses públicos e interesses gerais da comunidade”. 
MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 293-354. Como 
afirma lapidarmente o Prof. Oliveira Ascensão - “O ideal constitucional não é, por isso, a sociedade dos 
monopólios, em que tudo se torna reservado e venal; é a sociedade da liberdade, em que ao diálogo social 
se oponha o menor número possível de entraves, e em que, quando os haja, esses entraves traduzam o 
interesse público, e não a supremacia de interesses privados. Mas a deficiente compreensão do papel do 
direito da concorrência máxime, do direito repressor das práticas restritivas da concorrência, também 
contribuiu para este “estado das coisas”, pois que a simples função de limite imposto do exterior do 
subsistema da propriedade intelectual impediu que aquela disciplina pudesse ser apreciada e mobilizada 
originariamente no interior do regime dos exclusivos comerciais e industriais”. ASCENSÃO, José de 
Oliveira. Direito autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 351-352. 

174Denis Borges Barbosa afirma que: “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade 
intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se 
verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, 
ainda mais responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade” 
BARBOSA Apud BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial & constitucional: as teorias 
preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2007. p. 44. 

175Eros Grau pondera que “a importância da distinção entre a propriedade estática e a propriedade dinâmica 
como critério de demonstração do pleno conúbio entre direito e função, lembrando que precisamente nesta 
distinção é que se vai encontrar o fundamento do usucapião, no período de justinianeu: o não-uso (a não-
posse) da propriedade implica o perdimento do domínio. O fundamento de manutenção da propriedade – 
posso afirmar sem risco de radicalização – estaria, já então, no seu uso ou posse, isto é, no momento dinâmico, 
e não no momento estático da propriedade. Da mesma natureza o fundamento da norma contida no art. 49 do 
vigente Código da Propriedade Industrial, que atribui ao titular de certos direitos – patente de invenção, marca 
etc. – o ônus de explorá-los, tal qual ocorre em relação à exploração dos direitos de lavra. GRAU, Eros 
Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 17. ed., cit., p. 245. 

176Cf OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 70. 
177Vide a respeito, Ascarelli no sentido de que “... en sentido amplio, puede decirse que toda disciplina de la 

concurrencia se basa en una distribución de clientelas (actuales o posibles) o en una delimitación de medios 
e factores de (posible) clientela y esto explica la importancia de este concepto en el ámbito de la disciplina 
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econômica178, o que a atrai para a órbita do direito concorrencial179, ressaltando que “o 

Direito da Concorrência, mais do que um ramo de direito, é um direito interdisciplinar, que 

junta peças provenientes de sectores diversos da ordem jurídica”180, com o que procura 

afirmar o viés publicista da matéria, consoante veremos abaixo.  

Diante dessa nova realidade, em que ficou superada aquela antiga concepção de que 

a propriedade industrial é um ramo à parte, excepcional e derrogador do direito da 

concorrência181, fixou-se o do entendimento de que182 o sistema da propriedade intelectual 

segue, por assim dizer, uma distinta conotação concorrencial183. 

                                                                                                                                                                                
de la concurrencia. (...) La clientela, como tal, no constituye un bien que pueda ser objeto de derecho 
absoluto, ni aun bien inmaterial, y su tutela absoluta, prohibiendo la concurrencia en el ámbito de la misma 
actividad, se resolvería en una monopolio privado; es por esto inadmisible, precisamente porque choca con 
el principio de la libertad de concurrencia, libertad que desaparecería cuando la clientela (siempre y 
necesariamente perjudicada por una actividad concurrente) fuera tutelada de modo absoluto.” 
ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 46. 

178Cf OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 70. 
179Gama Cerqueira esclarece que “A concorrência no campo das atividades econômicas do homem, como em 

outros domínios de sua ação, é um fenômeno natural, legítimo, em si, e útil, como fator indispensável do 
progresso e bem-estar da sociedade, mas sob a condição de se manter dentro de certos limites e de não ficar 
entregue, exclusivamente, ao instituto natural que move o homem à conquista de proveitos e vantagens sempre 
maiores. A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres 
do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos 
observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se 
tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica.” 
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 8. 

180OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 36. 
Carlos Olavo Por outro lado, ressalta “ao objtectivo comum da salvaguarda da concorrência não corresponde, 
pois, pelo menos, actualmente, uma unidade conceptual que permita unificar, no Direito geral da Concorrência, 
todo o conjunto de regras que visa ordenar a competição económica, pela ordenação da actuação dos 
competidores. Daí a actual tendência de designar o conjunto de regras que visam regular as actuações dos 
operadores económicos dirigidas ao mercado num único ramo, o do Direito Regulador do Mercado, englobando 
assim, além da Propriedade Industrial, o Direito da Livre Concorrência, o Direito da Defesa dos Consumidores e 
o Direito da Publicidade.” Id. Ibid., p. 70. A respeito da noção de concorrência como critério unificador vide, 
ainda, Ascarelli “Cuando se haga referencia a la disciplina de la concurrencia como critério unificador, entra en 
la exposición del derecho industrial la disciplina de la concurrencia en la circulación de la hacienda; no entra, en 
cambio, una disciplina general de la hacienda, lo que naturalmente no quiere negar las relaciones (evidentes por 
lo demás en matéria de signos distintivos) entre disciplina de la hacienda y disciplina de la concurrencia.” 
ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 52. 

181Na íntegra, Calixto Salomão esclarece que: “Na tradicional doutrina comercialista o direito industrial é um 
ramo à parte – excepcional e derrogatório do direito da concorrência. Por outro lado, é famosa a observação 
de Ascarelli a respeito da complementaridade entre direito industrial e direito de concorrência. Afirma o 
grande comercialista que, onde não existir a patente ou a marca, o inventor ou usuário do signo distintivo 
pode valer-se do direito concorrência – aí entendido em vertente mais fortemente privativa, isto é, como um 
meio de proteção do concorrente. Essa afirmação revela a visão clássica do direito industrial como o 
conjunto de regras de regulamentação de um monopólio legal. É preciso agora revisitá-la, verificando se o 
moderno direito concorrencial não impõe uma revisão de conceitos, exigindo uma proteção da garantia 
institucional da concorrência mesmo no campo do direito industrial.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la 
concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 127. Para o debate de idéias, recortamos alguns trechos 
da obra de Ascarelli sobre o tema: “La delimitación del derecho no se establece, pues, en relación a un 
determinado tipo de actividad sino en relación a la individualización de la creación intelectual 
(comprendiendo cualquier tipo de actividade que implique utilización del bien inmaterial). (...) La 
identificación de la creación intelectual en su existencia objetiva (y no como cualidad de la cosa en la que 
se exterioriza) hace posible situar al bien inmaterial individualizado como punto de referencia del derecho 
exclusivo y superar, de este modo, la configuración del mismo como un monopolio para la fabricación de 



71 
 

                                                                                                                                                                                
cosas que posean determinadas características, reconociendo la existencia de un derecho absoluto a la 
utilización del bien inmaterial. (...) La identificación del interés tutelado en la probabilidad de ganancia en 
el desarrollo de una actividad frente a terceros (que es, en, definitiva, el punto de partida de la analogía con 
el monopolio) se coordina, a su vez, con la directa referencia del derecho a un bien externo al sujeto, en 
atención a la peculiar naturaleza del bien. (...) Mientras la peculiaridad del interés tutelado justifica la 
consideración de la disciplina de los bienes inmateriales en el campo de acción de una teoría de la 
concurrencia (y señala el momento común entre la disciplina de los bienes inmateriales y lade la 
concurrencia, examinada en las lecciones anteriores, momento común que después se refleja en una 
problemática común sobre la naturaleza de las obligaciones impuestas y las sanciones aplicables por su 
violación, a pesar de las diferencias repetidamente señaladas), la referencia del derecho a un bien 
determinado externo al sujeto marca la diferencia entre la disciplina de los bienes inmateriales y los demás 
institutos que también encajan en el ámbito de la disciplina de la concurrencia y permite recurrir al 
esquema de la propiedad cuando el derecho absoluto sobre el bien inmaterial concierna a una utilización 
exclusiva del mismo.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 
290-291; 293. “Na tradicional doutrina comercialista o direito industrial é um ramo à parte – excepcional e 
derrogatório do direito da concorrência. Por outro lado, é famosa a observação de Ascarelli a respeito da 
complementaridade entre direito industrial e direito de concorrência. Afirma o grande comercialista que, 
onde não existir a patente ou a marca, o inventor ou usuário do signo distintivo pode valer-se do direito 
concorrência – aí entendido em vertente mais fortemente privativa, isto é, como um meio de proteção do 
concorrente. Essa afirmação revela a visão clássica do direito industrial como o conjunto de regras de 
regulamentação de um monopólio legal. É preciso agora revisitá-la, verificando se o moderno direito 
concorrencial não impõe uma revisão de conceitos, exigindo uma proteção da garantia institucional da 
concorrência mesmo no campo do direito industrial.” SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: 
as condutas, cit., p. 127. 

182Vide comentário de Barbara Rosenberg, a qual destaca trecho de decisão no caso Atari Games Corp. v. 
Nintendo of América, Inc., 897 F.2d 1572 (Fed. Cir. 1990), p. 1576: “o escopo e objetivo da lei antitruste e 
patentária parecem, em uma primeira aproximação, absolutamente divergentes. Contudo, na realidade, os 
dois ramos do direito se complementam, uma vez que ambos buscam estimular a inovação, o 
empreendimento e a concorrência”. ROSENBERG, Bárbara. Patentes de medicamentos e comércio 
internacional: os parâmetros do TRIPS e do direito concorrencial para a outorga de licenças compulsórias. 
2004. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. p. 107. Sobre a inter-relação entre a propriedade intelectual e 
a concorrência, a mesma autora sugere a leitura do “Guia Conjunto de Análise para o Licenciamento da 
Propriedade Intelectual” elaborado pelo FTC americano. Id. Ibid., 115. Destaque-se, finalmente, a 
referência de Barbara Rosenberg de que “mesmo que haja consenso quanto aos objetivos comuns da 
propriedade intelectual e da defesa da concorrência, não há consenso quanto ao balanço que deve existir 
entre tais institutos em cada situação particular”. Id. Ibid., p. 130. 

183SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 131-132. A demonstração do 
fundamento concorrencial do direito industrial tem uma conseqüência importantíssima. Mesmo 
caracterizado como monopólio, sendo sua justificativa concorrencial (v.infra, item 3.1.3), ele não é mais 
uma disciplina extravagante. Não está infenso, portanto, à aplicação do direito antitruste. Conseqüência 
disto é que o direito à patente ou à marca não mais pode ser visto como uma propriedade ou privilégio de 
seu titular. Entendido como meio de tutelar a concorrência (no sentido institucional), assume a função 
principal de garantir o acesso e escolha dos consumidores. Assim ao contrário do que normalmente se 
acredita, a compreensão do direito industrial dentro da lógica institucional do direito concorrencial é a 
única capaz de dar ao primeiro a conotação publicista de que este necessita. (...) A complementaridade do 
direito industrial ao direito antitruste não é derrogatória. Pelas suas próprias origens recentes, de inspiração 
concorrencial, está e deve estar o direito industrial permeado pelos princípios concorrenciais. Elisabeth 
Kasznar Fekete ensina que “Os direitos de propriedade industrial não são incompatíveis com o princípio da 
livre-concorrência; contudo, há situações de domínio que garantem a certos agentes formas de supremacia 
seja na criação e produção de tecnologias, seja no uso intensivo de propaganda capaz de privilegiar marcas, 
inventos, patenteados ou não, ou outros direitos, de modo a engendrar atos ou práticas abusivas. De fato, 
existem diversas maneiras de se obter e/ou exercer de forma atentatória aos princípios da livre-concorrência as 
faculdades conferidas pelos direitos de propriedade industrial. Assim, por exemplo, quando uma empresa 
ocupando posição forte no mercado ingressa numa área nova, geralmente está interessada em juntar-se às 
empresas estabelecidas, não só adquirindo tecnologia destas, como procurando excluir as que viriam depois; 
abre-se, quando já tiver alcançado um nível tecnológico competitivo, a oportunidade de juntar-se ao cartel.” 
FEKETE, Elisabeth G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de comércio no direito brasileiro, cit., p. 187. 
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Ao apontar um dos precursores dessa nova concepção, Carlos Henrique de 

Carvalho Froés lembra que Francisco Campos, em um de seus pareceres, formulou a tese, 

reproduzida, mais tarde, por Sálvio de Figueiredo Teixeira de que “a marca é uma 

expressão do direito concorrencial”, só devendo ser protegida na medida em que se insere 

no contexto da concorrência.184 

Um refinamento dessa linha de raciocínio pode ser obtido na lição de Calixto 

Salomão, o qual identifica os pontos de contato entre a propriedade intelectual e o direito 

concorrencial, ressaltando que: 

“Como demonstrado, o direito industrial é, ao contrário, um campo no qual os 
princípios concorrenciais têm particular aplicação. Reconstruído com base em 
princípios concorrenciais institucionais, o direito industrial não apenas ganha um 
sem-número de novas hipóteses legais de incidência, como passa a ter uma 
disciplina muito mais abrangente. Vistos como forma de proteger e estimular os 
investimentos em tecnologia e as inversões na construção da reputação de um 
determinado produto, os privilégios consistentes nas patentes e nas marcas, 
respectivamente, ganham uma distinta conotação concorrencial. Passam a ser 
formas de proteção da instituição ‘concorrência’. Como tais, são dotados de 
caráter mais publicista que a própria e antiga noção de privilégio estatal na 
concessão de patentes ou de propriedade privada de um bem imaterial.”185 

 

Destarte, assim compreendidos, os institutos da propriedade intelectual passaram a 

ser estudados não como “monopólios”, que poderiam ser explorados de maneira egoística 

                                                           
184FROÉS, Carlos Henrique de Carvalho. Anais do XVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. 

Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - RABPI, São Paulo, 1998. 
185SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 143. No caso específico da marca, 

ressalta que esta “incorpora todas as características que o mercado atribui ao bem. Incorpora, portanto, a 
reputação do bem, e é um poderoso veículo de transporte de preferências. Na repressão ao free-riding 
encontra, portanto, um fundamento eminentemente concorrencial.” Id. Ibid., p. 132. Nesse sentido, Luis 
Eduardo Bertone e Guilllermo Cabanellas De Las Cuevas, citando Baunbach e Hefermehl, assinala que 
“quien utiliza una marca, actúa competitivamente. Surge de aquíla estrecha relación entre el Derecho de 
marca y el orden competitivo, cuyas bases jurídicas son, por una parte, el Derecho sobre competencia 
desleal, y por otra la liberdad de competencia que protege el derecho contra las restricciones a la 
concurrencia (...) La utilización de una marca puede ser lícita desde el punto de vista del Derecho marcario, 
pero ilícita desde el punto de vista del Derecho de la competencia. La sujeción del Derecho de una marca a 
las raízes comunes del Derecho de la competencia ha llevado a una produndización llena de valor del 
Derecho de marcas”. BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho 
de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. 1. ed. Buenos Aires: Heliasta, 1989. t. 1, p. 205. 
José Carlos Vaz e Dias: “O objetivo das leis de defesa da concorrência é o de assegurar uma estrutura e 
comportamento concorrenciais dos vários mercados no pressuposto de que é o mercado livre que, 
selecionando os mais capazes, logra orientar a produção para os setores susceptíveis de garantir uma 
melhor satisfação das necessidades dos consumidores e, ao mesmo tempo, a mais eficiente afetação dos 
recursos econômicos disponíveis, que é com quem diz, os mais baixos custos e preços. A concorrência é 
assim encarada como o melhor processo de fazer circular e orientar livremente a mais completa informação 
econômica, que ao nível de produtores, assim esclarecendo as respectivas preferências. É por isso que a sua 
defesa é um objectivo de política econômica. A Resolução 20º, emitida pelo CADE em 9 de junho de 1999, 
especifica outros critérios gerais em que os conselheiros desse órgão devem se pautar na análise de práticas 
restritivas, sejam horizontais ou verticais, que variam de acordo com cada hipótese violadora, 
especialmente aquelas listadas pelo artigo 21.” DIAS, José Carlos Vaz e. Licença compulsória de patentes e 
o direito antitruste. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 54, p. 6, set./out. 2001. 
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por seus titulares, mas como ferramentas de preservação da própria concorrência, com 

esteio na livre concorrência186 e na livre iniciativa187, consagradas na Constituição Federal 

de 1988 (art. 170, IV).188 

Na lição de Remédio Marques, essa concepção publicista da propriedade intelectual 

auxilia na interpretação de políticas legislativas sobre a matéria e, bem assim, guia o 

aplicador do direito a extrair o conteúdo de suas normas, afastando o risco de “o 

subsistema da propriedade intelectual sucumbir sob o seu próprio peso super-

proteccionista.” De acordo com o referido autor, não fosse essa leitura arejada, “a 

propriedade intelectual passaria a ser um fator de restrição da oferta (de conhecimento e de 

cultura) e um travão à inovação tecnológica.”189 

Pois bem, é justamente nesse contexto que Carlos Olavo190 aponta para o fato de 

que uma das funções da propriedade intelectual é a de ordenar uma pluralidade de 

                                                           
186A respeito da livre iniciativa e da livre concorrência, Babara Rosenberg ensina “Entende-se por livre-

iniciativa o livre exercício de qualquer atividade econômica; entende-se por livre concorrência a liberdade 
para competir no exercício da atividade econômica”. ROSENBERG, Bárbara. Patentes de medicamentos e 
comércio internacional: os parâmetros do TRIPS e do direito concorrencial para a outorga de licenças 
compulsórias, cit., p. 131. Carvalho Nuno Pires adverte também que “A propriedade intelectual é também 
frequentemente definida como o ramo do Direito que protege criações e invenções. Neste sentido, portanto, 
a propriedade intelectual é essencialmente vista como um mecanismo de promoção da criatividade e da 
inventividade. [...] portanto, a ligação da propriedade intelectual com a criatividade e a inventividade reflete 
a uma visão reducionista, pois leva em conta uma faceta muito estreita. A propriedade intelectual vai 
efetivamente muito além da manifestação da criatividade técnica, literária, artística ou científica”. In 
CARVALHO, Nuno Pires de. A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental 
que desempenha para assegurar a livre-concorrência, cit., p. 262-263. 

187Tércio Sampaio Ferraz Júnior entende que “os direitos intelectuais não conferem monopólios limitados, 
pois não dizem respeito ao exercício de uma atividade - o ato de criar, de inventar - materialidade em que 
se expressam. Estas propriedades intelectuais, exatamente por não serem localizáveis no tempo e no espaço 
(ao contrário do ato monopólio de criação que tem um momento espacial e temporal), não são mensuráveis 
nem exauríveis num único consumo, sendo suscetíveis de gozo simultâneo por um sem número de sujeitos. 
Daí o regime jurídico especial de propriedade a que ficam sujeitos. Daí o privilégio temporário. Mas não 
um monopólio, nem mesmo limitado. Não há, pois, incompatibilidade mas sim adequação sistemática entre 
os direitos garantidos no inciso XXIX, do artigo 5º e o princípio da livre concorrência, bem como a 
vedação das formas de abuso de poder econômico, disciplinados no capítulo da ordem econômica da 
Constituição”. FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Propriedade industrial e defesa da concorrência. Revista da 
ABPI, Rio de Janeiro, v. 2, n. 8, p. 11, maio/jun. 1993. 

188Cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 132 e ss. 
189Cf. MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 350. Para ele, o 

sentido e o alcance das normas relativas à propriedade intelectual devem ser tidos “em coerência com o 
princípio da liberdade de iniciativa económica temperado, igualmente, pela necessidade de repressão de 
abusos de posição dominante e outras práticas lesivas da equilibrada concorrência entre as empresas, de 
harmonia com a satisfação de interesses públicos e interesses gerais da comunidade.” Id. Ibid., p. 351-352. 
Ora, forma protegida pelos direitos de propriedade intelectual não representaria um empecilho à livre 
concorrência de mercado. Nesse sentido, Carvalho de Mendonça pondera que “Sendo riquíssima a língua 
portuguesa, não se explica a dualidade de expressões idênticas a não ser com o intuito de piratear, 
usurpando ou imitando, a marca registrada, para lesar aquele que conseguir afamar o produto com o seu 
trabalho e probidade e fraudar o consumidor”. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de direito 
comercial. São Paulo: Freitas Bastos, 1963. v. 5, p. 298-299. 

190Cf. OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 69. 
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atuações191 de diversos agentes num determinado mercado192, com vistas a que este 

funcione regularmente segundo os ditames da livre iniciativa193 e da livre concorrência194, 

esclarecendo que, dentre as normas que visam salvaguardar a existência de competição, 

pode-se distinguir a concorrência em sentido subjetivo, isto é, a liberdade de cada um 

poder criar e expandir os seus negócios195 (liberdade de iniciativa196) e a concorrência em 

                                                           
191Cf. OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 

69. Vide, ainda, Ascarelli: “La disciplina jurídica de la concurrencia afecta por tanto a actos destinados a 
proporcionar productos o servicios a terceros o coordinados al ajercicio de una actividade que tenga dicho 
destino.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 45. 

192Lucas Rocha Furtado assinala que “a noção tradicional de concorrência pressupõe ‘uma ação desenvolvida 
por um grande número de competidores, atuando livremente no mercado de um mesmo produto, de 
maneira que a oferta e a procura provenham de compradores ou de vendedores cuja igualdade de condições 
os impeça de influir, de modo permanente ou duradouro, no preço dos bens ou serviços’. A constituição 
erige a livre concorrência à condição de princípio. Dessa forma, deve ser entendida como ‘livre jogo das 
forças de mercado, na disputa da clientela’. A Constituição Federal, em seu art. 1º, IV, enuncia, ademais, a 
livre iniciativa como fundamento da República Federativa do Brasil; de outra parte, no art. 170, caput, 
afirma que a ordem econômica deve estar fundada na livre iniciativa. (...) Além de disciplinar os princípios 
da livre iniciativa e da livre concorrência, a Constituição, para garanti-la, estatui que ‘a lei reprimirá o 
abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º)” FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no 
direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei n. 9.279, de 14 de maio de 
1996. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1996. p. 117. 

193Ressaltando o disposto no art. 61, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa: “Iniciativa econónica 
privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse 
geral”, Carlos Olavo ensina que “Pode-se afirmar, portanto, que o exercício da iniciativa económica dos 
privados é, entre nós, livre, desde que respeite os limites impostos pela Constituição e pela lei. Isto significa 
que à iniciativa dos privados é dado criar empresas, bem como determinar o desenvolvimento da respetiva 
actividade, da forma mais conveniente para a realização do lucro do empresário, dentro dos limites do 
interesse comum. Da idéia de liberdade de iniciativa económica privada colhe-se uma outra, que é a da 
liberdade de concorrência. De facto, o princípio da liberdade de iniciativa económica privada implica, ou 
pelo menos, possibilita, a existência de uma pluralidade de sujeitos econômicos que actuam em direcção a 
um mercado. Como à liberdade de iniciativa de um se contrapõe a liberdade de iniciativa dos demais, da 
liberdade de iniciativa económica privada decorre, normalmente, a existência de uma multiplicidade 
indiscriminada de empresários actuando no mercado. Havendo, por parte de uma pluralidade de 
empresários, a susceptibilidade de livremente intervirem num determinado mercado, todos eles estarão em 
igualdade de condições no que toca ao acesso a esse mesmo mercado e portanto, numa posição de 
concorrência uns em relação aos outros”. OLAVO, Carlos. Propriedade industrial: sinais distintivos do 
comércio, concorrência desleal, cit., p. 7. 

194Carlos Alberto Bittar aduz que “o princípio da livre concorrência, que governa a atividade empresarial, 
encontra balizas em preceitos de moral, exigidos, mesmo, em textos expressos, para a perfeita higidez de seu 
desenvolvimento, em que avultam a honestidade e a lealdade”. BITTAR, Carlos Alberto. A concorrência 
desleal e a confusão entre produtos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 550, p. 31, ago. 1981. 

195Alexandre Pereira afirma que “o Direito Industrial surgiu desde o início como forma de disciplinar a 
concorrência no que respeita à lealdade dos concorrentes, através da proibição dos actos de concorrência 
desleal por contrariedade aos usos honestos (por exemplo, actos de depreciação, parasitismo, confusão, 
apropriação de segredos)”. PEREIRA, Alexandre. Propriedade intelectual, concorrência desleal e sua tutela 
(penal) em Portugal, cit., p. 15. 

196Segundo Gabriel Leonardos, “O interesse ou bem jurídico tutelado pelo direito antitruste é a livre 
concorrência, tendo em vista a compreensão generalizada de que esta é a responsável pelo bom 
funcionamento da economia de mercado.” LEONARDOS, Gabriel F. A relação entre o direito antitruste e o 
direito da propriedade industrial, cit., p.119. Para Renata Pozzato Carneiro O princípio da livre 
concorrência, instituído no inciso IV do artigo 170 da Constituição, tem como objetivo precípuo dinamizar 
a oferta e a procura, com base em uma interação entre compradores e vendedores em condições igualitárias. 
A livre concorrência – erigida como princípio constitucional – deve ser entendida como ‘livre jogo das 
forças de mercado, na disputa da clientela’. O princípio da livre concorrência não só permite como é 
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sentido objetivo, ou seja, a existência de um mercado efetivamente concorrencial 

(liberdade de concorrência197) em que o interesse jurídico a ser protegido é a própria 

instituição198 concorrência.199 

À guisa de exemplo, Calixto Salomão faz alusão à atuação do CADE no caso 

‘Colgate-Kolynos’200, no qual se determinou a abstenção de uso da marca ‘Kolynos’ pela 

                                                                                                                                                                                
essencial para que a livre iniciativa promova o bem comum e alcance seu valor social. Pode-se dizer, desse 
modo, que a livre concorrência é imprescindível para a legitimidade da liberdade de iniciativa econômica. 
CARNEIRO, Renata Pozzato. A função social da propriedade na Constituição da República de 1988 e a 
propriedade industrial, cit. 

197Gabriel Leonardos ensina “A liberdade de concorrência consiste na possibilidade de o empresário participar 
da concorrência bem como na possibilidade de o comprador de bens e serviços escolher livremente entre 
ofertas alternativas. Em outras palavras, trata-se de saber se haverá alguma ou nenhuma liberdade 
econômica.” LEONARDOS, Gabriel F. A relação entre o direito antitruste e o direito da propriedade 
industrial, cit., p. 121. Jean-Jacques Burst indica que a concorrência é livre, mas essa liberdade não deve ser 
exercida de maneira excessiva O autor indica: «Le commerce et l’industrie sont domines par um principe 
cardinal: celui de la liberté. Mais le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a pour corrolaire: le 
principe de la liberté de concurrence. Il s’ensuit que le dommage concurrentiel est en principe licite. Si tout 
domage concurrentiel est en principe licite, tout agent économique peut donc attirer à lui la clientèle d’autrui. 
(...) Il reste que les concurrents ne doivent pas faire un usage excessif de la liberté de concurrence. En effect, la 
recherche de la clientèle ne doit pas être déloyale». BURST, Jean-Jacques. Concurrence déloyale et 
parasitisme. Paris: Dalloz, 1993. p. 1. Segundo MAGALHÃES NORONHA “quando os meios, empregados 
na luta que então se trava, conservam-se dentro em certos limites, quando os concorrentes usam seus próprios 
recursos, quando se valem das próprias forças, ainda que prejudiquem os competidores, a lei penal não pode 
intervir. É uma luta perfeitamente compreensível e que não é ilícita, desde que não ultrapasse certa órbita” 
NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1983. v. 3, p. 40. 

198Calixto Salomão Filho observa que “o direito concorrencial, em sua concepção institucional, não impõe 
um resultado, ou efeito econômico, mas garante que o relacionamento entre os concorrentes se dê de forma 
leal e que a concorrência efetivamente exista, não sendo substituída por relações de poder, típicas dos 
mercados livres. Pretende, assim, assegurar que os agentes econômicos descubram as melhores opções e 
ordenem as relações econômicas da forma mais ajustada possível”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 
concorrencial: as condutas, cit., p. 48-49. 

199SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 131. Evoluindo o direito 
concorrencial de uma defesa privada do concorrente para uma defesa pública da instituição concorrência (o 
que rigorosamente passa a ocorrer desde a promulgação da primeira lei de direito antitruste no sentido 
publicista, O Sherman Act, em 1890), o tratamento de qualquer instituto que a restrinja tem de ser 
modificado. Monopólios devem ser admitidos na menor extensão possível, e mesmo quando admitidos é de 
ser reconhecida sua função social (V.supra, item 1.2.3.2). A essa luz, a função econômico-jurídica dos 
institutos de direito industrial muda substancialmente de figura. No mesmo sentido, ISABEL VAZ salienta 
que “a concorrência é um fenômeno complexo e um dos seus pressupostos essenciais é a liberdade, para 
que os agentes econômicos façam o melhor uso de sua capacidade intelectual e organizem da melhor 
maneira possível os fatores de produção de bens ou de prestação de serviços, de modo a obter produtos de 
boa qualidade e a oferecê-los no mercado a preços atraentes.” VAZ, Isabel. Direito econômico da 
concorrência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 38. Para Ascensão “a idéia motriz da concorrência é 
a de que as prestações dos vários operadores econômicos se devem defrontar no mercado com o mínimo de 
constrangimentos, para que vença o melhor. (...) Se é o mercado que decide, surge como elemento essencial 
a liberdade do destinatário do consumidor. Haverá um princípio da liberdade de escolha no mercado, que é 
decisivo para a concorrência. A concorrência repousa assim em dois pilares: a objectividade, ou 
autenticidade, da oferta; a liberdade, ou genuinidade, da escolha” ASCENSÃO, José de Oliveira. O 
princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? In: CONCORRÊNCIA desleal – 
curso promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: Almedina, 1997. p. 9. 

200Vide CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Ato de Concentração N° 
27/95. Requerentes: K & S Aquisições Ltda. e Kolynos Do Brasil S/A. Revista do IBRAC, (Caderno de 
jurisprudência), São Paulo, v. 3, n. 10, out. 1996. Disponível em: 
<http://www.ibrac.org.br/UPLOADS/PDF/RevistadoIBRAC/Revista%203%20n%C2%BA%2010.pdf>. 
Atuando como consultor do CADE no caso, Denis Borges Barbosa faz referência a outros casos “o Ato de 
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empresa adquirente. De acordo com o mencionado autor, “ainda que existam sérios e 

fundados receios sobre a suficiência de uma tal medida, parece evidente que ela desnuda, 

com particular ênfase e correção, a relação direito industrial/direito concorrencial.”201 

Diante desse cenário, é importante relembrar o conceito de liberdade e de livre 

iniciativa202 na obra de Eros Grau203: 

                                                                                                                                                                                
Concentração n° 47/95, de 15 de dezembro de 1997, importando na aquisição, por subsidiárias do 
laboratório Hoechst Ag, de ativos do Merrel Lepetit. Houve Compromisso de Desempenho que abrangeu os 
rótulos das embalagens da Novalgina e do Dorflex alterados, de forma a destacar o nome genérico e sua 
ação terapêutica, a marca do produto Baralgin-M (que concorre com a Novalgina) seria licenciada por 
cinco anos, e proibição de aumentos injustificados de preços. No caso AMBEV Ato de Concentração n° 
08012.005846199-12, requerentes: Fundação Antonio e Helena Zerrenner - Instituição Nacional de 
Beneftcéncia c Empresa de Consultoria, Administração e Participações SIA - Etap e Braco SIA, relatora: 
Conselheira Hebe Romano, juleado em 29 e 30 de março de 2003) o Compromisso importou na alienação 
da marca Bavária.” in BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da 
propriedade intelectual: o caso Sul Americano. Disponível em: 
<http://denisbarbosa.addr.com/denis2.htm>. Acesso em: 10 out. 2017. 

201SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 141. Sobre a acumulação de 
marcas centrais no mercado relevante no caso Kolynos pela Colgate, vide trecho separado por Denis Borges 
Barbosa: “De todo o exposto ao longo do voto, conclui-se que é o controle simultâneo das duas marcas 
mais importantes do mercado, em particular da marca dominante KOLYNOS, a barreira à entrada 
significativa e, por conseguinte, a fonte do poder de mercado agora detido pela adquirente. Assim, é sobre o 
controle de marcas que deve se concentrar a decisão deste Conselho. (...) Diante do exposto, a suspensão 
voluntária do uso da marca KOLYNOS e suas extensões, inclusive do material de embalagem, promoção e 
propaganda associado, para a fabricação e comercialização de creme dental dirigidas ao mercado interno pelo 
período de quatro anos é a medida que considero justa para garantir que a operação não elimine a concorrência 
nem crie poder de mercado de tal envergadura que, por meio de seu comportamento estratégico, desencoraje a 
entrada de novos concorrentes e a autonomia decisória dos atuais participantes do mercado, além de eliminar 
substancialmente a dinâmica concorrencial do mercado. (...) Sensível, contudo, às implicações desse trade-off 
e à possibilidade de fricções no abastecimento no curto prazo, é que defini um atenuante à decisão de 
suspensão tout cort. Tal atenuante é o licenciamento, exclusivo e por curto prazo, da marca KOLYNOS, para 
a formação de marcas duplas, com um esquema de gradual desaparecimento (fading out) da marca fiadora, até 
seu retorno à titular. Esse esquema de licenciamento exclusivo, caso adotado, vigorará durante o período de 
suspensão de uso da marca pela titular. O contrato de licenciamento exclusivo deverá, incluir, nos dois 
primeiros anos, a critério do licenciado, encomendas, assistência técnica e operacional e todos os serviços de 
suporte necessários à produção e entrega do produto, de modo a reduzir os custos de entrada de novo 
concorrente. O esquema de marca-dupla com fading out implica que todo material de embalagem, propaganda 
e promoção apresente como logotipo principal a marca que está sendo introduzida no mercado e a marca 
KOLYNOS como co-marca ou marca de fabricante. Esta marca terá espaço progressivamente reduzido no 
material mencionado, até o seu desaparecimento, que coincidirá com o final da suspensão do uso da marca 
KOLYNOS pelo seu titular. Os termos em que esse esquema de marca-dupla com fading out será executado 
constará, obrigatoriamente, do contrato de licenciamento a ser apresentado ao CADE. Essa solução permite à 
empresa explorar a marca indiretamente durante o período de suspensão. Assim, de barreira, a marca torna-se 
veículo de introdução da marca nova no mercado, funcionando como uma espécie de “fiador” no momento 
inicial.” in BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade 
intelectual: o caso Sul Americano, cit. 

202Ascarelli destaca que “O novo problema que, na história do direito comercial, vem caracterizar o período 
atual parece-me o da concorrência, em conseqüência, sem dúvida, da afirmação da liberdade geral de 
iniciativa e de acesso ao mercado. (...) Com a afirmação do princípio da liberdade de iniciativa (cujo pleno 
triunfo, pode-se dizer, foi marcado pelo advento de leis que, na segunda metade do século XIX, 
reconheceram a liberdade de constituição das sociedade anônimas, enquanto a liberdade de iniciativa era 
reconhecida, em 1869, também na Alemanha na Gewerbeordnung), o controle sobre as possibilidades de 
obtenção de ganho advém, por via indireta, através da tutela do direito de propriedade, por um lado; e da 
liberdade de contratar, por outro (...).” ASCARELLI, Tullio. O desenvolvimento histórico do direito 
comercial e o significado da unificação do direito privado. Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 37, n. 114, p. 244, abr./jun. 1999. 
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“[...] considerada desde a perspectiva substancial, tanto como resistência ao 
poder, quanto como reivindicação por melhores condições de vida (liberdade 
individual e liberdade social e econômica), descrevo a liberdade como 
sensibilidade e acessibilidade a alternativas de conduta e de resultado. Pois não 
se pode entender como livre aquele que nem ao menos sabe de sua possibilidade 
de reivindicar alternativas de conduta e de comportamento – aí a sensibilidade; e 
não se pode chamar livre, também, aquele ao qual tal acesso é sonegado – aí a 
acessibilidade.”204 

 

Paula Forgioni, em parceria com o mencionado autor, complementa essa lição, 

ressaltando que: 

“Não obstante, há quem, recusando o exercício de interpretação sistemática da 
Constituição e tomando-a em tiras, em pedaços, entenda inconstitucionais 
quaisquer leis eventualmente restritivas da concorrência (= do livre mercado). O 
princípio da livre concorrência é então suposto como dominante de todos os 
demais princípios adotados pela Constituição do Brasil, pautando a 
interpretação/aplicação do ordenamento jurídico. Essa gente visualiza o direito 
como servidor do implacável funcionamento do mercado. Tomam-no como 
subjugável pelos determinismos econômicos quando, em verdade, o direito 
existe precisamente para subjugá-los.”205 

 

Essas considerações, transpostas para o problema da acumulação de proteções 

sobre uma mesma forma, demonstram que o sistema da propriedade intelectual não pode 

ser utilizado para o fim de impedir a acessibilidade de agentes de mercado ou de estender 

artificialmente tutelas jurídicas limitadas no tempo pela lei. Assim, os direitos intelectuais 

não devem ser utilizados para barrar a entrada de concorrentes no mercado - evidentemente 

que fora das hipóteses legais previstas -, sob pena de viciar e não preservar a disputa pela 

clientela. 

Ora, a oxigenação do mercado e a necessidade de que os agentes procurem sempre 

o aprimoramento de sua atividade surgem justamente com a entrada ou mesmo pela 

                                                                                                                                                                                
203Diversos sentidos para a expressão são apontadas por Eros Grau em A Ordem Econômica na Constituição 

de 1988: interpretação e crítica. 17. ed., cit., p. 201 e ss. dentre as quais destacamos a faculdade de criar e 
explorar uma atividade econômica a título privado. 

204GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 17. ed., 
cit., p. 201. 

205GRAU, Eros Roberto; FORGIONI, Paula Andréa. CADE vs. BACEN: conflitos de competência entre 
autarquias e a função da advocacia-geral da União, cit., p. 11. Vide, ainda, SILVA, José Afonso da. Curso 
de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2000. p. 773, que afirma: “A livre 
concorrência está configurada no art. 170 IV, como um dos princípios da ordem econômica. Ela é uma 
manifestação da liberdade de iniciativa, e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso 
do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros (art.173, § 4º)” e FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição 
Brasileira de 1988, cit., v. 4, 1995, p. 3: “A consagração da liberdade de iniciativa, como primeira das 
bases da ordem econômica e social, significa que é através da atividade socialmente útil a que se dedicam 
livremente os indivíduos, segundo suas inclinações, que se procurará a realização da justiça social e, 
portanto, do bem estar social”. 
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perspectiva de entrada de novos concorrentes206, os quais irão colocar à prova as 

conquistas do agente econômico já estabelecido207, testando, constantemente, seus limites 

em favor dos consumidores.  

Nessa senda, blindá-los por meio de superproteção representaria, em última análise, 

um incentivo à acomodação, proporcionando a tais agentes toda sorte de expedientes para a 

efetivação de interesses puramente egoísticos, em detrimento dos interesses da sociedade 

de desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País.  

Mas não é só. Ao colocar acento sobre os mecanismos de frenagem estabelecidos 

pelo direito concorrencial, Calixto Salomão aborda o abuso da exploração destes direitos, 

salientando que “a compreensão concorrencial do direito industrial torna tudo mais 

simples, amplia e torna pública a disciplina exatamente porque tira o foco dos requisitos 

para a concessão e centra-se na disciplina do abuso de direito.”208 

Sobre essa questão, Denis Borges Barbosa adverte que  

“enquanto o abuso de patentes tem, na legislação nacional, meios próprios de 
repressão tanto na lei de propriedade industrial quanto na legislação antitruste, o 
abuso de marcas só é suscetível de repressão - segundo as regras gerais da lei 
antitruste – no caso de clara dominação de mercado.”209 

                                                           
206Nesse diapasão, adverte Paula Forgioni que: “Ao estudarmos a relação entre inovação, progresso e 

propriedade industrial, deve-se sempre ter em mente a observação de Hovenkamp: “patents and copyrights 
sometimes constitute formidable barriers to entry”. A proteção excessiva aos exclusivos pode retardar ou 
mesmo dizimar a inovação e --- o que é pior --- congelar mercados, petrificando-os”. FORGIONI, Paula. O 
que esperar do antitruste brasileiro no século XXI?, cit., p. 20. 

207“A posição dominante caracteriza-se por uma independência e por uma indiferença de um agente 
econômico em referência a outro (ou outros), que se encontra (m) em uma posição de submissão. Por 
independência, tomamos a possibilidade de o agente econômico adotar a estratégia que bem entender, 
porque não está condicionado pelas leis de mercado. Por indiferença, a impossibilidade de sofrer 
penalização do mercado, caso adote um proceder inadequado. Sujeição ocorre nas hipóteses em que a 
empresa está ao dispor da posição dominante de outrem”. FORGIONI, Paula A. Direito concorrencial e 
restrições verticais, cit., p. 97-98. 

208SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as condutas, cit., p. 138-139. 
209Ementa: Marcas e Patentes - Aquisição Fraudulenta de Marca ou Patente - Incompetência do Cade 

Reconhecida Obter ou tentar obter marca ou patente por meio fraudulento não é em si uma violação à 
concorrência. (...) “O exercício de direitos sobre marca obtida fraudulentamente e de modo a amealhar fatia 
de mercado excluindo outros concorrentes é que pode converter-se em ofensa à ordem concorrencial.” in 
Averiguação Preliminar nº 08000.022244/94-36, de 6 de agosto de 1997, Representante: Bodygard Benton 
Importadora, Exportadora, Representações Ltda., Representada: Benton Plastics Inc. e outras. in DOU de 
19 de agosto de 1997, Seção I, pág. 17900. Denis Borges Barbosa lembra, ainda, que “Modesto Carvalhosa, 
invocando os ensinamentos de Hossiaux, define o poder econômico como “a capacidade de opção 
econômica independente, naquilo em que essa capacidade decisória não se restringe às leis concorrenciais 
de mercado. Titular do poder econômico, portanto, é a empresa que pode tomar decisões econômicas apesar 
ou além das leis concorrenciais de mercado”. Em comentário ao conceito acima transcrito, Sérgio Varela 
Bruna afirma: “(...) A situação de poder econômico (...) expressa a condição de independência na tomada 
das decisões econômicas, ou seja, a possibilidade de se tomar decisões fora dos limites que o mercado 
imporia em regime concorrencial puro”. BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade 
intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 
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Nesse sentido, vide, por exemplo, a manifestação do Conselheiro Carlos Emmanuel 

Joppert Ragazzo, na Averiguação Preliminar 080012.002673/2007-51, formulada pela 

Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças - ANFAPE contra as montadoras de 

automóveis Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos Ltda. 

("Volkswagen"), Fiat Automóveis S.A. ("Fiat") e Ford Motor Company Brasil Ltda. 

("Ford").  

De acordo com o relato da denúncia, tais montadoras são titulares de desenhos 

industriais sobre determinadas autopeças dos veículos por elas fabricados, o que lhes 

garante o direito de produzir e comercializar essas peças de modo exclusivo – trata-se, 

basicamente, de peças aparentes dos veículos, como calotas, faróis, grades de radiador, 

lanternas, para-choques, retrovisores, rodas, capôs, para-lamas, portas, tampas traseiras etc.  

Conforme salientado pela ANFAPE, as Representadas, a partir de determinado 

período, teriam passado a adotar diversas medidas judiciais e extrajudiciais - notadamente, 

notificações extrajudiciais, contra os Fabricantes Independentes de Peças Automotivas 

(FIAPs) -, com o fim de impedir que esses agentes ofertassem no mercado autopeças de 

reposição para os veículos das montadoras, uma vez que isso feriria o direito de 

propriedade industrial dessas empresas, consubstanciado nos registros de desenho 

industrial das peças acima descritas.  

Nesse contexto, deve-se reproduzir um trecho importante da manifestação do 

Conselheiro Carlos Ragazzo: 

“A propriedade industrial, porém, não é absoluta, nem imune à legislação 
antitruste. Assim como os direitos de propriedade industrial estão protegidos pela 
Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, o direito à 
concorrência também está (arts. 170, IV, e 173, § 4º, da CF, e Lei nº 8.884/94), e 
embora seja verdade que esses dois grupos de direitos normalmente se 
complementam, algumas vezes o exercício de um direito de propriedade 
industrial pode ferir o direito à concorrência de modo ilegítimo, e tais direitos 
podem se chocar. Nesse sentido, embora seja certo que o exercício de direitos de 
propriedade industrial não constitua, de modo algum, uma conduta 
anticompetitiva per se, e que muitas vezes sequer confira qualquer poder de 
mercado ao seu detentor, não raro esses direitos surtem efeitos anticompetitivos 
que, efetivamente, importam uma conduta anticompetitiva ilegal, passível de 
intervenção da autoridade antitruste, conforme demonstram diversos casos 
analisados por diferentes jurisdições. Os parágrafos abaixo compilam alguns dos 
principais tipos de condutas anticoncorrenciais advindas de direitos de 
propriedade intelectual, combatidas por autoridades de defesa da concorrência ao 
redor do mundo. Adotando uma classificação ampla, que será importante para o 
presente caso, percebe-se, de início, que essas condutas dividem-se em dois 
grandes grupos: (i) de um lado, condutas anticompetitivas advindas de fraudes 
ou abusos no procedimento de registro do direito de propriedade industrial; e (ii) 
de outro lado, condutas anticompetitivas advindas do abuso do direito de 
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propriedade industrial em si, ou seja, do abuso do titular no exercício do direito 
por ele obtido. Os exemplos abaixo ilustrarão mais facilmente essa dicotomia”210 

 

De fato, não é meramente teórica a possibilidade de utilização indevida211 do 

sistema de proteção conferido pela propriedade intelectual com finalidade diversa da 

promoção dos ideais enunciados pelo constituinte originário. Ora, na hipótese ilustrada 
                                                           
210Nessa linha de argumentação, o Conselheiro ressalta ainda o seguinte: “O relatório e estudo da OCDE 

sobre as discussões do Competition Committee de junho de 2009, sobre ‘Competition, Patents and 
Innovation’, colacionaram alguns dos problemas competitivos advindos de abusos de direitos de 
propriedade intelectual, mais especificamente no que diz respeito ao uso inadequado ou fraudulento do 
processo de registro e concessão de patentes. Grande parte das estratégias anticompetitivas utilizadas 
nesses casos envolve a manipulação, pela empresa infratora, de patentes ‘pendentes’, decorrentes dos 
lapsos temporais na análise e deferimento dos pedidos de registro. Nesse sentido, as firmas podem 
adotar estratégias como, por exemplo: (i) patent ambush: normalmente ocorre contra ‘standard setting 
organisations’ (‘SSOs’), organizações destinadas a estabelecer padrões técnicos, no intuito de facilitar 
a interoperabilidade entre produtos e fomentar a competição. A estratégia de patent arnbush se dá 
quando uma empresa atuante naquele mercado esconde uma patente por ela registrada, já concedida 
ou ainda pendente, até que um padrão tenha sido estabelecido pela SSO. Uma vez que o padrão seja 
adotado pelo mercado, a empresa torna público o seu registro de patente e contesta judicialmente ou 
extrajudicialmente a SSO e os demais concorrentes no mercado. Tal estratégia gera custos de 
reversibilidade aos concorrentes, retira a interoperabilidade entre os produtos e pode conferir posição 
dominante à empresa que montou a ‘emboscada’. Um detalhe relacionado a essa prática esta no fato 
de que, na medida em que o padrão vai sendo desenhado pela SSO, a empresa vai adequando o seu 
pedido de patente pendente de modo que ele se encaixe aos termos do padrão final que estaria para 
emergir; (ii) patent jlooding: ocorre quando uma firma ingressa com vários pedidos de registro de 
patentes de baixa qualidade, que de algum modo se relacionam com o pedido de patente original de seu 
rival, com o objetivo de impedir seu concorrente de atingir plenamente a patente e ingressar no mercado 
ou de forçar esse rival a efetuar o licenciamento cruzado de sua patente, comumente em troca de 
royalties baixos ou mesmo sem qualquer remuneração. Até que tal rival consiga demonstrar a invalidade 
das patentes pendentes requeridas pelo concorrente infrator, recursos valiosos já terão sido gastos, sendo 
possível, ainda, que ao menos algumas das patentes pendentes sejam de fato deferidas; (iii) modificação 
de patentes pendentes: uma firma pode manter em segredo um pedido de registro de patente, ainda 
pendente de decisão, e depois modificar esse pedido por meio de um aditivo, de modo que seu pedido de 
patente final descreva exatamente o novo produto de um concorrente. Feito isso, pode litigar com esse rival, 
alegando que é ela a detentora original da patente. Por óbvio, os exemplos acima identificados pelo estudo da 
OCDE não são taxativos, sendo inúmeras as possíveis hipóteses de abusos nos procedimentos de registro de 
direitos de propriedade intelectual. A situação descrita abaixo também deve ser considerada como potencial 
abuso, mas desta vez na manutenção indevida do direito: (i) pedidos indevidos de proteção adicional para 
direitos previamente registrados, por meio, por exemplo, de certificados complementares de proteção, 
estendendo indevidamente o período de proteção, de modo a manter a exclusividade na comercialização do 
produto. Sem prejuízo de outras práticas possíveis, percebe-se que, em todos esses casos, os agentes de algum 
modo manipulam, fraudam ou se utilizam abusivamente do procedimento de registro do direito de 
propriedade intelectual para produzir algum resultado danoso sobre seus concorrentes, ganhando vantagens 
sobre eles de maneira desleal, e não por meio de maior eficiência.”. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 
DEFESA ECONÔMICA – CADE. Averiguação Preliminar 080012.002673/2007-51. Relator: Conselheiro 
Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo. Disponível em: <http://www.anfape.org.br/imagens/Voto-Conselheiro-
Carlos-E-J-Ragazzo15-12-10.pdf>. 

211Para Eros Grau: “A importância econômica dos contratos que têm por objeto a patente transcende, 
amplamente, o âmbito da contratação privada, para afetar interesses de caráter geral. O objeto dos mesmos 
é uma posição jurídica complexa que tem como conteúdo essencial o direito de exploração exclusiva de 
uma invenção técnica dirigida a um mercado submetido às regras próprias de Economia de Mercado e, 
consequentemente, às normas protetoras da livre concorrência. Isto explica que a configuração dos contratos 
que têm por objeto uma patente conflua tanto interesses privados como públicos; junto ao interesse egoísta dos 
contratantes, que estes tratem de satisfazer, através de previsões contratuais de muitos conteúdos diversos, se 
situa o interesse por conseguir que o mercado funcione dentro do regime de concorrência”. GRAU Apud 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 69. 
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acima, o enfoque mais adequado parece ser mesmo aquele que se liga à disciplina do abuso 

de direito.212 

Aliás, nessa mesma direção, deve-se transcrever outro trecho pedagógico da análise 

realizada pelo Conselheiro Relator da averiguação preliminar em apreço, em que refuta a 

posição cartorial da Secretaria de Direito Econômico (SDE) para se distanciar da análise 

do problema:  

“[...] nota-se, de início, uma falha importante no raciocínio adotado pela SDE em 
seu parecer, em compasso com a defesa das Representadas, que deve ser desde já 
dirimida. Trata-se do reconhecimento equivocado, pela Secretaria, de que a 
intervenção antitruste em direitos de propriedade industrial só se justificaria em 
situações nas quais houver fraude ou abuso nos procedimentos de registro desses 
direitos. Adotando essa tese, a SDE deixou de lado o grupo de condutas 
anticompetitivas recém- descritas na seção 3.2.2, advindas não necessariamente 
de abusos no procedimento de registro, mas sim de abuso no exercício do direito 
de propriedade industrial em si, pelo seu titular. Conforme demonstrado na seção 
anterior, vários são os casos em que foi reconhecida a abusividade do exercício 
de um direito de propriedade industrial, sem qualquer relação com eventual 
abusividade no procedimento de registro. O abuso de direito ocorre quando o 
mesmo é exercido pelo seu titular de modo tal que desvirtue a finalidade 
socioeconômica que justifica a existência desse direito. Os direitos de 
propriedade industrial, patrimoniais que são, não fogem a essa possibilidade (de 
serem abusivos), não sendo, de maneira alguma, absolutos. A validade no 
procedimento de obtenção do registro do direito de propriedade industrial não 
afasta, de modo algum, a possibilidade de que, uma vez obtido o registro, o 
titular exerça de modo abusivo o direito por ele adquirido. Ao contrário, a 
atuação do agente inicialmente dentro de um escopo de juridicidade, o 
revestimento lícito do direito, a prerrogativa jurídica legítima de que 
aparentemente goza o titular, são características intrínsecas ao ato abusivo. O 
abuso do direito, naturalmente, pressupõe um direito a ser abusado. O agente, 
efetivamente, é titular de um direito, legalmente adquirido. É o exercício 
irregular desse direito que caracteriza a abusividade. A ilicitude da prática não 
está na detenção do direito, mas sim na extrapolação de seus limites segundo a 
finalidade da norma que o ampara. A doutrina cita como exemplo ilustrativo o 
proprietário de um terreno que, com o fim de defender seu legítimo direito de 
propriedade, eletrificou suas cercas, vindo, posteriormente, a causar a morte de 
uma criança em consequência (o que caracterizou abuso de seu direito de defesa 
da propriedade). A mera obtenção do registro de desenho industrial pelas 
Representadas, portanto, ainda que obtido sem fraude e dentro do procedimento 
estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial, com o aval do Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial - INPI, não afasta de plano a possibilidade de que esse 

                                                           
212Como ressalta Bárbara Rosenberg, “... deve-se lembrar que a lei determina que para que uma prática 

anticoncorrencial se configure, os elementos do artigo 20 da Lei 8.884/94 devem estar preenchidos. Assim, 
na hipótese de aceitar-se o conceito de preço abusivo como uma prática anticoncorrencial, é imprescindível 
que o agente tenha posição dominante, exercendo de forma abusiva tal posição e aumentando 
arbitrariamente seus lucros”. ROSENBERG, Bárbara. Patentes de medicamentos e comércio internacional: 
os parâmetros do TRIPS e do direito concorrencial para a outorga de licenças compulsórias, cit. Denis 
Borges Barbosa lembra, no entanto que “no caso específico da propriedade intelectual, um elemento 
peculiar entraria em jogo, qual seja, se a patente ou outro direito são efetivamente capazes de praticar 
preços abusivos. Em grande parte, isso se poderia determinar pela elasticidade da demanda, ou seja, se os 
consumidores poderiam recorrer a outras alternativas, que não a oferecida pelo titular do direito exclusivo.” 
BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, cit. Ao que Bárbara Rosemberg 
responde: (..) Reconhece-se, outrossim, que essa é uma discussão complexa e longe de uma solução 
próxima...” ROSENBERG, Bárbara. Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parâmetros do 
TRIPS e do direito concorrencial para a outorga de licenças compulsórias, cit., p. 135. 
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direito seja exercido de modo abusivo e, portanto, ilícito. Uma etapa independe 
da outra. Ainda que, ad argumentandum, se assuma que os registros de desenho 
industrial das peças das Representadas em questão obedeceram aos ritos 
procedimentais e aos requisitos de novidade, aplicabilidade industrial e outros 
exigidos pela Lei de Propriedade Industrial, constituindo registros legalmente 
válidos de início, isso não significa que o exercício impróprio desse direito não 
possa configurar uma conduta anti-juridica.”213 

 

Com efeito, no âmbito de condutas anticoncorrenciais abusivas praticadas por meio 

de direitos de propriedade intelectual, o Conselheiro Carlos Ragazzo afirma que podem 

surgir, por exemplo, acordos que envolvem direitos de propriedade intelectual. Nesse 

sentido, ressalta que  

“[...] o Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property americano 
discorre sobre uma série de possíveis efeitos anticompetitivos advindos de 
acordos de licenciamento, depools ou de aquisição de direitos de propriedade 
intelectual. Tem-se, por exemplo: (i) restrições horizontais: acordos de 
licenciamento entre partes horizontalmente relacionadas podem gerar eficiências, 
mas em certos casos também podem conter restrições competitivas, como 
fixação de preços, divisão de mercados, acordos de redução de oferta e boicotes 
a agentes do Mercado; (ii) fixação de preço de revenda: acordos de 
licenciamento nos quais o detentor da propriedade intelectual impõe ao 
licenciado um preço de revenda. São considerados pelo Guia americano como 
condutas anticompetitivas ilegais; (iii) venda casada: em determinadas 
circunstâncias, podem surgir efeitos anticompetitivos quando o licenciamento de 
um direito de propriedade intelectual a um determinado agente for condicionado 
à aquisição, por esse agente, de uma outra licença ou de outros produtos e 
serviços; (iv) exclusividade: ocorre quando o licenciador proíbe o licenciado de 
sub- licenciar ou vender a tecnologia, ou vice-versa. Tais acordos podem gerar 
efeitos anticompetitivos, dependendo do risco de fechamento do mercado, da 
duração do acordo e de outras características mercadológicas; (v) licenciamento 
cruzado e pools: licenciamentos cruzados e pools ocorrem quando dois ou mais 
detentores de direitos de propriedade intelectual acordam em licenciar seus 
direitos entre si ou para terceiros. Tais acordos podem ser pró- competitivos, na 
medida em que, por exemplo, integrem tecnologias complementares, reduzam 
custos de transação ou liberem o acesso a tecnologias. Sob certas circunstâncias, 
porém, esses acordos podem gerar efeitos anticompetitivos, caso, por exemplo, 
fixem preços coletivos, estabeleçam restrições de oferta, dividam mercados ou 
excluam agentes; (vi) grantbacks: são acordos pelos quais o licenciado se 
compromete a estender ao licenciador da propriedade intelectual o direito de 
utilizar eventuais melhorias que o licenciado efetuar na tecnologia em questão. 
Grantbacks, normalmente, são tomados como pró-competitivos, especialmente 
na ausência de cláusulas de exclusividade. A concorrência pode ser afetada, 
contudo, se os incentivos do licenciado em se engajar em projetos de inovação 
forem substancialmente reduzidos, limitando a rivalidade no mercado. Também 
é possível que condutas anticompetitivas advindas de direitos de propriedade 
intelectual sejam efetivadas por outros meios, fora do âmbito de acordos, 
simplesmente a partir do abuso de posição dominante por parte de uma firma 
detentora de um registro de patente ou de outros direitos de propriedade 
intellectual.”214 

 

                                                           
213CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. Averiguação Preliminar 

080012.002673/2007-51. Relator: Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo, cit. 
214Id. Ibid. 
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Portanto, constata-se muito facilmente a forte inter-relação entre o sistema da 

propriedade intelectual e o direito da concorrência215, não somente do ponto de vista 

conceitual, senão também da perspectiva de casos práticos e da própria legislação de 

regência, a partir da qual podem ser extraídos outros exemplos de abuso de direito - Lei 

Concorrencial (art. 36), Lei de Propriedade Industrial (art. 68), Código de Defesa do 

Consumidor (arts. 37 e 39), Lei de Direitos Autorais (art. 46)216, dentre outras. 

As disposições acima referidas tratam da difícil negociação que envolve esferas de 

interesses antagônicos: de um lado, os interesses particulares exercidos de modo egoístico217; 

de outro, o interesse geral, utilizado como parâmetro para conter tais abusos.218 

                                                           
215Vide, nesse sentido: "As leis de propriedade intelectual e as leis antitruste dividem o propósito comum de 

promover a inovação e aumentar o bem-estar do consumidor." U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ); 
FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC). Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. 
Apr. 1995. p. 3, tradução livre. "Agências de concorrência e de patentes têm papéis complementares no 
sentido de promover inovação. (...) (...) não parece haver conflito relevante entre inovação e políticas de 
concorrência direcionadas à competição em mercados de produtos e não parece haver falhas fundamentais 
em políticas de concorrência. Políticas de concorrência, ao defender a competição e mercados abertos, em 
geral terão um impacto positivo tanto em eficiências dinâmicas como estáticas." ORGANIZATION FOR 
ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Competition Committee. Competition, 
Patents and Innovation II. Policy Roundtables, Paris, Jun. 2009. p. 8 e 154, tradução livre. "[O] direito da 
concorrência é tão importante quanto o direito de propriedade intelectual no sentido de promover pesquisa 
e desenvolvimento e incentivar inovações". WISH, Richard. Competition law. 4thed. Bath, UK: 
Butterworths, 2001. p. 734, tradução livre. O próprio CADE já se manifestou claramente nesse sentido, 
como nos autos da Averiguação Preliminar nº 08012.001315/2007-21. 

216Manoel Joaquim Pereira dos Santos ensina que: “Nos Estados Unidos desenvolveu-se uma teoria bastante 
interessante denominada de ‘copyright misuse’. Derivada do seu equivalente em direito patentário (‘patent 
misuse’), é aplicada como um princípio de “common law”, visto não resultar de norma legislativa, e é 
baseada no conceito de equidade, com o objetivo de evitar que o titular de um monopólio legítimo exerça 
abusivamente seu poder para controlar a concorrência. No direito de tradição romanística, ao qual se filia 
nosso sistema jurídico, o equivalente à teoria do “copyright misuse” seria o princípio do ‘abuso de direito’, 
eventualmente enquadrado como uma prática anticoncorrencial. O Art. 187 do novo Código Civil acolhe o 
conceito de que ‘também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’. In SANTOS, 
Manoel Joaquim Pereira dos. Principais tópicos para uma revisão da lei de direitos autorais brasileira. In: 
WACHOWICZ, Marcos; SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (Orgs.). Estudos de direito do autor e a 
revisão da lei dos direitos autorais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 55-72. 

217Para Ricardo Sichel: “O ponto nodal está em verificar a existência de um abuso deste poder econômico, 
consubstanciado em um abuso deste. Esta conduta abusiva não encontra resguardo na legislação vigente, na 
medida em que fere o bom relacionamento entre os diversos segmentos envolvidos. Entretanto, a análise de 
conduta abusiva deve levar em conta duas modalidades de análise: regra da razão; regra de per se” SICHEL, 
Ricardo. A patente e a concorrência. In: SICHEL, Ricardo. O direito europeu de patentes e outros estudos de 
propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004. p. 109-110. (Coleção Propriedade Intelectual 
Denis Borges Barbosa). Afirma, ainda, que “o ponto nevrálgico está em apurar o uso indevido de direitos 
patentários, quando aplicados às relações de mercado. Exatamente a existência de condutas causadoras de 
deformação do mercado, sem o conseqüente ganho de eficiência, é que deve ser combatida. Observo, 
portanto, que o privilégio concedido a uma patente, como elemento ensejador de desenvolvimento tecnológico 
deve ganhar guarida pelo Estado. Entretanto, o uso de um direito legalmente obtido para a obtenção de lucros 
indevidos, desabastecendo o mercado, deve merecer, por parte do Poder Público, a devida resposta, no sentido 
de se coibir abusos. Esse ponto ganha especial relevo, quando observado que a Constituição Federal garante o 
direito à propriedade temporária de uma patente. Esse direito está, entretanto, condicionado ao interesse 
público e ao desenvolvimento tecnológico do Brasil”. Id. Ibid., p. 110-111. 

218Atribui-se a grande vantagem desfrutada pelos países desenvolvidos no campo econômico, sobretudo no 
que se refere ao mercado de valores mobiliários, ao sucesso da negociação destes interesses entre os 
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Nesse quadro, o que nos interessa examinar na doutrina do abuso de direito219 de 

propriedade intelectual e que tem impacto direto no direito concorrencial220 é, 

precisamente, a correspondência entre a concessão, bem como o exercício221 de direitos de 

propriedade intelectual e o atendimento de sua função econômico-social.222 

                                                                                                                                                                                
acionistas minoritários e os controladores. A esse respeito, Stephen Kanitz esclarece que “O objetivo da 
empresa passou a ser servir à sociedade em geral, e não servir aos interesses de uma única família ou do 
Estado, a todo custo. Administradores não são de direita nem de esquerda, não defendem exclusivamente 
capitalistas ou somente os trabalhadores em detrimento dos demais. A preocupação é sempre defender o 
todo. Ao contrário do que acreditam até hoje os economistas e os intelectuais, administradores não 
maximizam lucros. Eles habilmente deixam os acionistas ‘satisfeitos’, com a famosa fórmula de 
‘dividendos mínimos’, sistemáticos e crescentes, que aprendemos no primeiro ano da faculdade de 
administração. Clientes, governos, trabalhadores, acionistas e fornecedores têm interesses conflitantes, que 
precisam ser adequadamente resolvidos por um mediador, que é a função política e moderna do 
administrador. Quando um desses grupos domina os demais, cessam a cooperação e o crescimento da 
empresa.” KANITZ, Stephen. O administrador como político. Veja, São Paulo, ed. 1963, p. 22, 05 jul. 
2006. Disponível em: <http://origin.veja.abril.com.br/050706/ponto_de_vista.html>. 

219Vide ainda as definições de Rubens Limongi França “Abuso de direito consiste em uma ato jurídico de 
objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se 
considera ilícito.” FRANÇA, Rubens Limongi (Org.). Enciclopédia Saraiva do Direito. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1977. v. 2, p. 45; Caio Mário da Silva Pereira “abusa do seu direito o titular que dele se utiliza 
levando um malefício a outrem, inspirado na intenção de fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento 
ético da teoria pode, pois, assentar em que a lei não deve permitir que alguém se sirva de seu direito 
exclusivamente para causar dano a outrem”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 
18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. v. 1, p. 430); Rubens Requião: “No abuso do direito não existe, 
propriamente, trama contra o direito de credor, mas o abuso surge do inadequado uso de um direito, mesmo 
que seja estranho ao agente o propósito de prejudiciar o direito de outrem.” REQUIÃO, Rubens. Abuso de 
direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 58, v. 410, p. 16, 
dez. 1969; Washington de Barros Monteiro: “Não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de 
um direito reconhecido (art. 160, nº I). A contrario sensu, o ato praticado no exercício não regular de um 
direito, será ilícito. Aí está, como observa Clóvis, a condenação ao abuso do direito, cuja noção ainda não 
se encontra definitivamente cristalizada”. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. 38. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 293; Silvio Rodrigues “Verifica-se: abuso de direito - Não constituem, 
igualmente, atos ilícitos aqueles decorrentes de um direito. É a aplicação do velho brocado romano, 
segundo o qual neminem laedit qui suo jure utitur, isto é, não causa dano a outrem quem utiliza um seu 
direito. Tal preceito não representa hoje uma verdade incontestável, pois a utilização de um direito só não 
constituirá ato ilícito, se o seu titular o exercer regularmente. É o que proclama a lei. Daí decorre que, se o 
exercício foi irregular, há iliceidade”. RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. 34. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. v. 1, p. 337; Jorge Manuel Coutinho de Abreu: “Há abuso de direito quando um 
comportamento, aparentando ser exercício de um direito, se traduz na não realização dos interesses pessoais 
de que esse direito é instrumento e na negação de interesse sensível de outrem”. ABREU, Jorge Manuel 
Coutinho de. Do abuso de direito. 1. ed. Porto: Almedina, 1999. p. 43; Irineu Strenger “Abuso de direito é 
ato realizado, com o apoio em preceito legal, que causa dano a interesse não especificamente protegido pelo 
ordenamento positivo, manifestado pela lesão a princípios éticos e sociais, objetiva ou subjetivamente, 
mediante adequação entre o intencional e o sentido da lei.” STRENGER, Irineu. Reparação de dano em 
direito internacional privado. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 1973. p. 24; e Pedro Martins Baptista 
“O titular de um direito que, entre vários meios de realizá-lo, escolhe precisamente o que, sendo mais 
danoso a outrem, não é o mais útil para si, ou mais adequado ao espírito da instituição, comete, sem dúvida, 
um ato abusivo, atentando contra a justa medida dos interesses em conflito e contra o equilíbrio das 
relações jurídicas”. BAPTISTA, Pedro Martins. O abuso do direito e o ato ilícito. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 76. Deve-se ressaltar que várias das definições acima referidas foram colecionadas por 
Marcus Elidius Michelli de Almeida em interessante obra denominada ALMEIDA, Marcus Elidius 
Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. 1. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2004. 

220Porque também pode ser utilizado como instrumento para a tutela da liberdade de concorrência, previsto 
no art. 170, IV da Constituição Federal. 

221Indicando o objeto do estudo de nosso particular interesse, Denis Borges Barbosa lembra que “O abuso 
pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular 
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Nesse diapasão, o sistema da propriedade intelectual deve, a um só tempo, 

estimular a concorrência entre os agentes de mercado e proteger o esforço intelectual 

humano, impedindo a prática de atos de concorrência desleal223, consideradas todas as 

                                                                                                                                                                                
o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. 
Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se 
estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade 
ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de 
patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.” Assim, “(...) Tudo que restringir a 
concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da 
patente – é abuso.” Na mesma linha Denis Barbosa assinala que “Abuso, além de excesso de poderes, é 
também desvio de finalidade. As finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. 
Como já visto, a patente tem por fim imediato a retribuição do criador, e como fim imediato os interesses 
sociais pertinentes (inclusive, no Brasil, o desenvolvimento tecnológico e econômico do País). Cada uma 
dessas finalidades implica em uma análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou 
além do mesmo direito.” BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, cit. 

222A este respeito consultar Silvio Rodrigues: “a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno 
desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é 
exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos 
são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, 
obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição" in RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte 
geral. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, v. 1, p. 311. Marcus Elidius Michelli de Almeida destaca, ainda que 
“a teoria de JOSSERAND seria de natureza objetiva, fundada na finalidade social do direito, tomando por 
princípio que o abuso do direito se exerce de conformidade com o direito da pessoa e em contrariedade às 
regras sociais.” ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal, cit., p. 
67. Da obra de Marcus Elidius vale colher, ainda, alguns trechos: “Teria sido CÍCERO quem teve a 
intuição para a teoria do abuso do direito, quando afirmou: “Summum jus, summa injuria”, ou seja, “do 
excesso do direito resulta a suprema injustiça”. Id. Ibid., p. 41. “Não é preciso, portanto, ser simplório nas 
palavras: o direito cessa onde o abuso começa, e não pode haver “uso abusivo” de um direito qualquer, 
pela razão irrefutável de que um só e mesmo ato não pode ser simultaneamente conforme o direito e 
contrário do direito.” Id. Ibid., p. 64 “todo o ato abusivo, só porque é ilícito, não é exercício de um direito, e 
que o abuso do direito não constitui uma categoria jurídica distinta do ato ilícito”. Sob o ponto de vista de 
sua teoria, o abuso do direito ocorreria toda vez que o direito fosse utilizado não observando sua finalidade 
social, ou, ainda, quando não houvesse um motivo legítimo para a sua utilização.” Id. Ibid., p. 66 “Ele será 
ilícito, se por ilícito se entender também os atos praticados no exercício anormal de um direito, de modo a 
gerar, para terceiros, danos mais extensos que as vantagens que o seu titular poderia auferir, estabelecendo, 
assim, um grave desequilíbrio entre os interesses em presença.” Id. Ibid., p. 77. “Podemos, assim, concluir 
que o novo ordenamento civil enfrenta a questão do abuso do direito em duas frentes, quais sejam, a 
primeira de forma direta no artigo 187, onde determina ser um ilícito, o ato praticado pelo titular que 
excede os limites do seu direito, dentro das formas por nós estudadas nesse capítulo e a segunda no artigo 
188, inciso I, a contrario sensu, que mantém a possibilidade da identificação de um ato abusivo como 
ilícito quando do exercício irregular de um direito.” Id. Ibid., p. 89. 

223Vide os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo envolvendo atos de concorrência desleal: 
Apelação Cível nº 31.484-4/4-00 (Basf S/A vs. Tuan Produtos Químicos Ltda. – ME); Agravo de 
Instrumento nº 83.774.4/3 (LR Companhia Brasileira de Produtos de Higiene e Toucador vs. Indústria de 
Cosméticos Naturais Calastari Ltda.); Apelação Cível nº 69.216-4/5 (Heubein no Brasil Comercial e 
Industrial Ltda. e Outro vs. Viti Vinícola Cereser S.A.); Apelação Cível nº 017.378.4/8-00 (Jovibala 
Indústria e Comércio de Doces Ltda. vs. Produtos Alimentícios Edubel Ltda.); Agravo de Instrumento nº 
113.354-4/9-00 (Engenho Velho Indústria de Alimentos S.A. vs. Unilever N.V. e Outra); Agravo de 
Instrumento nº 169.944.4/6 (Empresa Folha da Manhã S.A. vs. Editora Abril Ltda.); Agravo de Instrumento 
nº 171.219-4/8-00 (J.F. Indústria de Cosméticos Ltda. vs. Luara Indústria e Comércio Ltda.); Agravo de 
Instrumento nº 167.914.4/5 (Indústria Gessy Lever Ltda. vs. Colgate Palmolive Company e Outra); Agravo 
de Instrumento nº 178.074.4/6 (Chocolates Angelim Ltda. vs. Ferreo do Brasil Indústria Doceira e 
Alimentar Ltda. e Outra); Agravo de Instrumento nº 223.799-4/6-00 (EAC Indústria e Comércio e Ltda. vs. 
Colgate Palmolive Company e Outra); Agravo de Instrumento nº 283.678-4/3-00 (Unilever Bestfoods 
Brasil Ltda. e Outra vs. Companhia Leco de Produtos Alimentícios); Agravo de Instrumento nº 310.521-
4/8-00 (Nestlé Brasil Ltda. vs. Parmalat Brasil S.A. Indústria de Alimentos); Apelação Cível nº 25.543-4/5 
(Labotanick Nutrilatina Laboratórios Associados Ltda. vs. Slim Produtos Dietéticos Ltda.). Gabriel 
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modalidades de desvio de clientela previstas pelos tipos penais abertos descritos no art. 195 

da Lei de Propriedade Industrial.224 

Um adequado e justo equilíbrio225 deve ser atingido226 entre os interesses do titular 

de direitos de propriedade intelectual e o da sociedade, de modo que, calibrar227, da maneira 

                                                                                                                                                                                
Leonardos ainda afirma que: “apenas indiretamente pode-se dizer que o direito da concorrência visa a 
eficiência econômica, uma vez que ele assegura que a concorrência exista e seja leal” LEONARDOS, 
Gabriel F. A relação entre o direito antitruste e o direito da propriedade industrial, cit., p. 121. José Antonio 
Faria Correa assenta que “aparar as garras é, como ensina Pontes de Miranda, ao tratar da repressão à 
concorrência desleal, a grande conquista da civilização, destinada a permitir que o desvio de clientela só 
ocorra de forma leal. No fundo de tudo, está a garantia contra a fraude. Registrar sinal distintivo 
sabidamente de outrem é fraudar o sistema, é fraudar a lei, implodindo-lhe todos os princípios em que se 
sustenta” CORREA, José Antonio L. B. O Projeto de Lei da Propriedade Industrial e o TRIPS - a fraude na 
apropriação de marcas não pré-registradas. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 17, p. 36, jul./ago. 1995. 

224Vide, em especial, o disposto no art. 195, III, da Lei nº 9.279/96: “Art. 195. Comete crime de 
concorrência desleal quem: [...] III-emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 
clientela de outrem.” Gama Cerqueira ensina que “Na falta de registro, a imitação ou reprodução do 
invólucro ou recipiente pode constituir fundamento de ação por concorrência desleal tendente a criar 
confusão entre os produtos, salvo quando o invólucro ou o modo de embalagem ou acondicionamento é 
comum, como acontece em certas indústrias. É o que se verifica, por exemplo, com os pacotes de velas, as 
caixas e pacotes de fósforos, os papéis de agulhas, as latas de azeite, e outros artigos. Essas embalagens, 
geralmente imitadas de artigos importados, quando sua fabricação se introduziu no país, vulgarizaram-se de 
tal modo, que se tornaram comuns a todos os comerciantes ou industriais do ramo. A proteção legal, nesses 
casos, não pode ser invocada senão para os característicos que distingam as embalagens de cada 
fabricante.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 448. 

225Denis Borges Barbosa lembra que essa tensão reflete-se no próprio texto constitucional que, de um lado 
confere proteção ao titular de marca, ao inventor e ao autor (garantias individuais previstas no artigo 5º 
referido anteriormente), e, de outro estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observado o princípio da livre iniciativa (art. 170). No que se refere especificamente ao conflito 
entre a proteção constitucional à livre concorrência e ao direito de propriedade acima referido, o renomado 
autor informa que “na presença de uma situação na qual se achem em conflito dois princípios de igual 
hierarquia normativa e, para aqueles que a admitem, axiológica, deve-se utilizar o denominado método da 
ponderação de bens, aplicável à luz de cada caso concreto, no qual, verificada a colisão entre os princípios 
em jogo, devem ser impostas restrições recíprocas aos bens jurídicos protegidos por cada princípio, de 
modo que cada um só sofra as limitações indispensáveis à salvaguarda do outro.” BARBOSA, Denis 
Borges. Como conciliar os ditames constitucionais da livre concorrência com o sistema de patentes? 
Disponível em: <www.nbb.com.br/ip/paten.html>. Acesso em: 13 nov. 2006. Comentando a Constituição 
de 1891, Rui Barbosa já dizia “Não há só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, 
uma das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva. O Art. 72, 
§ 24, da Constituição do Brasil, (...) franqueiam a exploração de todas as industrias ao trabalho de todos. O 
Art. 72, § 25, do Pacto federal, (...) reservam a exploração dos inventos aos seus inventores. O que estas 
duas ultimas disposições consagram, pois, é justamente um privilegio. Desta mesma qualificação 
formalmente se servem, dizendo que aos inventores "ficará garantido por lei um privilegio temporário.” in 
Comentários à Constituição Brasileira de 1891, citado por BARBOSA, Denis Borges. A criação de um 
ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual: o caso Sul Americano, cit. 

226Talvez a negociação deste equilíbrio tenha mesmo que ser realizada tendo em conta todas as peculiaridades 
do caso concreto. 

227Remédio Marques refere-se ao “frágil equilíbrio entre o interesse público na utilização livre das inovações 
tecnológicas, das obras (...) e o interesse privado do titular do direito em manter um exclusivo que mais 
facilmente o pode colocar numa posição monopolista em termos econômicos. MARQUES, João Paulo 
Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 319. No caso das marcas ressalta que “A 
constituição do direito de marca (máxime da marca individual) predispõe-se a assegurar e a manter a 
capacidade de diferenciação de produtos e serviços no mercado, o que não deixa de relevar na promoção da 
competitividade da empresa que é titular ou usa a marca. Não faria sentido atribuir estes exclusivos em 
mercado monopolista. (...) o regime jurídico dos direitos de propriedade intelectual procura, apesar de tudo, 
atingir um equilíbrio entre os interesses individuais dos titulares e os interesses públicos. Id. Ibid., p. 322. 
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mais precisa possível, o grau e a extensão da proteção que se deve conferir ao bem 

imaterial (forma), com vistas a que, efetivamente, promova o desenvolvimento 

tecnológico, econômico e social.228 

Nesse ponto, poder-se-ia indagar por que razão uma “teoria da forma” seria 

pertinente ao exame de tais questões. Ora, se é verdade que a forma é a maneira de se 

revelar, no mundo exterior, a essência do esforço intelectual humano, retirando-a da 

abstração pura, deve-se considerar que até mesmo em casos abstratos envolvendo, por 

exemplo, atos de concorrência desleal, o titular do direito deverá descrever a exata 

extensão do seu direito e em que medida ocorreu a violação, ou seja, em que consistiu o 

ato desleal.  

Essa perspectiva permite aferir de maneira objetiva, no caso concreto, a 

compatibilidade entre os meios e os fins (cerne do princípio da razoabilidade)229, vedando-

                                                           
228Quanto ao fim econômico e social do direito, pode-se extrair lapidar construção do Desembargador Ênio 

Santarelli Zuliani: “Ripert afirmava, e grifo novamente, que cada um de nós deve, pois, no exercício dos 
seus direitos, justificar os motivos que o fazem agir e que cabe ao juiz julgar o ato pelos seus resultados ou, 
pelo menos, por aqueles que queiram atingir.” Apelação Cível nº 126.593.4/9 do Tribunal de Justiça de São 
Paulo. O art. 2º da Lei de Propriedade Industrial estabelece que “a proteção dos direitos relativos à 
propriedade industrial considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País, efetua-se mediante”. 

229Vide, a respeito, as lições de Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, cit., p. 86 e ss. 
Ressaltando a diferença acerca dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, Virgílio Afonso da 
Silva assevera que “quando se fala, em um discurso jurídico, em princípio da razoabilidade ou em princípio 
ou regra da proporcionalidade, é evidente que os termos estão revestidos de uma conotação técnico-jurídica 
e não são mais sinônimos, pois expressam construções jurídicas diversas. Pode-se admitir que tenham 
objetivos semelhantes, mas isso não autoriza o tratamento de ambos como sinônimos”. [...] “A regra da 
proporcionalidade, contudo, diferencia-se da razoabilidade não só pela sua origem, mas também pela sua 
estrutura”. O autor esclarece, ainda, que “Em primeiro lugar, visto que ambos os conceitos - razoabilidade e 
proporcionalidade - não se confundem, não há que se falar em proporcionalidade na Magna Carta de 1215. 
Além disso, é de se questionar até mesmo a afirmação de que a regra da razoabilidade tenha origem nesse 
documento”. [...] “Por fim, não é difícil perceber que um ato considerado desproporcional não será, 
necessariamente, considerado irrazoável, pelo menos não nos termos que a jurisprudência inglesa fixou na 
decisão Wednesbury, pois, para ser considerado desproporcional, não é necessário que um ato seja 
extremamente irrazoável ou absurdo”.[...]“A regra da proporcionalidade no controle das leis restritivas de 
direitos fundamentais surgiu por desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão e não 
é uma simples pauta que, vagamente, sugere que os atos estatais devem ser razoáveis, nem uma simples 
análise da relação meio-fim”. [...] “sem nenhuma preocupação em aplicá-las ao caso concreto. O Tribunal, 
mais uma vez, limita-se a equiparar proporcionalidade a razoabilidade, atendo-se à fórmula de que é 
proporcional aquilo que não extrapola os limites da razoabilidade”. [...] “A exigência de razoabilidade, 
baseada no devido processo legal substancial, traduz-se na exigência de "compatibilidade entre o meio 
empregado pelo legislador e os fins visados, bem como a aferição da legitimidade dos fins". Barroso chama 
a primeira exigência - compatibilidade entre meio e fim - de razoabilidade interna, e a segunda - 
legitimidade dos fins -, de razoabilidade externa. Essa configuração da regra da razoabilidade faz com que 
fique nítida sua não-identidade com a regra da proporcionalidade. O motivo é bastante simples: o conceito 
de razoabilidade, na forma como exposto, corresponde apenas à primeira das três sub-regras da 
proporcionalidade, isto é, apenas à exigência de adequação. A regra da proporcionalidade é, portanto, 
mais ampla do que a regra da razoabilidade, pois não se esgota no exame da compatibilidade entre meios e 
fins. [...] tanto Gilmar Ferreira Mendes como Suzana de Toledo Barros, quando expõem teoricamente a 
regra da proporcionalidade, referem, como não poderia deixar de ser, os exames da adequação, da 
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Contudo, quando da análise da suposta aplicação da 
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se a imposição de restrições desnecessárias além àquelas estritamente indispensáveis ao 

atendimento do interesse público e, bem assim, preservando-se os campos de liberdade a 

que se refere Oliveira Ascensão.  

Essas considerações, aplicadas ao objeto do nosso estudo, deixam claro que o 

direito exclusivo conferido por um instituto do sistema da propriedade intelectual - que é 

revelado por meio de uma forma - não deve, por força da sua dimensão concorrencial, 

invadir as áreas de proteção cobertas por outros institutos do mesmo sistema. Não poderá 

haver, igualmente, uso que desnature e contrarie a função que os referidos institutos devem 

desempenhar, considerados os princípios e as diretrizes sobre os quais se assentam. 

Assim, flexibilizar230 direitos de propriedade intelectual, que não são absolutos,231 

com vistas a se preservar a sua harmonização com os interesses sociais que a 

circunscrevem, limitam232, deve ser um norte interpretativo, o que poderá ser feito com 

naturalidade a partir o princípio constitucional da função social da propriedade233 nos 

conflitos existentes nestas esferas de interesses antagônicos.  

                                                                                                                                                                                
proporcionalidade pelo STF, esses exames simplesmente desaparecem”. SILVA, Luís Virgílio Afonso da. 
O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 798, p. 23-50, abr. 2002. 
Disponível em: <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/1495/1179>. 

230No plano infra-constitucional, Willis Santiago Guerra Filho ensina que “as normas de direito privado não 
são de se considerar um esteio de interesses individuais como um fim em si mesmo justificado, mas devem 
antes promover o ordenamento funcional desses interesses com aqueles outros, quer de natureza coletiva, 
social ou "difusa", quer de natureza propriamente geral, pública. E é nesse contexto que se supera, 
igualmente, a visão clássica dos direitos e garantias fundamentais enquanto direitos e garantias individuais, 
liberdades públicas, voltados exclusivamente contra o Estado, o qual, perante tais direitos, teria o dever de 
tão-somente abster-se da prática de atos que os ameaçassem ou violassem.” SANTIAGO FILHO, Willis. O 
princípio da proporcionalidade em direito constitucional e em direito privado no Brasil. Mundo Jurídico, 10 
maio 2003 Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=701>. 

231Ascarelli ensina que “Los derechos absolutos así disciplinados sobre bienes inmateriales afectan (como 
veremos) a su utilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las 
creaciones intelectuales para el consumo personal, siendo el goce directo del bien para el consumo personal el 
punho de partida de la teoría tradicional de la propiedad) es sancionado el derecho, tratándose también en esta 
hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros, de la disciplina de las modalidades de una actividade 
frente a terceros.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 41-42. 

232Utilizando-se de um exemplo pragmático, Denis Borges Barbosa ensina que “quando se verificar, no caso 
concreto, a colisão entre o princípio da liberdade de concorrência e o direito do titular de determinada 
patente de exclusividade de sua exploração, poderão ser impostas restrições à livre concorrência, como já o 
prevê a legislação, sempre que a preservação do direito individual de propriedade for necessária, por exemplo, 
para assegurar o desenvolvimento e a continuidade de pesquisas em determinada área sem a dispersão de 
recursos financeiros e humanos na produção e comercialização em larga escala. Em outras ocasiões, poderá 
ocorrer que, para atendimento a relevante interesse público, o titular da patente veja restringido seu direito de 
exclusividade em prol da livre concorrência, a fim de reduzir custos de comercialização e permitir o acesso de 
um maior número de pessoas a um novo produto.” BARBOSA, Denis Borges. Como conciliar os ditames 
constitucionais da livre concorrência com o sistema de patentes?, cit. 

233Denis Borges Barbosa ensina que “em ambas as hipóteses, eventuais restrições à propriedade ou à 
concorrência poderão ser balizadas pelo princípio constitucional da função social da propriedade, o qual 
servirá como vetor interpretativo, permitindo a manutenção do privilégio quando o interesse individual 
prevalecer e restringindo a livre concorrência, ou justificando a perda do privilégio em prol da liberdade 
concorrencial, sempre que o titular da patente impedir ou dificultar o acesso do público ao novo produto, 
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Em termos concretos, no plano do direito positivo234 e das propostas legislativas 

para o equacionamento dessas questões, Antônio Fonseca Filho propõe a elaboração de 

uma verdadeira “Lei de Introdução” ao sistema, a partir de normas de combate ao uso 

abusivo da propriedade intelectual, da defesa dos consumidores e empresas de pequeno 

porte e da promoção da transferência de tecnologia.235 

                                                                                                                                                                                
para que a propriedade se adeque plenamente à sua função social.” Id. Ibid. Renata Pozzato Carneiro 
elucida que "Ao erigir a função social ao cargo de princípio informador da propriedade em geral, a 
Constituição da República de 1988 pretendeu substituir a propriedade individualista, pautada no 
subjetivismo, por aquela destinada à finalidade social e moldada no desenvolvimento econômico e na 
justiça social. O ato de elevar, expressamente, a função social como princípio constitucional norteador da 
ordem econômica, fundada no trabalho e na liberdade de iniciativa, dignifica a propriedade e exerce uma 
influência satisfatória sobre as atividades econômicas e produtivas”. CARNEIRO, Renata Pozzato. A 
função social da propriedade na Constituição da República de 1988 e a propriedade industrial, cit., p. 25 e 
que “Havendo conflito de interesses nas atividades desse setor, o mencionado princípio age como indicador 
do rumo a ser seguido, com vista a possibilitar ao Judiciário um melhor discernimento para resolver a 
questão conflitante. A função social da propriedade depreendeu-se, assim, como princípio- garantia 
inspirador da aplicação do direito vigente e como princípio politicamente conformador, endereçado às 
atividades econômicas e produtivas inerentes à ordem econômica, tais como os direitos relativos à 
propriedade industrial. O princípio da função social da propriedade deve estar sempre presente nas questões 
que, direta ou indiretamente, tratem do direito de propriedade, com o fim de emprestar-lhes seu caráter 
valorativo e proporcionar-lhes solução mais equitativa.” Id. Ibid., p. 26. 

234No âmbito dos contratos de licença de uso de marcas Denis Borges Barbosa, nos moldes da antiga NA nº 
15, inspirada nas Leis 1.521/51 e 4137/62 e no art. 90, § 2º do Código da Propriedade Industrial de 1971, 
oferece alguns exemplos marcantes de condutas abusivas no campo das marcas, tais como a inserção de 
cláusulas nestes contratos que “Regule, altere, determine ou limite a produção, a prestação de serviços, 
venda, preço, distribuição ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição 
de mercados ou a exclusão de alguns deles, exceto, neste último caso, quando admitida pela legislação de 
propriedade industrial, quando exigida comprovadamente por legislação específica do País do licenciador, 
ou, ainda, quando decorrente de Ato ou Acordo Internacional de que o Brasil participe; obrigue ou 
condicione a compra de insumos, materiais, máquinas ou equipamentos, do licenciador ou de outras fontes 
por ele determinadas, necessárias à fabricação ou comercialização do produto, bem como à prestação do 
serviço distinguido pela marca ou propaganda; contenha disposições passíveis de limitar a política e as 
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do licenciado; vise a impedir o licenciado de 
contestar, administrativamente ou mediante procedimento judicial, os direitos de propriedade industrial 
pretendidos ou obtidos no país pelo licenciador; exima o licenciador de responsabilidade frente a eventuais 
ações de terceiros, inerentes ao conteúdo da licença objeto do contrato; introduza normas que restrinjam a 
publicidade ou difusão que possa ser realizada pelo licenciado, observadas as disposições legais vigentes;

 

transfira para o licenciado a responsabilidade e o ônus, inclusive financeiro, pela manutenção do direito de 
propriedade industrial concedido ao registro, no País.” (Note-se, contudo, que o art. 90, § 2º do Código da 
Propriedade Industrial de 1971, que continha dispositivos específicos vedando certas cláusulas, não foi 
mantido pelo art. 139 da Lei 9.279/96, pelo qual se assegura ao titular licenciante o direito de exercer 
controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços). Denis 
Barbosa lembra, neste contexto, o posicionamento do CADE Voto no Ato de Concentração nº 47/95, de 20 
de agosto de 1997, Requerentes: Laboratórios Silva Araújo S.A. e Merrell Lepetit Farmacêutica e Industrial 
Ltda. In DOU de 9 de fevereiro de 1998, Seção I, pág. 4. “ O recurso ao licenciamento ou qualquer forma 
de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, 
com fulcro no artigo 58 da Lei n° 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de 
mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à 
sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência, como aquelas reconhecidas por 
este Plenário no AC n° 27/95, relativo à aquisição da Kolynos do Brasil pela Colgate-Palmolive. E a 
utilização da licença compulsória, caso fosse admissível, só deveria ser contemplada, assegurado o devido 
processo legal, no contexto de infração à ordem econômica caracterizada e comprovada em conformidade 
com os artigos 20, 21 e demais dispositivos pertinentes da Lei de Defesa da Concorrência”. 

235Pelo disposto no art. 2º da proposta em apreço, seria dever do titular de direitos de propriedade intelectual 
observar os seguintes propósitos no exercício do seu direito e nos mercados em que atuasse: I - manter e 
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Pode-se acrescentar a essa proposta de criação de normas que tratem de questões 

gerais e de conflitos de regulamentos dentro do sistema da competição sadia de mercado, a 

sugestão de se adotarem mecanismos de atuação conjunta por parte de órgãos do Estado, 

tanto para a concessão de direitos, como para a verificação de abusos no exercício dos 

direitos de propriedade intelectual. 

Estariam irmanados nestes propósitos o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, a Escola de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Música e 

todos órgãos de defesa da concorrência encabeçados pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica, sem prejuízo da intervenção de outros organismos estatais, como, por 

exemplo, a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA. 

Os referidos órgãos poderiam, em conjunto, avaliar, dentre as proteções conferidas 

pelo extenso cardápio de direitos da propriedade intelectual, aquela que melhor prestigie a 

cláusula finalística236 a que estão subordinadas, sem deixar o criador em desamparo no 

caso concreto. Também poderão identificar abusos no seu exercício e adotar as medidas 

necessárias para coibi-los ou minimizá-los, tendo como pano de fundo o interesse social a 

que alude o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal.  

Note-se, nessa linha de raciocínio, que sem a necessária atuação da esfera 

administrativa no controle e na prevenção de abusos no campo da propriedade intelectual, 

não haverá saída satisfatória, porquanto a falência do Poder Judiciário já está mais do que 

anunciada, não se podendo esperar deste Poder, com estrutura e recursos limitados, a 

resposta para todas as mazelas da nação.  

Com efeito, não é racional continuar a despejar no Poder Judiciário todas as 

ineficiências dos órgãos da administração direta. O Estado-administração não pode ter a 
                                                                                                                                                                                

promover efetiva concorrência entre os agentes envolvidos na distribuição de bens e serviços; II - promover 
os interesses dos consumidores, compradores ou usuários, com respeito a preços, qualidade e variedade dos 
bens ou serviços distribuídos; III - promover a redução de custos e o desenvolvimento e o uso de novas 
técnicas e produtos, e facilitar a entrada de novos competidores no mercado; IV - manter e promover o 
equilíbrio da distribuição da indústria e empregos. Nos termos do art. 4º da proposta em questão, em caso 
de processo judicial por violação dos direitos de propriedade intelectual, o infrator poderá opor, como defesa, a 
existência de qualquer conduta, em curso ou contemporânea à violação, cometida pelo titular ou seu substituto, 
que constitua ofensa à ordem econômica nos termos da Lei nº 8.884, de 1994. In FONSECA FILHO, Antônio. 
Concorrência e propriedade intelectual. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 36, p. 3-24, set./out. 1998. 

236Pedro Marcos Nunes Barbosa assevera que “[...] na incidência de caso em concreto a titularidade deve ser 
prestigiada sempre que cumprir a cláusula finalística do art. 5º, XXIX, quanto ao desenvolvimento social, 
tecnológico e econômico do Brasil e dos brasileiros. Na hipótese de tal propriedade não atingir 
suficientemente tais requisitos, e, apenas, valorizar os afãs econômicos do proprietário, estar-se-á diante de 
um desvio de intuito jurídico, que não angariará o mérito da tutela.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. 
Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 65. 
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pretensão de apoiar o seu peso sobre a Justiça, eximindo-se de suas responsabilidades, não 

apenas na seara da propriedade intelectual, senão também em inúmeras outras em que a 

sua ausência se faz sentir, sobretudo para a defesa dos direitos dos consumidores e, por que 

não dizer, dos próprios contribuintes. 

Diante de todo o exposto, podemos afirmar com razoável segurança que, se a 

concessão ou o exercício dos direitos de propriedade intelectual puder causar, de algum 

modo, prejuízo à instituição concorrência, seja da perspectiva do livre acesso de 

concorrentes ao mercado, seja quanto à sua permanência, considerado, neste último caso, o 

exercício abusivo dos direitos de propriedade intelectual, não se estará, em linha de 

princípio, atendendo à premissa sobre a qual se assenta a concessão destes direitos, ou seja, 

assegurar o desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico do País, o que revelaria, 

ademais, um estado de coisas absolutamente inconstitucional.237 

Uma boa síntese desse pensamento pode ser extraída da pena de Gabriel Francisco 

Leonardos, que, ressaltando profundo inter-relacionamento entre a propriedade industrial e 

o direito concorrencial, salienta a necessidade de que “seja respeitada a propriedade 

industrial como ‘motor’ da inovação tecnológica e do progresso comercial e, 

simultaneamente, sejam asseguradas as condições da livre concorrência em nosso país.”238 

Estabelecidas essas premissas, deve-se deixar devidamente assentada a ideia de que 

o sistema da propriedade intelectual não pode ser utilizado para a concessão de direitos que 

                                                           
237A este respeito, Ascarelli pontifica que “El problema legislativo en materia de derechos absolutos de 

utilización de creaciones intelectuales debe siempre tener en cuenta, por un lado, la tutela, pero, por otro 
lado, los límites que ésta deben corresponderle para que pueda alcanzar aquella finalidad de progreso que 
en definitiva justifica la tutela, y de ahí, precisamente, las sanciones que a veces se establecen para la falta 
de actuación de la creación intelectual. Substancialmente, siempre es en el interese público al progreso 
cultural y económico (utilizando este último término con referencia al primero y al tercero de los tres casos 
anteriormente diferenciados) donde debe encontrar su justificación la exclusiva y por eso es él donde ésta 
encuentra sus límites, tanto en lo relativo a la determinación de las creaciones tuteladas, como en lo 
concerniente a su duración, como en general, a su disciplina. El costo, llamémosle así, social de la 
exclusiva puede precisamente tener una justificación (y, de este modo, la exclusiva su límite) en su función 
para el progreso cultural y económico, no obstante el elemento de rigidez que la exclusiva introduce en el 
sistema.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 278-279. 
Vide, ainda, a observação de Elisabeth Kasznar Fekete: “No direito norte-americano, um dos pilares da 
economia de mercado livre é a possibilidade (“chance”) de competir. O uso da legislação sobre o segredo 
industrial para limitar ou impedir a concorrência leal em matéria de bens e serviços colide frontalmente com 
as normas gerais de competição e frustrará sobremaneira os objetivos de uma economia de mercado livre.” 
FEKETE, Elisabeth G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de comércio no direito brasileiro, cit., p. 187. 

238LEONARDOS, Gabriel F. A relação entre o direito antitruste e o direito da propriedade industrial, cit., p. 
124. No mesmo sentido, Ricardo Sichel pondera: “Fato é que a existência de proteção patentária gerará um 
monopólio. Porém esse monopólio não pode ser sempre considerado como sendo lesivo à concorrência. A 
existência de monopólios, principalmente aqueles regulados por lei, podem servir de fomento para uma 
melhor eficiência produtiva, justificada pela existência de economia de escala” SICHEL, Ricardo. A 
patente e a concorrência, cit., p. 103-111. 
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causem embaraços à concorrência.239 Pelas mesmas razões, também não se pode tolerar o 

exercício abusivo de tais direitos em prejuízo da liberdade de atuação de concorrentes no 

mercado, devendo-se compreender o direito da concorrência como verdadeira regra de 

calibração240 da concessão e do exercício241 de direitos de propriedade intelectual.242 

Portanto, nossa proposta para auxiliar o exame dessas questões é a de se estudarem 

as criações intelectuais sob a perspectiva da forma e procurar organizar os campos de 

proteção do esforço intelectual humano, a fim de eliminar eventuais hipóteses de 

superproteção.  

Nessa perspectiva e para estremar os campos de proteção que estão na gênese do 

sistema, podemos asseverar que nos domínios da técnica, o criador é forçado a trabalhar 

para oferecer soluções de problemas decorrentes da realidade objetiva, que será modificada 

pela ação humana ou a partir da utilização de métodos ou regras também objetivos para 

alcançar um determinado resultado prático inserido no mundo fenomênico. 

Por outro lado, no campo autoral, propõe-se ao criador “apagar as luzes” para que 

possa captar diretamente de sua alma, de sua sensibilidade, aqueles sentimentos que 

                                                           
239Segundo Denis Borges Barbosa, “distinguem-se quatro modalidades principais de interseção entre 

propriedade intelectual e direito concorrencial: (i) Práticas relativas à aquisição dos direitos; (ii) Práticas 
concertadas relativas aos direitos, (iii) Práticas unilaterais baseadas nos direitos; (iv) Práticas relativas a 
contratos de propriedade intelectual. A nós importa, objetivamente, estudar as causas (i) e (iii)” In: 
BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual: o 
caso Sul Americano, cit. 

240Vide lição de Bárbara Rosenberg: “a política de concorrência deve dispor de mecanismos capazes de 
moderar eventuais abusos de titulares de patente e garantir o equilíbrio entre as perdas e ganhos de bem-
estar envolvidos.” ROSENBERG, Bárbara. Patentes de medicamentos e comércio internacional: os 
parâmetros do TRIPS e do direito concorrencial para a outorga de licenças compulsórias, cit., p. 109. 

241Antonio Fonseca destaca que “Como princípio fundante, a Constituição Brasileira de 1988 consagra a livre 
iniciativa que faz inerente à ordem econômica o compromisso de liberdade no planejamento da produção 
privada. As exceções apenas conferem ao Estado, um limitado poder de exploração de selecionadas 
atividades. A sabedoria política quer, no entanto que, livres em termos do Estado, os agentes econômicos 
possam dispor de mecanismos que lhes assegurem a liberdade de concorrência. Sem essa liberdade, não se 
pode defender o mercado e incentivar o desenvolvimento tecnológico, não se assegura a função social da 
propriedade nem a defesa do consumidor. Dosada por esse misto de liberdade e freios constitucionais, 
situa-se a proteção da propriedade intelectual que assegura a inventores e autores um privilégio temporário 
e o direito de utilização e aproveitamento das suas criações, obras e invenções, tudo nos termos da lei. A 
legislação ordinária dá a conseqüência aos desígnios constitucionais. A Lei 8.884/94 estabelece as bases 
para defesa da concorrência (art.1º) na repressão às práticas adversas ao mercado (artigos 20 e 21) ou no 
controle preventivo das concentrações (art.54). É induvidoso que o uso da propriedade intelectual se sujeita 
a esse regime repressivo e preventivo. Essa assertiva em nada é contrariada pelos direitos dos autores e 
inventores. FONSECA FILHO, Antônio. Concorrência e propriedade intelectual, cit., p. 13. 

242A este respeito Pontes de Miranda ensina que “Quando o legislador percebe que o contorno de um direito é 
demasiado, ou que a força ou intensidade com que se exerce é nociva ou perigosa, a extensão em que se 
lança, concebe as regras jurídicas que o limitem, que lhe ponham menos avançados os marcos, que lhe 
tirem um pouco da violência ou do espaço que conquista.” MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. 
Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 351-352. 
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revelam parte de sua essência, de sua personalidade, as emoções abrigadas ao lado direito 

do cérebro e que alcançarão nosso mundo interior, os nossos sentidos.  

Ora, a partir da análise da forma, e mais especificamente desses elementos, é que se 

propõe identificar e classificar, com maior objetividade, as criações intelectuais de molde a 

que se possa atender, simultaneamente, ao interesse público e ao interesse privado, 

harmonicamente.  

Em uma imagem, teríamos o seguinte: 

 
Fonte: WHITTELL, Scarlett. Academic and Creative Classes for Kids. July 3, 2017. Disponível em: 
<http://hk.localiiz.com/after-school-classes-kids-roundup-academic-creative/>. 

 

A propósito da ilustração acima, considere-se uma tela em branco, e depois 

imagine-se qualquer coisa diferente disso: inevitavelmente teremos formas, estas 

entendidas como imagens, letras, números, fórmulas, sons etc., tudo produzido a partir de 

um dos dois hemisférios do cérebro, cumprindo-se salientar, na esteira da referida imagem, 

que, grosso modo, o lógico opõe-se ao emocional. 

Ora, a mesma tábua de valores ou o mesmo sistema de divisão do engenho humano 

é seguido pela propriedade intelectual, em que o técnico opõe-se ao estético, de sorte que, 

para os fins do presente ensaio, podemos considerar que as formas derivadas do engenho 

humano serão constituídas por elementos lógicos e emocionais, permitindo que o receptor 

das criações intelectuais realize diferentes juízos.  
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Com efeito, fará o julgamento técnico da forma produzida no campo da lógica ou, 

de outro lado, descreverá como seus sentidos foram afetados pela exposição a uma forma 

estética. Jean Lacoste bem resume esta noção ao ressaltar que,  

“Com efeito, o gosto é um julgamento estético. Opõe-se, portanto, ao julgamento 
lógico, ao julgamento de conhecimento, pois relaciona-se com o que existe em nós 
de mais individual, e mais irredutível ao conhecimento: o sentimento vital do 
prazer e do sofrimento. No gosto, o indivíduo não formula, portanto, um 
julgamento sobre o objeto; ele diz como é afetado por uma representação”243 

 

A partir dessas noções e estudando a sua gênese e os seus efeitos, fica menos 

penosa a tarefa de categorizar as formas produzidas pela mente humana. Nota-se, nesse 

diapasão, que as formas estéticas irão dialogar com os nossos sentidos, produzindo efeitos 

no mundo interior, ao passo que as formas técnicas serão avaliadas no campo da lógica e 

os seus efeitos serão produzidos no mundo exterior ao ser humano, representando alguma 

utilidade prática. 

Fixadas essas balizas preliminares, que serão retomadas ao longo do trabalho, 

passemos à analise da natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual. 

 

                                                           
243LACOSTE, Jean. A filosofia da arte, cit., p. 70. 
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5. A NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS INTELECTUAIS 

 

Como é de conhecimento geral, a definição da natureza jurídica do instituto a ser 

estudado pelo operador do direito é de vital importância para a aplicação da lei244, 

constituindo-se mesmo no primeiro passo do processo interpretativo.  

Nesse diapasão, Gama Cerqueira enfatiza que o critério mais seguro para se definir 

a natureza jurídica de um direito não é estudar isoladamente o seu objeto245, mas sim a 

relação jurídica246 que o prende a um determinado sujeito de direito. Por outras palavras: o 

que deve ser classificado é a relação jurídica e não o seu objeto. 

Com efeito, o extenso debate sobre a natureza jurídica dos direitos de propriedade 

intelectual pode ser visto, na íntegra, no seu Tratado da Propriedade Industrial, em que as 

teorias do Privilégio e do Contrato, do Direito Pessoal e do Direito Patrimonial, do Direito 

de Personalidade e do Direito Natural são estudadas de maneira exaustiva.247 

                                                           
244Gama Cerqueira adverte que “A interpretação e a aplicação da lei dependem, sem dúvida, do exato 

conhecimento da natureza do direito em causa, bastando considerar, em relação à matéria que estudamos, 
que, se dermos aos direitos de autor o caráter de simples privilégios de concessão do Estado, como 
pretendem alguns escritores, tanto a lei como os próprios privilégios deverão ser interpretados 
restritivamente, ao passo que outro será o critério a seguir se lhe reconhecermos natureza diversa. A 
indagação, porém, assume maior relevo, quando se trata de questões não previstas pelo legislador, para cuja 
solução precisa o intérprete recorrer ao método da integração da norma jurídica pela aplicação analógica de 
outras leis, que regulam institutos afins, o que não seria possível sem o prévio conhecimento da natureza do 
direito. E, na matéria que nos ocupa, não é necessário encarecer a importância deste ponto, dada a larga 
aplicação que nela tem o direito comum. Por outro lado, o exato conhecimento da natureza do direito 
reveste-se da mesma importância na elaboração do direito positivo, permitindo ao legislador dar-lhe 
regulamentação adequada e conforme a sua índole. Assim, por exemplo, se considerarmos os direitos 
intelectuais como simples criação da lei, conforme sustentam alguns autores, lícito será ao legislador 
suprimi-los, deixar de reconhecê-los ou modificá-los de modo essencial.” CERQUEIRA, João da Gama. 
Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 89-90. 

245Mesmo nesta perspectiva, para Pontes de Miranda: “O bem incorpóreo intelectual é objeto de direito real 
independentemente de qualquer formalidade administrativa ou judiciária. As criações industriais somente 
se fazem objeto de direito real após a patenteação; e, exceptuada a indicação de proveniência, os sinais 
distintivos, após o registro” MIRANDA Apud BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial 
& constitucional: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira, cit., p. 45. 

246Lôbo aduz ainda que: “Sob outra perspectiva, crítica e criativa, Pietro Perlingieri propõe que a relação 
jurídica, que deve “ser colocada ao centro do direito civil”, é a ligação entre situações subjetivas, 
entendidas estas como interesses ou centro de interesses. Fazem parte do conceito geral de situação jurídica 
não apenas o direito subjetivo, mas o poder jurídico, o interesse legítimo, a obrigação, o ônus, etc. 
Argumenta que “o sujeito não é elemento essencial para a existência da situação”, porque podem existir 
interesses que são tutelados pelo ordenamento apesar de não terem ainda um titular, citando como exemplo 
a doação a favor de nascituro. Mais importante que a noção de sujeito seria a de titularidade, concebida 
como “ligação entre situação e objeto”. A titularidade pode ser atual ou potencial, ocasional (um sujeito 
qualquer) ou institucional (intuitu personae), substancial ou formal (para os direitos reais). Explicando o 
conceito de titularidade portencial, mais adequado ao direito das obrigações, diz que o sujeito não tem a 
titularidade atual da situação subjetiva, mas já tem um título para adquiri-la”. LÔBO Apud BARBOSA, 
Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 80. 

247CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 88 e ss. 
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Um resumo do pensamento de Gama Cerqueira pode ser extraído do seguinte 

trecho:  

“Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, podemos dizer que o direito 
de autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter real, 
constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem 
por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isso, propriedade 
imaterial, para indicar a natureza de seu objeto. Ao lado desse direito e 
independente dele, subsiste o direito moral do autor, conjunto de faculdades que 
decorrem dos direitos inerentes à sua pessoa e constituem prolongamentos de 
seus direitos de personalidade.”248 

 

Na mesma linha, Elisabeth Kasznar Fekete também oferece consistente síntese do 

referido debate, nos seguintes termos: 

“A natureza jurídica dos direitos industriais é hoje pacífica na maioria dos países, 
bem como no Direito Brasileiro, como configurando um direito de propriedade. 
Entre nós, qualifica-se o jus sobre os bens de propriedade industrial como 
patrimonial, de caráter real, erga omnes, constituindo propriedade temporária e 
resolúvel, cujo objeto é imaterial, indivisível, considerado pela lei como bem 
móvel (art. 5º da LPI), integrante do estabelecimento.”249 

 

A partir desse contexto, se dividirmos o direito em dois grandes ramos: o dos 

direitos não patrimoniais, referentes à pessoa, e o dos direitos patrimoniais, de valor 

econômico, que, como sabemos, se dividem em reais e obrigacionais, localizamos a 

propriedade intelectual dentre os direitos reais, e, mais propriamente, emoldurado no 

instituto da propriedade250, não sendo de nosso especial interesse perquirir se nesta cesta de 

                                                           
248CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 148. A respeito 

das diferenças entre propriedade física e imaterial, vide os comentários de Richard Posner: “The difference 
lies in the much higher costs of transacting in intellectual property. Because the system for recording 
copyrights is primitive compared to that for recording titles to land and other tangible goods, the longer a 
work remains under copyright the greater is the cost of locating the copyright owner—and so the greater 
are the transaction costs of obtaining permission to copy the work. A longer copyright term will thus raise 
the average as well as the total transaction costs involved in the creation of new expressive works. In the 
case of patents, the longer the patent term, the more likely the invention space is to be cluttered with 
patents, requiring multiple negotiations and creating potential holdout problems. The public domain 
provides inputs that can be obtained without any transaction costs.” in: POSNER, Richard. Intellectual 
property: the law and economics approach, cit., p. 61 

249FEKETE, Elisabeth G. Kasznar. O regime jurídico do segredo de comércio no direito brasileiro, cit., p. 
130. A autora lembra, ainda, que Denis Borges Barbosa oferece um quadro consistente sobre a 
conceituação de propriedade intelectual e a origem histórica dessa categoria de direito de propriedade, 
acompanhado de jurisprudência, Id. Ibid., p. 5-23. Note-se, ademais, que por força do texto constitucional, 
dos tratados em vigor no País e da legislação especial somos conduzidos à conclusão de que, de fato, as 
marcas têm natureza jurídica de direito de propriedade. 

250Lembre-se, em especial, das idéias de Waldemar Ferreira no sentido de que: “Há, realmente, a entender à 
circunstância de consistir a marca direito de propriedade, que se manifesta pelo seu uso exclusivo, ademais 
da sua finalidade, e que seu registro peculiar assegura. Trata-se, na matéria, de propriedade industrial, como 
esta expressão indica e, pois, de direito de propriedade, embora imaterial. E o direito de propriedade 
resolve-se no de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los de quem injustamente os possua. Sendo 
imateriais os bens, o seu uso é exclusivo do proprietário, que pode impedir que deles se sirvam a quantos se 
proponham deles apropriar-se indevidamente”. FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial. São 
Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 293. 
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direitos estão presentes todos os fragmentos do direito de propriedade tal como 

originalmente concebido251, até porque a doutrina não indica claramente quais seriam as 

vantagens de se propor uma nova classificação, desatrelada de outros princípios já 

vinculados ao direito de propriedade, como, por exemplo, o da função social.252 

Note-se que, de fato, outras posições253 quanto à natureza jurídica254 dos direitos255 

de propriedade intelectual256 podem ser colhidas nas lições do Professor Carlos Olavo257, 

para quem: 

                                                           
251Como bem explica Messineo: “a propriedade não é uma soma de poderes singulares, mas uma síntese, ou 

unidade, da qual é bem possível que alguns poderes sejam anulados ou diminuídos pela existência de 
direitos reais limitados sobre a coisa, conferidos a outrem; mas, enquanto tais poderes, não destacados do 
direito de propriedade ou contrapostos a este, fazem parte de seu conteúdo, estão fundidos e confundem-se 
naquele direito unitário que é justamente a propriedade”. MESSINEO Apud ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, 
propriedade, compropriedade ou condomínio, direitos autorais. Atual. por: Ricardo Rodrigues Gama. 1. 
ed. Campinas: Bookseller, 2002. p. 169. 

252Oscar Barreto Filho sustenta que: “a plasticidade do direito de propriedade é infinita. Na forma de 
apropriação peculiar aos bens imateriais, modifica-se o conceito tradicional de propriedade (jus utendi, 
fruendi atque abutendi) para atribuir-se-lhe o significado e o âmbito de um direito exclusivo de gozo em 
relação ao bem sobre que incide; nisto consistira a “propriedade incorpórea” ou “imaterial”. Na noção de 
propriedade incorpórea, como vimos, não se encontram presentes todos os atributos característicos do 
direito de propriedade. O titular tem, em relação à obra, o fructus (direito de gozo) e o abusus (direito de 
disposição), porém não existe a possibilidade do usus exclusivo do bem; a própria exploração da obra 
implica que seu uso se torne público. BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial: 
fundo do comércio ou fazenda mercantil, cit., p. 161. 

253A propósito, vide lição de Paula Forgioni no sentido de que: “De início, note-se que a expressão 
‘propriedade’ intelectual já denota tomada de posição ideológica, atribuindo às descobertas, criações e 
inovações a forte proteção ligada à visão clássica dos direitos absolutos: poderes de usar, fruir e dispor, 
oponíveis erga omnes. Segundo Ascensão, essa qualificação continua a existir “com clara função 
ideológica, para cobrir a nudez crua do monopólio sob o manto venerável da propriedade”. Por conta desse 
viés, vários autores preferem referir-se a “exclusivos” no lugar de “direitos de propriedade intelectual”. 
FORGIONI, Paula A. Direito concorrencial e restrições verticais, cit., p. 12. 

254Para Cláudio R. Barbosa: “A propriedade intelectual, portanto, aglutina tanto a proteção da propriedade 
industrial, quanto a proteção à propriedade literária e artística, além de algumas outras proteções sui 
generis. E, mesmo considerando a diversidade de objetos e institutos jurídicos compreendidos pelos mesmo 
termo, observamos que o elemento comum é ainda mais evidente do que a diferenciação: são criações que 
se originaram do nada, que surgiram da atividade intelectual (criação ou invenção). A característica do 
gênero é mais forte do que as diferenciações apresentadas pela espécie” BARBOSA, Claudio Roberto. 
Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. São Paulo: Campus 
Jurídico, 2008. p. 9. O autor ensina ainda que: “Pode-se, portanto, afirmar que os chamados “bens 
intelectuais” são aqueles englobados na acepção original da palavra grega tekhnè, que poderia ser traduzida 
como “arte” (ou “técnica”), mas que compreende as atividades práticas, desde a elaboração de leis e a 
habilidade para contar e medir, passando pela arte do artesão, do médico ou da confecção do pão, até as 
artes plásticas ou belas artes, estas últimas consideradas a mais alta expressão da tecnicidade humana”. 
Id. Ibid., p. 12-13. “Este segundo aspecto reforça a conveniência de se tomar a identificação dos objetos de 
proteção à propriedade intelectual como “bens intelectuais”, a fim de que não se confunda prima facie com 
qualquer uma das doutrinas estabelecidas da propriedade intelectual. Ao mesmo tempo, o termo transmite 
as características essenciais de imaterialidade (e independência de um corpo mecânico), de existência e de 
apropriação, características estas oriundas da utilização do termo “bem”, que por sua vez remete ao 
conceito de objetos” Id. Ibid., p. 15. O autor ressalta, por fim, que: [...] “a utilização do termo “intelectual” 
é ´referível ao termo “imaterial” por questões de ordem prática, sem qualquer censura à escolha do termo 
“bem imaterial” por grande parte da doutrina. Contudo, em sua acepção comum, o “imaterial” não está 
necessariamente vinculado a uma atividade criativa, sendo, muitas vezes, associado a tudo aquilo que não 
tem “corpo”, como, na origem da própria palavra, àquilo que “não tem matéria”. É indiscutível que o bem 
imaterial não tem matéria, mas convém que se privilegie a interação com o intelecto, dando preferência ao 
“intelectual”. Id. Ibid., p. 15. 
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255Pedro Marcos Nunes Barbosa ressalta que: “Num período histórico mais recente foi edificada a teoria dos 

“núcleos de interesses” defendida por PERLINGIERI como aquela que melhor categorizaria a relação 
jurídica imperativa aos direitos reais. Segunda esta tese: ‘A ligação entre os sujeitos é dificilmente 
concebível nas relações jurídicas ditas reais e com estrutura absoluta – notou-se que a situação propriedade 
não tem uma estrutura interna porque não tem um centro contraposto de interesse individuado e 
determinado – de maneira que nestas hipóteses seria impossível, como alguém já sustentou, falar de relação 
jurídica. O observação é justa, mas não é decisiva para negar a existência da relação jurídica de 
propriedade, existe um sujeito que é titular de uma situação de propriedade. Se existe um sujeito que é 
titular de uma situação de propriedade, existe da outra parte não um sujeito determinado, mas a 
coletividade, que tem o dever de respeitá-la, de não interferir.’” PERLINGIERI Apud BARBOSA, Pedro 
Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 80-81. 

256Para Franceschelli, “o direito exclusivo do titular de direitos de propriedade intelectual consiste num non 
facere, cuja extensão é determinada pela coisa, isto é, fazer só a coisa, tendo os demais o dever de abster-se 
de fazer a mesma coisa, sendo-lhes negada a faculdade de gozo por multiplicação ou reprodução” (Trattato, 
V. II/543) Apud SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo Código Civil brasileiro, cit. Vide, 
a respeito, Remédio Marques: “Independentemente da questão (com relevo essencialmente teórico) de 
saber se os direitos de propriedade intelectual são ius in re, verdadeiros direitos sobre coisas ( in casu, a 
incidir sobre res incorporales), embora sujeitos a um regime jurídico especial relativamente à propriedade 
das coisas corpóreas ou antes, direitos de exclusivo ou de monopólio que demarcam as actividades que são 
exclusivamente reservadas aos respectivos titulares, o certo é que tais direitos de “propriedade” intelectual 
constituem direitos subjetivos patrimoniais privados, constitucionalmente tutelados (arts. 42º e 62º da 
Constituição), que protegem as diversas formas de criação intelectual ou de prestação empresarial”. 
MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 273. 

257“[...] há autores que procuram reconduzir os direitos privativos ou a direito de personalidade ou a direito de 
propriedade, havendo ainda quem considere tratar-se de ‘tertius genus’, constituindo uma terceira classe de 
direitos patrimoniais, ao lado dos direitos reais e dos direitos de crédito, seja enquanto simples direitos de 
monopólios, seja enquanto direitos sobre bens imateriais, seja enquanto direitos de clientela.” (...) É certo 
que todos os direitos privativos representam exteriorização do espírito humano. Nem todos, porém, 
representam criação, como é o caso dos sinais distintivos do comércio, relativamente aos quais o aspecto 
criativo que a lei dá protecção. A protecção do direito não decorre do acto de criação, uma vez que nem 
toda criação é protegida, mas apenas aquela que obedece a certos requisitos.” OLAVO, Carlos. 
Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 52. “Julgo, porém, que 
a actual realidade legislativa não é compaginável com a concepção dos direitos privativos enquanto direitos 
de propriedade. Têm estes por conteúdo, de acordo com o artigo 1305.º do Código Civil, a faculdade de 
gozar de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso fruição e disposição do bem sobre que incide.” Id. 
Ibid., p. 53. “Ora, no caso dos direitos privativos, o uso e a fruição constituem, não uma mera faculdade, 
mas também um ônus, uma vez que a falta de exploração do bem deles objecto determina, como se viu, 
conseqüências desfavoráveis, que podem ir até à caducidade do direito.” Id. Ibid., p. 54. “Nos direitos de 
propriedade industrial, não existe a apropriação exclusiva que caracteriza os direitos de propriedade sobre 
coisas corpóreas. A apropriação exclusiva é da natureza das coisas quando se trata de propriedade sobre 
coisas corpóreas; diferentemente, os bens incorpóreos podem ser utilizados simultaneamente por uma 
pluralidade de pessoas. Desta sorte, o caráter exclusivo dos direitos privativos decorre não da natureza das 
coisas, mas de pura criação do legislador.” Id. Ibid. “A tese dos direitos de propriedade tampouco consegue 
explicar a doutrina do chamado “esgotamento” do direito, a qual se baseia na consideração de o conteúdo 
específico dos direitos privativos ser a respectiva exploração económica exclusiva. Com efeito, a 
circunstância de a exploração do objeto do direito privativo representar a realização do conteúdo desse 
mesmo direito (que fica consequentemente esgotado com aquela exploração), não se coaduna com o 
conteúdo dos direitos de propriedade.” Id. Ibid. “No cerne dos direitos privativos encontramos assim 
poderes e deveres de conduta, instituídos tendo em atenção a função que representam de salvaguarda do 
valor económico dos seu resultado. Neste contexto, os direitos privativos, tendo por conteúdo a exploração 
económica de determinadas realidades configuram-se como normas de conduta que, visando assegurar o 
respeito pelo valor económico das actividades de cada um, incidem também sobre a forma como essas 
actividades se devem processar – e não como a atribuição estática de bens ou situações jurídicas a 
determinada pessoas que caracteriza os direitos de propriedade. Deste modo, a doutrina do direito de 
propriedade sobre coisas incorpóreas não reflecte adequadamente a realidade das coisas.” Id. Ibid. p. 55. 
Quanto à teoria dos direitos reais adverte que: “Essa especial tutela configurar-se-ia como a atribuição de 
um direito exclusivo, oponível “erga omnes”, assim se aproximando dos direitos reais, mas distinguindo-se 
desta categoria por profundas diferenças estruturais, máxime o desprendimento do bem imaterial 
relativamente ao espaço e ao tempo. A concepção dos direitos privativos enquanto direitos sobre bens 
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“os direitos privativos da propriedade industrial têm, pois, a natureza de direitos 
de exploração económica exclusiva, cujo conteúdo se reconduz, 
simultaneamente, ao poder exclusivo de explorar economicamente o bem deles 
objecto e ao ónus de o fazer, constituindo uma terceira classe de direitos 
patrimoniais, ao lado dos direitos reais e dos direitos de crédito.”258 

 

Registre-se, contudo, que a prerrogativa de afastar terceiros da exploração de 

determinado bem ou interesse jurídico é um dos atributos do direito de propriedade, o que 

nos reconduz, na esteira da literalidade das leis que regem a matéria,259 ao fato de que os 

direitos de propriedade intelectual possuem o signo, a natureza e as características do 

direito de propriedade260, ainda que, em alguns casos, sejam acompanhados de direitos de 

natureza pessoal.261  

Nesse sentido, é importante sublinhar que os direitos intelectuais são genuinamente 

direitos de propriedade262, porquanto consistem, em última análise, no fruto ou produto do 

                                                                                                                                                                                
imateriais não é errada, mas não explica o respectivo conteúdo, nomeadamente a razão pela qual a lei 
estrutura determinados direitos sobre bens imateriais – os direitos privativos – de forma diferente de outros 
direitos cujo objecto são também bens imateriais – v.g., direitos sobre direitos.” OLAVO, Carlos. 
Propriedade industrial: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal, cit., p. 56. 

258Id. Ibid., p. 57. 
259Oscar Barreto Filho ensina que “A definição da natureza jurídica de um instituto, em dado sistema, deve 

partir, necessariamente, das premissas postas pelo direito positivo”, p. 51 e que “A natureza jurídica de um 
instituto deve, em princípio, ser determinada através da dedução das normas do direito positivo; depois 
dessa tarefa preliminar pode-se passar à fase subseqüente da construção dogmática”. BARRETO FILHO, 
Oscar. Teoria do estabelecimento comercial: fundo do comércio ou fazenda mercantil, cit., p. 77. No 
mesmo sentido, Karin Grau-Kuntz adverte que: “A legislação brasileira é explícita ao conceder ao titular da 
marca um direito de propriedade e de uso exclusivo, válido pelo período de 10 anos, podendo este prazo ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos. Não nos parece que o direito à marca seja um direito natural 
de propriedade, mas antes direito de propriedade uma vez que o legislador reconheceu expressamente ao 
“sinal de tipo” registrado, e efetivamente usado, a qualidade de bem imaterial exclusivo, oponível erga 
omnes. A concessão do monopólio pelo Estado vem expressa na lei. Por sua vez o ato do registro da marca 
vem “formalizar” o direito de propriedade à marca, ou seja, o direito só será absoluto depois de efetuado o 
registro. Daí dizer que o registro é atributivo dessa propriedade”. GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das 
pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros Ed., 1998. p. 84. 

260Gama Cerqueira destaca que “A propriedade não é um direito; é uma coisa, uma utilidade, uma riqueza 
protegida pelo direito. Consiste numa situação que se traduz juridicamente na possibilidade de recorrer às 
vias de direito para afastar qualquer ato de terceiro que venha entravar ou ferir a destinação da utilidade 
total de uma coisa a certo fim. A doutrina tradicional vê nessa situação um direito subjetivo.” 
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 103. Hely Lopes 
Meirelles ensina que “por direito subjetivo se deve entender aquela situação decorrente de ato válido e 
exequível que coloque de um lado alguém obrigado a dar, prestar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa e 
de outr lado alguém que possa exigir essa ação ou abstenção, no seu interesse próprio, por meios judiciais.” 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, cit., p. 190. 

261No direito brasileiro são reconhecidos os direitos morais do autor, assim como alguns direitos relativos da 
propriedade industrial podem também ser considerados como morais, dentre os quais, o direito de 
identificação do inventor é um exemplo marcante. 

262Vide interessante análise sobre a propriedade intelectual realizada por Pedro Nunes Barbosa no sentido de 
que: “A propriedade intelectual, por sua vez, como seara jurídica – extremamente – recente (comparada ás 
demais na estrutura do direito privado), agonizando a ausência doutrinária (como num silêncio retumbante), 
jurisprudencial, e legislativa, acabou por “importar” a estrutura e os valores existentes do Direito Civil. 
Ressalte-se, todavia, que a extração havida do substrato do direito civil foi à daquele tradicional e 
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trabalho intelectual humano263 e conferem aos seus titulares aquele feixe de prerrogativas 

atualmente descritos no art. 1.228 do Código Civil264, além de outros somente a eles 

aplicáveis265 como o direito ao ineditismo e à paternidade moral no caso de obras autorais. 

                                                                                                                                                                                
patrimonialista, em faceta desatualizada ante a Constituição vigente. Portanto, em que pese a LEI 9.279 (lei 
da propriedade industrial) ser de 1996, posterior à ordem constitucional contemporânea, ela é recheada e 
imbuída da principiologia ultrapassada do direito civil, típica do início do século XX. Não foi à toa que até 
1966, com a Lei 4.944, e, em especial com a Lei 9.610 de 1998, o Código Civil de 1916 reunia a 
normatização dos Direitos Autorais, como um sub-ramo do Direito Civil. Sem embargo, por realizar um 
verdadeiro “leito de Procusto” com a dogmática civilista, também era enfocada com vícios e problemas de 
uma teoria edificada sobre a coisa física; objetiva e subjetivamente conectada com um direito ilimitado no 
tempo. [...] Até hoje o cenário acadêmico nacional continua a tratar a propriedade intelectual como 
subespécie dos departamentos de Direito Empresarial, ou como tópico avulso em Direito Civil. Tais fatores 
certamente favorecem a parca elaboração doutrinária que, quando muito, é objeto de work made for hire 
(ou “doutrina encomendada”) à clientela, sendo, portanto, pouco imparcial e de “cientificidade” duvidosa. 
Com relação ao caráter conservador da doutrina: “Os juristas estão aí para preservar as estruturas. E aqueles 
aos quais falta senso crítico e nos quais a singularidade prevalece nem se dão conta desse seu caráter. 
Liberais, sim, entusiastas do Estado de Direito, mas conservadores, sem que isso conduza a qualquer 
paradoxo” [...] No entanto, com as vicissitudes da modernidade capitalista, os elementos imateriais 
(classificados pelo regime jurídico como bens móveis) acabaram por ultrapassar – em importância 
econômica, os demais bens físicos, em especial os bens imóveis. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito 
civil da propriedade intelectual, cit., p. 28-29. 

263Até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece em seu artigo XVII que “Todo ser 
humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros”. Para Bruno Jorge Hammes: 
“Reconhecer um direito de propriedade industrial, em especial um direito do inventor, é antes de mais nada 
uma questão de respeito. O progresso de um País, há mais de cem anos, apresenta-se diretamente 
relacionado com o grau de proteção que se tem dado aos inventores. É um fato histórico, independente da 
análise desse fenômeno. Já a Lei de Veneza, de 1474, enunciava as quatro justificativas de uma lei de 
patentes: estímulo da atividade inventiva, compensação dos gastos investidos pelo empresário, direito do 
inventor sobre sua criação e utilidade social da invenção” HAMMES Apud BARCELLOS, Milton Lucídio 
Leão. Propriedade industrial & constitucional: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade 
brasileira, cit., p. 47. 

264“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do 
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Para Venosa “Da propriedade decorrem todos 
os demais direitos reais. Ou, então em outras palavras, não existe direito real mais amplo do que a 
propriedade. Em última análise, a propriedade é o epicentro das relações obrigacionais, sucessórias e 
familiares”. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. v. 5, p. 
39. No mesmo sentido, Perlingieri: “A conclusão pela qual é preciso falar de conteúdos mínimos da 
propriedade deve ser interpretada não em chave jusnaturalista, mas em relação à reserva da lei prevista na 
constituição, a qual garante a propriedade atribuindo à lei a tarefa os modos de aquisição, de gozo e os 
limites, com o objetivo de assegurar a função social e de torna-la acessível a todos”. PERLINGIERI, Pietro. 
Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional, cit., p. 231. 

265A propósito, Cláudio Barbosa ensina que: “Em qualquer cenário, a exclusividade conferida aos bens 
intelectuais é condicionada ao cumprimento de algumas formalidades variáveis em função da informação 
que se pretende proteger, em outras palavras, o procedimento e o escopo de proteção estão relacionados ao 
tipo de informação a ser protegida. Assim o fundamento dessa exclusividade, isto é, a natureza jurídica da 
relação entre titular e o bem intelectual assume grande relevância, pois é essa natureza jurídica que 
garantirá as nuances e o efetivo controle do titular (e da sociedade) sobre o bem intelectual”. [...] “A 
impossibilidade de controle físico dos bens intelectuais é apenas uma simplificação das sutis e complexas 
regras e exceções da propriedade intelectual. Todavia, essa simplificação tem a finalidade didática de 
apontar a bens “não rivais” – ou seja, como já apontado, são bens que podem ser usados por outros sem 
privar o uso do titular original desse bem. Partindo do pressuposto de que as características intrínsecas dos 
bens tangíveis e intangíveis são diferentes, é inevitável que a natureza jurídica também aponte diferenças” 
BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como 
informação, cit., p. 39. 
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Em suma, o que realmente importa salientar é que a propriedade intelectual, como 

adverte Gama Cerqueira, recai sobre o fruto do “trabalho e das cogitações do inventor, ou 

autor; é uma criação sua, e, portanto, propriedade sua também”. “A invenção industrial é 

produto do trabalho. O produto do trabalho é uma propriedade” e mais “o direito sobre 

bens imateriais tem origem na criação; pois, se é certo que o trabalho constitui o 

fundamento da propriedade, ao mesmo tempo que sua fonte originária, toda criação deve 

ser um modo de adquirir direitos sobre o objeto criado”266, ou seja, o trabalho é o 

fundamento da aquisição originária da propriedade intelectual, tanto que, ao preservá-lo, 

não se permite o aproveitamento parasitário do esforço alheio.  

Parece, portanto, bem resolvida a querela envolvendo a natureza jurídica dos 

direitos ditos intelectuais, bastando ler disposto no art. 5º, XXVII e XXIX da Constituição 

Federal para se concluir que até mesmo o constituinte originário aderiu a este consenso, 

talvez porque convencido de que o trabalho intelectual é fonte e causa de tais direitos. 

Conclui-se, assim, que não importa a natureza do objeto que nasce como fruto do 

esforço intelectual humano para poder-se afirmar que a relação jurídica que estabelecerá 

com o sujeito de direito é de propriedade, instituto que abriga diversas faculdades, dentre 

as quais se destaca o direito de uso exclusivo do bem pelo seu titular. Esse é o traço 

distintivo do sistema de propriedade intelectual, que, conforme referido anteriormente, se 

assenta no princípio ético que veda a concorrência desleal por meio do aproveitamento 

parasitário do esforço alheio. 

Desse modo, quando houver possibilidade de se estabelecer um parasitismo sobre o 

trabalho alheio267, em tese, também será justificada a necessidade de se reconhecer o 

vínculo de propriedade (ainda que não revestido de todas as suas faculdades), com vistas a 

                                                           
266CERQUEIRA, João da Gama. O direito de autor como direito de propriedade, cit., p. 12. 
267Vide a respeito voto do Desembargador Boris Kauffmann no Agravo de Instrumento nº 283.678-4/3-00, do 

Tribunal de Justiça de São Paulo: “A imaginação não é assim tão pobre, que não pudesse a ora agravada 
criar outra forma de rótulo para produto idêntico.” No mesmo sentido, Carvalho de Mendonça pondera que 
“Sendo riquíssima a língua portuguesa, não se explica a dualidade de expressões idênticas a não ser com o 
intuito de piratear, usurpando ou imitando, a marca registrada, para lesar aquele que conseguir afamar o 
produto com o seu trabalho e probidade e fraudar o consumidor”. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. 
Tratado de direito comercial, cit., v. 5, p. 298-299. Finalmente, Waldemar Ferreira ensina que o mundo de 
fantasia talvez seja maior do que o real. Nele, portanto, tem o comerciante ou industrial maior amplitude e 
mais facilidade para encontrar os sinais, palavras ou conjuntos de sinais e palavras para distinguir suas 
mercadorias das dos outros. Com engenho e arte não é difícil criar marca original, nova e, sobretudo, 
diferente, inteiramente diversa de outra já usada em artigos da mesma natureza, quando haja o propósito de 
não se aproveitar indevidamente do trabalho alheio. É o que exige a lealdade comercial. FERREIRA, 
Waldemar. Tratado de direito comercial, cit., v. 6. 
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se proteger o criador e garantir-se o estímulo ao desenvolvimento econômico, tecnológico 

e cultural, na esteira do interesse social do País. 

Daí dizer-se que o direito de propriedade inunda os compartimentos do sistema da 

propriedade intelectual268, deixando neles seus fragmentos269, os quais, vistos isoladamente 

poderiam até despertar eventuais questionamentos técnicos, o que, no entanto, se dissipa ao 

verificar-se que o objetivo comum de tais direitos é, essencialmente, o de dar a cada um o 

que é seu. 

Lapidar, neste ponto, a observação de Carlos Henrique de Carvalho Fróes no 

sentido de que “a propriedade intelectual é, sem dúvida, um direito humano fundamental, 

por natureza e não apenas por formalização constitucional. Enquadra-se indubitavelmente 

no campo do direito de propriedade, ou seja, do direito de cada um ao que é seu. Seu, 

porque produto legítimo de seu trabalho e inteligência. Seu, porque produto de sua 

humanidade e, assim, projeção de sua eminente dignidade”.270 

                                                           
268A este respeito, vide lição de Eros Grau no sentido de que: “A propriedade afirmada pelo texto 

constitucional, reiteradamente, no art. 5º, no inciso XXII do art. 5º e no art. 170, III, não constitui um 
instituto jurídico, porém um conjunto de institutos jurídicos relacionados a distintos tipos de bens. A 
propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto de várias instituições, relacionadas a 
diversos tipos de bens. Não podemos manter a ilusão de que à unicidade do termo – aplicado à referência a 
situações diversas – corresponde a real unicidade de um impacto e íntegro instituto. A propriedade, em 
verdade, examinada em seus distintos perfis – subjetivo, objetivo, estático e dinâmico – compreende um 
conjunto de vários institutos. Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos 
normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o que importa no reconhecimento, 
pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade. Assim, cumpre distinguirmos, entre si, a 
propriedade de valores mobiliários, a propriedade literária e artística, a propriedade industrial, a 
propriedade do solo, v.g Nessa última, ainda, a propriedade do solo rural, do solo urbano e do subsolo”. 
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 14.ed. rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros Ed., 2010. p. 17. 

269Pedro Marcos Nunes Barbosa refere-se à Perlingieri para ressaltar que: “[...] o estudo do direito de 
propriedade não poderá ser confundido com uma apreciação uniforme de seu conteúdo. Não há sempre uma 
propriedade igual, nem deixará um instituto de estar inserido no gênero exclusivista se não for perpétuo, 
absoluto (opinível erga omnes), ou corpóreo” PERLINGIERI Apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. 
Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 57. E mais: “Não existe, assim, uma única propriedade, não 
existe uma noção rígida definida de propriedade. Isto significa que não é mais possível discorrer acerca da 
unidade do domínio; não é possível sustentar que a propriedade é conceito unitário, síntese de quaisquer 
poderes de gozo e disposição; que não há propriedade se não existem aqueles poderes; que se existem 
aqueles poderes, existe propriedade, que se falta um só daqueles poderes é de duvidar da existência do 
direito de propriedade.” CORTIANO Apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade 
intelectual, cit., p. 57. 

270FROÉS, Carlos Henrique de Carvalho. Anais do XVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 
cit., p. 68. No mesmo sentido, Justin Hughes analisa a justificação da propriedade intelectual por meio da 
teoria do trabalho: “Realmente, a análise de Locke da propriedade intelectual possui um imediato e 
intuitivo apelo: parece que as pessoas inteligentes trabalham para produzir idéias e o valor dessas idéias – 
especialmente por não existir nenhum componente físico – depende apenas do “trabalho” mental dos 
indivíduos”. HUGHES Apud BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial & 
constitucional: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira, cit., p. 31. 
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Com o mesmo propósito, Newton Silveira traz para a colação uma citação de 

Marquês de São Vicente: 

“A descoberta ou invenção de uma indústria útil ou de seu melhoramento é feito 
da inteligência e trabalho do inventor, é criação sua e consequentemente sua 
propriedade. É, pois, justo que a lei assegure seus direitos e reprima a violação 
deles; esse ato, além de ser justiça, é também de grande vantagem e incentivo 
econômico; é o meio mais seguro de enriquecer a sociedade de novos 
descobrimentos, processos, aumento e perfeição de forças industriais.”271 

 

De posse desse repertório, deve-se avançar para o próximo capítulo, que trata da 

corporificação da criação pela forma. 

                                                           
271Apud BARBOSA, Claudio Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como 

informação, cit., p. 40. 
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6. A CORPORIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO PELA FORMA 

 

Na introdução do capítulo anterior, ressaltou-se que o ponto inicial a ser 

considerado para a definição da natureza jurídica de um determinado instituto é a relação 

que o objeto estabelece com o sujeito de direito. Assim, cumpre sublinhar um aspecto 

interessante do estudo realizado por Gama Cerqueira sobre o objeto dos direitos de 

propriedade intelectual a partir da análise realizada anteriormente por juristas consagrados 

como Picard e Kholer.272 

Nesse sentido, Gama Cerqueira destacou que  

“As objeções que se erguem contra a propriedade das produções intelectuais 
referem-se ao objeto do direito ou a seus atributos, como a de sua temporalidade, 
os modos de sua aquisição e exercício, etc. [...] Dentre as primeiras, a principal 
consiste em dizer se que o objeto do direito de autor, sendo uma criação 
intelectual e, portanto, um bem imaterial, não pode assimilar-se a uma coisa, 
nem constituir objeto de propriedade, direito que recai exclusivamente sobre 
coisas corpóreas ou materiais.”273 

 

Tal questionamento foi respondido pela consideração de que  

“Objeto de direito pode ser, na verdade, além das entidades corpóreas 
perceptíveis pelos sentidos, também as incorpóreas, desde que constituam uma 
utilidade econômica para o homem, isto é: os citados bens imateriais, como são, 
por exemplo, o produto da inteligência própria nas obras literárias, artísticas e 
musicais (que dá lugar ao direito, à marca e aos modelos de fábrica), a 
descoberta industrial ou científica (direito à invenção), etc. Os bens imateriais, 
objeto do direito de autor, são, portanto, coisas incorpóreas – ‘quae tangi non 
possunto’, mas que são intelectualmente concebidas como identidades abstratas. 
Pode-se dizer mesmo que são as coisas incorpóreas por excelência.”274 

 

                                                           
272Vide a lição de Carlos Alberto Bittar, no sentido de que: “Na doutrina, há que se realçar a discussão, 

denominada por alguns autores, como ‘o debate do século XIX’ entre Edmond Picard - que em 1871 lançou 
a tese da existência de uma quarta categoria autônoma de direitos privados, a dos direitos intelectuais, 
depois consolidada em livro (Le Droit Purê, 1877, p. 103 e 117 e ss.) e Kohler (ob. cit., 1888), defensor da 
inserção dos direitos autorais como direitos da personalidade, tese desenvolvida depois por Gierke (1895). 
Acrescer-se-iam esses direitos, consoante o jurista belga, aos direitos pessoais, reais e obrigacionais, da 
clássica divisão tripartite dos romanos, enquanto que a escola alemã se posicionava por sua qualificação no 
contexto referido, devendo-se, ainda, assinalar a posição da escola francesa, com Pouillet (1879) na 
vanguarda, que sustentava como de "propriedade imaterial" a classe em tela, na linha da codificação civil de 
sua terra. Envolveram-se, ainda, nessa problemática, Flourens (1872), Thaller (1902), Allfeld (1893), 
Borchgrave (1886), Dernburg (1900), Ulmer (1895), dentre outros doutrinadores, alguns com posições 
individualizadas (referidos na RT 274/69, por Frederico José da Silva Ramos) In: BITTAR, Carlos Alberto. 
Autonomia científica do direito de autor. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, v. 89, jan./dez. 1994. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67238/69848>. 

273CERQUEIRA, João da Gama. O direito de autor como direito de propriedade, cit., p. 19. 
274Id. Ibid., p. 20. 
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E mais: 

“O direito do autor recai direta e imediatamente sobre a sua criação, sujeitando-a 
de modo completo e exclusivo, ao poder de sua vontade. É um direito originário 
e pleno, que se opõe, erga omnes. O autor pode usar e dispor de sua criação 
como entender e o exercício de seu direito não depende da prestação de outras 
pessoas. Tanto vale dizer que é um direito de propriedade, isto é, o direito real 
sob sua forma mais simples e completa, direito que submete a coisa ao domínio 
absoluto e exclusivo da pessoa e lhe atribui o gozo de todas as vantagens que a 
coisa é suscetível de proporcionar.[…] O direito de autor só difere do direito de 
propriedade pela natureza do seu objeto, que é imaterial. Mas, como se trata de 
demonstrar, justamente, que os bens imateriais podem ser objeto de propriedade, 
no sentido próprio e jurídico desta palavra, essa diferença não priva o direito do 
autor do seu caráter de propriedade, concorrendo, ao contrário para caracterizá-lo 
como propriedade imaterial, idêntica em tudo mais á propriedade de direito 
comum. A natureza imaterial do objeto constitui, pois, a diferença específica 
entre a propriedade corpórea (domínio) e a propriedade imaterial.”275 

 

Nessa linha de raciocínio, ao comentar o aspecto imaterial dos direitos intelectuais, 

Picard acentuou que o direito de autor recai sobre uma concepção do espírito, que tem por 

objeto a própria concepção do autor e não a sua realização material, ideia que coincide com 

a de Kohler, mas que este autor desenvolveu com maior segurança e exatidão.  

Ao se debruçar sobre essa questão, Gama Cerqueira apoiou-se em Bonnet (“Étude 

de la législation allemende sur les brevets”) que assevera, a propósito das patentes e do 

direito de autor, o seguinte:  

“Com efeito, a invenção, deixando o mundo das ideias, onde foi concebida e 
desenvolvida, surge no mundo material sob forma concreta. O mesmo se dá com 
as produções literárias e artísticas. A invenção pode realizar-se em várias formas 
individuais, como a ideia pode exprimir-se por diferentes fórmulas. Mas a 
representação material da ideia nunca a encerra inteiramente. A invenção precisa 

                                                           
275Ripert afirmava que: “[a] propriedade de coisas corpóreas comporta em seus atributos o exclusivismo. As 

coisas existem em quantidade limitada. Quem tem a posse e a disposição da coisa encontra nesse gozo 
exclusivo vantagem ou satisfação. Retira o bem do gozo comum, donde os velhos ataques socialistas contra 
o direito de propriedade. [...] As propriedades intelectuais são de outra natureza. Quem é titular de uma, 
cria pessoalmente seu direito sem nada tirar de ninguém. O comerciante que se estabelece nada toma aos 
outros, exatamente como o autor que compõe uma obra. Mais ainda, longe de retirar alguma coisa à 
comunidade, entrega-lhe a obra. A propriedade não vale senão pela exploração e a exploração supões a 
procura e a conservação de uma clientela.” RIPERT, Georges. Aspectos jurídicos do capitalismo moderno. 
Trad. de Gilda G. de Azevedo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1947. p. 201-202. A esse respeito, Ascarelli 
ensina que “Para darse cuenta de que la creación intelectual puede ser objeto de un derecho absoluto es 
preciso, ante todo, partir de la distinción entre el acto de creación y la creación intelectual. [...] Pero al acto 
de creación se contrapone la creación objetivamente identificable. [...] El punto de partida de la disciplina 
radica, precisamente, en la posibilidade de considerar objetivamente la creación intelectual frente al acto de 
creación, por un lado (distinción ésta que permite identificar la disciplina de un derecho patrimonial 
circulable referente a la creación, y no solo de un derecho moral, intransmisible, de paternidad, relativo al 
acto de creación) y frente a sus exteriorizaciones materiales, por outro. [...] La creación intelectual se 
contrapone a cosas e energías precisamente porque éstas constituyen el vehículo de su exteriorización que, 
sin embargo, no se identifica con la creación misma.” ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de 
los bienes inmateriales, cit., p. 264-266. Nesse sentido, estabelece a diferenciação entre o ato de criação e a 
criação intelectual objetivamente identificável, afirmando que, por essa razão, a disciplina da criação 
intelectual se distancia da disciplina jurídica da coisa ou das energias em que se exteriorizam. Id. Ibid., p. 267. 
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traduzir-se em uma forma real, concreta: mas com ela não se confunde, nela não 
se resolve, nem se incorpora. E é sobre a ideia, sobre sua concepção que o 
inventor pode exercer seu direito e não sobre sua forma contingente. O direito do 
inventor é ainda mais amplo que o dos autores de obras literárias e artísticas, pois 
alcança todos os meios análogos equivalentes, virtualmente contidos em sua 
concepção, na ‘ideia de invenção’, que pode ser definida como a noção ideal, 
geral e abstrata de que a invenção concreta não é senão uma de suas realizações 
possíveis. Esse é o bem imaterial que constitui o verdadeiro objeto do direito.”276 

 

Note-se, assim, que, para os referidos autores, o direito protege uma determinada 

concepção (técnica ou estética) que pode, segundo entendem, ser expressa de diversas 

maneiras. Tome-se como exemplo os desenhos que uma jovem diagnosticada com 

esquizofrenia criou para lidar com a sua enfermidade: 

 

 
Fonte: I WAS diagnosed with schizophrenia at the age of 17, So I Started Drawing My Hallucinations To 
Cope With It. Disponível em: <https://www.boredpanda.com/18-year-old-schizophrenic-artist-drawing-
hallucinations/>. 

 

Pode-se dizer que tais manifestações têm como causa comum o sofrimento 

experimentado pela artista, as suas cogitações, angústias e alucinações, tal como descrito 

no campo superior esquerdo da segunda ilustração acima. Ao comentar a sua obra, ela 

confidenciou o seguinte:  

“Eu desenho muitas de minhas alucinações e os desenhos me ajudam a lidar com 
isso. Em minhas alucinações eu ouço vozes, efeitos sonoros, barulhos aleatórios 
e muitas vezes insetos e rostos.”277 

 
                                                           
276CERQUEIRA, João da Gama. O direito de autor como direito de propriedade, cit., p. 11. 
277I WAS diagnosed with schizophrenia at the age of 17, So I Started Drawing My Hallucinations To Cope 

With It. Boredpanda. Disponível em: <https://www.boredpanda.com/18-year-old-schizophrenic-artist-
drawing-hallucinations/>. 



108 
 

O resultado são imagens fortes que demonstram toda a complexidade dos 

sentimentos e pensamentos da artista, mas tal confusão mental em si não é captável por 

terceiros. Precisa, necessariamente, ser organizada, devidamente ordenada, obedecendo, 

como ressaltou Walter Moraes278, a certos preceitos e condições necessários a tornar a obra 

suscetível de perfeita comunicação. Daí porque auxiliam a artista a compreender os seus 

sentimentos e a lidar com a esquizofrenia de maneira mais suave, menos penosa. 

Isso comprova que Newton Silveira estava certo ao afirmar que “na arte o homem 

transmite sempre algo de si próprio sua impressão pessoal, revelada pela escolha do 

assunto pela proporção das partes, por experiências instintivas que resulta numa criação 

que pode ser reconhecida pelo público como obra de arte, como fato puramente 

humano.”279 

Nesse diapasão, embora seja possível fazer recair a proteção do direito de autor 

sobre os desenhos suprailustrados, também seria concebível eventual descrição literária do 

sofrimento experimentado a partir das mesmas sensações, as quais poderiam desencadear 

também outros processos criativos.  

Dessa maneira, tais aflições poderiam ser expressas por meio de uma escultura ou 

de uma música, mas, seguramente, seria inviável proteger-se o sentimento em si ou a 

concepção pura de algum sofrimento, que deve ser, necessariamente, comunicado por meio 

de uma determinada forma, com vistas a se tornar compreensível e receber a devida tutela 

jurídica do Estado. 

In casu, não há dúvida de que a artista seria titular de todas aquelas formas de 

expressão decorrentes do seu sentimento, seja a literária, seja em forma de escultura, seja, 

ainda, com os desenhos reproduzidos acima. Mais: todas essas manifestações estariam 

vinculadas a ela pelos laços da propriedade, uma vez que produzidas a partir do seu 

esforço, do seu trabalho, que, conforme visto, carrega, inegavelmente, o signo da sua 

personalidade.280 

                                                           
278MORAES, Walter. Arte, cit., v. 8, p. 142. 
279SILVEIRA, Newton. Anotações acerca do desenho industrial comunitário europeu, cit. 
280Newton Silveira lembra que “Geralmente, a um grau máximo de reflexo da personalidade do autor em sua 

obra corresponde um grau mínimo de disponibilidade da obra. [...] Na hipótese contrária, em que pouco ou 
nada da personalidade do autor se acha contido na criação, como no caso das invenções industriais, há um 
grau máximo de disponibilidade e um grau mínimo de direito de personalidade, representado pelo direito 
que possui o inventor de ser mencionado como tal na patente” SILVEIRA, Newton. Direito de autor no 
design, cit., p. 96. 
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No entanto, não se dispensa o criador de dar forma à referida concepção, ou seja, 

trazê-la para a realidade objetiva, a fim de que possa receber a devida proteção jurídica, 

tornar-se objeto de direito e ligar-se ao sujeito de direito por meio de uma relação jurídica 

que tem a natureza de direito de propriedade. A partir da análise da forma é possível, 

inclusive, contar a sua história, explicar as razões pelas quais se fez de tal e qual maneira, 

como produto que é de todo aquele percurso mental descrito por Walter Moraes.  

Assim, estudar a história de determinada forma é, de certa maneira, fazer o percurso 

contrário àquele realizado pelo criador.281 É dizer: perguntar como e por que razão chegou-

se aquele resultado e a partir daí procurar classificá-lo no vasto cardápio de direitos 

oferecido pelo sistema de proteção da propriedade intelectual. 

Assentadas essas premissas, deve-se revisitar a lição de Cláudio Barbosa que, a 

nosso ver com razão, vai além de Picard, Kohler e do próprio Gama Cerqueira, ao ensinar 

que o formato juridicamente protegível pela propriedade intelectual é a representação da 

ideia e não a ideia em si, seja na forma de sinal distintivo (marca), seja na forma de um 

quadro reivindicatório (patente), seja na obra artística. 

Segundo Cláudio Roberto Barbosa,  

“Para a propriedade intelectual, o objeto a ser comunicado é a idéia, o conceito 
criado, o qual não pode ser juridicamente protegido dentro do sistema da 
propriedade intelectual que exige a transcrição da informação em um meio 
tangível. A representação da idéia, portanto, é o formato juridicamente protegível 
pelo Direito, seja um sinal distintivo, seja um quadro reivindicatório de uma 
patente de invenção, seja uma obra artística. Todavia o valor está associado à 
informação e é a dificuldade de transposição deste valor à proteção jurídica da 
representação que também acarreta perdas e, consequentemente, custos 
sociais.”282 

 

E continua asseverando que,  

“[...] na verdade, o criador de uma obra detinha inicialmente uma idéia (uma 
forma de informação) e, mediante determinada atividade intelectual, alterou um 
corpo material existente. Este corpo se define através: (a) da materialização da 
informação pré-existente; e (b) do processo de criação da informação. Podemos 
ilustrar tais conceitos com um exemplo: utilizando a criação ‘livro’ temos que 
seu autor (o criador de uma obra literária, ao contrário do inventor que é o 
criador de uma invenção) transformou páginas e páginas, originariamente 
brancas, em formas escritas através de sinais gráficos que representam a ideia 

                                                           
281Para Claret: “A Forma está para a ideia, como o vestuário para o corpo, mas como a casca para a árvore, 

em estreita simbiose, fortalecendo-se juntas, morrendo juntas. Assim como o signo revela (ou esconde) o 
sentido, a forma, no que tem de mais geral manifesta (ou dissimula) a ideia.” In: CLARET, Jacques. A idéia 
e a forma: problemática e dinâmica da linguagem, cit., p. 57. 

282BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual enquanto informação. Uma perspectiva de “Law and 
Economics”, cit., p. 14. 
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que teve, o mesmo poderia acontecer em um meio magnético. Existe uma 
alteração em determinado corpo material, visualmente perceptível, que 
representa a informação transmitida pelo criador.”283 

 

Se é assim, o objeto sobre o qual vai recair toda a proteção que o sistema da 

propriedade intelectual pode oferecer deve ser expresso por uma determinada forma, por 

meio da qual será possível realizar a “transcrição da informação” em um meio ou suporte, 

que, por sua vez, não se confunde, nem está atrelado à matéria física, podendo, portanto, 

ser virtual e, ainda assim, receber a devida proteção, como ocorre, por exemplo, com os 

programas de computador. 

A propósito desta última hipótese, cumpre lembrar que, para obter o registro do 

programa de computador perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o pedido 

deve estar devidamente aparelhado com as seguintes informações: (i) os dados referentes 

ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas 

ou jurídicas; (ii) a identificação e descrição funcional do programa de computador; e (iii) 

os trechos do programa e outros dados que se considerarem suficientes para identificá-lo e 

caracterizar sua originalidade (art. 3º, I, a III da Lei 9.609/1998). 

Com isso se quer dizer que mesmo a tecnologia advinda do mundo virtual, 

imaterial, precisa ser expressa por uma forma que contenha instruções, em uma das 

linguagens de programação, para ser comunicada aos órgãos públicos oficiais encarregados 

de conceder o certificado de registro do programa de computador. Isso também ocorre com 

as obras literárias, as de belas artes e as musicais, que podem ser registradas, 

respectivamente, na Biblioteca Nacional, na Escola de Belas Artes e na Escola de Música 

como meio de prova de autoria. É o que, conforme destacado no capítulo introdutório, 

Pontes de Miranda define como “ideia enformada”, ou seja, a forma que primeiro se obteve 

a partir da ideia.284 

Nessa perspectiva, a forma deve ser entendida como um veículo que transporta as 

ideias do mundo abstrato para o mundo real, sem o que estaríamos relegados ao estéril 

plano das cogitações, que o direito não consegue captar. Destarte, para que o Estado possa 

reconhecer e proteger a criação intelectual, esta deve estar “enformada”, e não 

necessariamente materializada, forma esta que deve conter toda concepção do criador, 

                                                           
283BARBOSA, Cláudio Roberto. A relação entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito 

internacional, cit., p. 94. 
284MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial, cit., t. 17, p. 102. 
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ainda que sejam admitidas algumas variações, como ocorre, por exemplo, no caso dos 

desenhos industriais285. 

De fato, seja qual for o sistema adotado para se proteger a criação intelectual - o 

constitutivo (nos casos dos direitos de propriedade industrial) ou meramente declaratório 

(no caso de direitos autorais) -, as obras devem estar expressas por qualquer meio ou 

fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 

o que se dá sempre, inviavelmente, por meio de uma determinada forma. 

Com efeito, a principal diferença entre os sistemas em apreço pode ser colhida da 

lição de Gama Cerqueira: 

 “O modo de adquirir a propriedade da marca é a ocupação; mas o seu 
reconhecimento pode subordinar-se essencialmente ao registro ou depósito, ou 
independer dessa formalidade, o que é uma questão de direito positivo. Em 
qualquer caso, o título da aquisição é a ocupação. A diferença está em que 
algumas legislações reconhecem, para certos efeitos, a propriedade assim 
adquirida, sem necessidade do registro do depósito da marca, ao passo que outras 
condicionam o seu reconhecimento e proteção a essa formalidade administrativa. 
Segundo a terminologia consagrada, costuma-se dizer, no primeiro caso, que o 
registro é declarativo da propriedade, sendo atributivo no segundo.”286 

 

No mesmo sentido, complementa o autor:  

“Assim colocada a questão, podemos dizer que a diferença essencial entre as leis 
que adotam o sistema declarativo ou atributivo, segundo a terminologia usual, 
está em que as que seguem o primeiro sistema reconhecem ao possuidor da 
marca não registrada o direito de anular o registro de sua marca feito por 
terceiro, ao passo que as leis que adotam o segundo sistema não reconhecem esse 
direito, protegendo exclusivamente as marcas registradas. De acordo com o 
primeiro sistema, o uso prevalece contra o registro; no segundo, o registro 
prevalece contra o uso.”287 

 

E como reforço a tudo o que foi dito acima, bem como para que se perceba a 

necessidade de dar forma às criações, tome-se, à guisa de exemplo, o pedido de patente 

apresentado pelo inventor perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O 

referido pedido deve descrever a invenção da maneira mais detalhada possível, revelando-

se todo o percurso intelectual necessário para se chegar à invenção. Assim, a medida da 

                                                           
285O art. 104 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que o pedido de registro de desenho industrial terá 

que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo 
propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao 
máximo de 20 (vinte) variações. 

286CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed., cit., v. 2, p. 88. 
287Id. Ibid., p. 355. 
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proteção da patente será diretamente proporcional à capacidade de descrição por parte do 

inventor. 

Tal requisito, denominado de suficiência descritiva, é essencial para que, escoado o 

prazo de exploração exclusiva, qualquer técnico no assunto possa reproduzir o que se 

contém no pedido de patente, que estará em domínio público. Trata-se, em essência, da 

contrapartida exigida pelo Estado para a outorga do direito de propriedade. 

Nessa direção, o testemunho de Pedro Marcos Nunes Barbosa, para quem “a 

propriedade intelectual constitui faceta jurídica artificialmente criada, visando à promoção 

do interesse público primário que coaduna com a difusão tecnológica. O domínio público é 

destarte, o caminho natural de toda a tecnologia, resultando numa cotitularidade social de 

determinado objeto. [...] A proteção da propriedade intelectual nasce como uma forma de 

premiar o espírito humano produtivo, e, em contrapartida, exigiu-se a divulgação de tais 

tecnologias – antes secretas – para, ao fim do privilégio, todos poderem dela gozar.”288 

Devidamente assentada a concepção de que as criações técnicas - protegidas pelos 

institutos da propriedade industrial - e estéticas - que recebem a proteção advinda do 

Direito de Autor - devem estar expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 

suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, o que se dá sempre, 

invariavelmente, por meio de uma determinada forma, deve-se examinar, em seguida, as 

várias expressões que ela pode adotar.  

 

                                                           
288BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 11-12 e 43. 
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7. VISÃO MULTIDISCIPLINAR DA FORMA: AS SUAS VÁRIAS 

EXPRESSOES 

 

A arquitetura289 fornece campo fértil para o exame da questão central apresentada 

no presente estudo, ao evidenciar como é difícil promover o divórcio entre a arte290 e a 

indústria.291 

                                                           
289A propósito, de uma perspectiva arquitetônica das formas, é possível extrair ricas lições do pensamento do 

Professor Dagognet “ [...] Temos afirmado, por exemplo, que a arquitetura francesa esteve dominada 
demais, como também o esteve Le Corbusier - que era um discípulo da Bauhaus -, pela rigidez, pela 
monotonia das formas, por sua geometrização. Na verdade, em Paris, tudo está dominado por essa 
excessiva geometrização: a nova Biblioteca da França, o Ministério da Defesa, poderia citar muitos 
exemplos. Existe apenas um prédio que escapa a esse terrorismo; é o Centro Pompidou, do qual se pode 
dizer que é pós-moderno. Isso quer dizer que ele não receia misturar as formas para criar um conjunto 
aparentemente barroco. O Centro Pompidou inscreve-se em um procedimento arquitetural que consiste em 
virar pelo avesso. Em geral, as entranhas dos prédios, os elevadores, a circulação, em suma, as tubulações, 
são ocultas por meio de uma fachada; tudo é perfeitamente bem dissimulado e ordenado. Ali se fez o 
contrário, tudo se expõe. Evidentemente, é surpreendente. Lá dentro é a circulação, não há nada - a 
claridade, a funcionalidade. É pós-moderno porque efetivamente rompe com a lógica das formas, é, 
portanto, uma forma viva, ainda que seja aparentemente bárbara. Realizou-se um prodígio: inverter a forma 
e colocar a função para dentro. É isso o pós-modernismo. Moderno: isso quer dizer que se vai submeter a 
forma a um imperativo lógico, no que compreendo a simetria, a reiteração, a ordenação dos volumes. Pós-
moderno é alguma coisa muito interessante sob determinados aspectos. É por isso que certos arquitetos 
americanos ou japoneses sobrepujaram seus concorrentes, porque não recearam em desequilibrar as formas. 
Penso que a cidade, às vezes, ganha por não se ligar demais a planos geométricos ou mecânicos e por se 
poupar daquelas arquiteturas tenazes ou simplificadas demais.” In NOËL, Émile (Org.). As ciências da 
forma hoje. Tradução de Cid Knipel Moreira. Campinas: Papirus, 1986. Para Silveira “A arquitetura 
tornou-se uma arte, mas principiou por ser outra coisa. O primeiro homem, que teve a idéia de cavar um 
abrigo na terra ou de construir para si uma cabana, por certo não sonhou com a criação de uma obra 
artística. Obedeceu a uma preocupação, com a qual nada tinha que ver a estética, tal como o primeiro que 
talhou um machado de sílex. A arquitetura nasceu, pois, de uma necessidade meramente física. Mas, pelo 
simples fato de uma cabana oferecer a vista um conjunto de linhas e superfícies, era de prover-se que o 
sentimento inato da arte acabasse por manifestar suas preferências, dando às linhas e às superfícies 
disposições mais agradáveis à vista. Tais preferências tiveram naturais oportunidades para revelar-se e fixar-
se, quando da construção das habitações destinadas aos deuses e aos potentados; os templos e os palácios, para 
ser dignos de seus habitantes deviam distinguir-se dos abrigos reservados ao vulgo, por sua grandeza, por sua 
magnificência e pelo caráter de sua decoração. Aí está o germe de tudo mais. A construção e a decoração. 
subordinadas à natureza dos materiais e ao destino dos edifícios, produziram espontaneamente os vários 
gêneros de arquitetura, considerados em suas linhas gerais. Em seguida, por um lógico trabalho de 
concentração e assimilação análogo”. In SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 30. 

290Regis de Oliveira nos oferece um voo panorâmico em relação à arquitetura: “Uma das mais expressivas 
manifestações da arte é a arquitetura. As construções estão cheias de significados. [...] No mundo greco-
romano a pólis tem significado da vida em comum e os edifícios se destinam ao uso das pessoas. Com a 
importância da vida cívica os prédios eram para uso de todos. Definição de Ágora. As vias públicas, os 
edifícios governamentais, tudo passa a fazer parte da vida. O religioso também assume caráter importante 
com a construção de templo aos deuses. O renascimento busca a multidisciplinariedade. O homem 
renascentista busca o sentido da razão. A arquitetura é clássica. O tratado de Alberti é significativo. O 
conhecimento medieval das cúpulas e arcadas vai se refletir no homem da Renascença. Novas noções de 
perspectivas fazem o homem agigantar-se no controle dos espaços. Brunelleschi e Michelangelo são gênios 
da época. O barroco reflete o rebuscamento da arte arquitetônica. Há ostentação formal. Surge o concreto e 
novas visões arquitetônicas se impõem. Obras notáveis como Capitólio (pedra fundamental colocada em 
1793), de Washington, brotam. É o neoclassicismo. Com o surgimento das cidades modernas, os arquitetos 
ganham nova dimensão na sociedade. Haussmann modifica inteiramente Paris (entre 1853 e 1870). O 



114 
 

Segundo Diderot,  

“[...] se foi a arquitetura que deu origem à pintura e à escultura, é a essas duas 
artes, ao contrário, que a arquitetura deve seu grande aprimoramento, e vos 
aconselho a desconfiar de um arquiteto que não seja um excelente desenhista. 
Onde esse homem teria treinado os olhos? Onde teria ele colhido a sensibilidade 
refinada nas proporções? Onde teria ele colhido as ideias do imponente, do 
simples, do nobre, do pesado, do leve, do gracioso, do austero, do elegante, do 
sóbrio? Miguel Ângelo era um excelente desenhista quando concebeu o plano da 
fachada e da cúpula de São Pedro, de Roma; e nosso Perrault desenhava 
maravilhosamente quando imaginou a colunata do Louvre. Terminarei aqui meu 
capítulo sobre a arquitetura. Toda arte está compreendida nestas três palavras: 
solidez ou resistência, adequação e simetria. De onde deve-se concluir que esse 
sistema de medidas de ordens vitruvianas e rigorosas parece ter sido inventado 
apenas para levar à monotonia e sufocar o gênio.”292 

 

Nesse sentido, Newton Silveira293 também oferece uma bela lição: 

                                                                                                                                                                                
Século XX traz a fundação Bauhaus que impões novo sentido à arquitetura, buscando o aproveitamento dos 
espaços. Le Corbusier, Oscar Niemeyer e Calatrava se impõe como grandes arquitetos. Outras ideias se 
refletem aí, tais como o cubismo, o neoplasticismo e o construtivismo. O agigantamento da indústria impõe 
novas formas e a modernização das cidades brota a todo instante. A art nouveau surge como forma eclética. 
Contemporaneamente há inovações a todo instante. Barcelona nos lega as obras de Gaudí (A Sagrada 
Família, o Parque Guell, com suas esculturas, a Casa de Batlló). Tanto quanto as demais belas artes, a 
arquitetura sofreu todo um processo de evolução. OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 70-71. 

291Nessa ordem de coisas, vide os ensinamentos de Carrió, para quem: “Há um foco de intensidade luminosa 
onde se agrupam os exemplos típicos, frente aos quais não se duvida que a palavra é aplicável. Há [por 
outro lado] uma imediata zona de obscuridade circundante abrangendo todos os casos em que não se duvida 
que não se aplica a palavra. O trânsito de uma zona à outra é gradual; entre a total luminosidade e a 
obscuridade total há uma zona de penumbra sem limites precisos. Paradoxalmente, ela não começa nem 
termina em qualquer parte e, todavia, existe. As palavras que diariamente usamos para aludir ao mundo em 
que vivemos e a nós mesmos levam consigo essa imprecisa áurea de imprecisão. Nesse sentido, dilatando a 
zona de penumbra da norma jurídica, o legislador positivo confere ao magistrado “um mandato (ou 
competência) para que, à vista dos casos concretos, crie, complemente, ou desenvolva normas jurídicas”. 
CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990. p. 34. Vide lição 
semelhante em ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução e notas de Edson Bini. 1. reimpr. Bauru-SP: Edipro, 
2003. Transportando-se essas ricas lições das palavras para as formas, temos que a zona grigia da propriedade 
intelectual está localizada na sobreposição de proteções em relação àquelas formas que não provocam apenas 
a emoção estética, como ocorre nas obras de arte puras, mas que também são dotadas de funcionalidade.  

292No mesmo sentido, o referido autor adverte o seguinte: “O que inspirou essa curva a Miguel Ângelo, 
dentre uma infinidade de outras que ele poderia escolher? A experiência cotidiana. Foi ela que sugeriu ao 
mestre carpinteiro, de modo tão seguro quanto ao sublime Euler, o ângulo do estai com o muro que ameaça 
ruir; foi ela que lhe ensinou a dar à aspa do moinho a inclinação mais favorável ao movimento de rotação; 
foi ela quem o obrigou, muitas vezes, a incluir em seu cálculo difícil elementos que a geometria da 
Academia não conseguiria compreender” DIDEROT, D. Ensaio sobre a pintura, cit., p. 101. 

293Newton Silveira lembra, ainda, Michel Huet, no sentido de que: “Architeture et droit d’auteur”. Sob a 
rubrica architeture et originalite escreveu: “Em effet, après avoir constaté l’ambivalence de l’architecture 
qui est à la fois un art et une technique , il considère que: les devis, études et calculs de résistance de 
ferraillage, de béton, application simple de règles et de lois, ne sont em príncipe pas protégés et qu’il en est 
de meme pour les plans qui ne sont que la traduction graphique des calculs purement theóriques de 
l’ingénieur. Cependant si l’ingénieur-conseil ne peut faire valoir la protection de la loi du 11 mars 1957, 
c’est parce que ces calculs techniques ne modifient pas la forme architecturale. Le jugement spécifie que si, 
par son travail, l’ingénieur-conseil avait contribué à la formation de lignes et de volumes, il aurait participé 
à la création de l’oeuvre formelle et de ce chef aurait été considéré comme auteur”. O mesmo autor, in 
“Modifications des plans et bâtiments”, escreveu: “Nous laisserons de côté le problème essentiel des plans 
du dossier de permis de construire qui sont l’élément fondamental de la mission d’architecte, surtout depuis 
la loi du 3 janv. 1977 sur l’architecture. [...] l’architecte ayant la maitrise du projet et donc la maitrise de la 
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Esse casamento entre a arte e a indústria torna-se evidente na concepção que 
Walter Gropius formulava a respeito da atividade do arquiteto no mundo 
moderno: ‘o arquiteto é em primeiro lugar um coordenador, um homem de visão 
e competência profissional, com a tarefa de solucionar harmonicamente os vários 
problemas sociais, técnicos, econômicos e artísticos que surgem em conexão 
com a construção. O arquiteto deve conhecer a influência da industrialização, 
bem como pesquisar e explorar as novas relações ditadas pelo desenvolvimento 
social e científico’. Com relação ao design, a concepção de Gropius é a mesma: 
‘o projeto de um grande edifício e o de uma simples cadeira diferenciam-se apenas 
na proporção, não no princípio’. Essa concepção unitária da arte e da técnica já se 
podia vislumbrar na criação de Leonardo Da Vinci, para quem a atividade artística 
e a atividade científica nasciam de uma inspiração única, nutriam-se sem cessar 
uma da outra, e as conquistas de uma influenciavam o desenvolvimento da outra. 
Como se verifica, o desenho industrial compõe dois elementos que no mundo 
moderno não mais se contrapõem: a funcionalidade e a estética. 294 

 

Nessa esteira, mencionado autor ressalta que, no mundo moderno, o conceito de 

arte se modificou substancialmente desconectando-se da antiga concepção de belas artes. 

Da mesma maneira, pondera que a forma deixou de ser definida apenas por questões 

estéticas, mas se acha em estreita conexão com a utilidade tecnológica dos produtos 

industrializados. Assim, assevera que a função implica necessariamente problemas de 

forma e que esta passou a ser determinada pela exigência de funcionalidade e não apenas 

de beleza, fenômeno que embaralha conceitos e dificulta a classificação das criações 

intelectuais.  

                                                                                                                                                                                
conception des plans, c’est au maitre d’ouvrage qu’il appartient de donner les instructions pour cerner les 
elements qui permettront à l’architecte de concevoir. […] Ce changement ou ces modifications qui sont de 
l’initiative du maître d’ouvrage modifient le travail à fournir par l’architecte, et modifient donc en 
consequence les honoraires qui lui sont dus. […] 1º Les modifications des plans et bâtiments doivent faire 
l’objet d’une concertation entre maître d’ouvrage et maître d’oeuvre. 2º En corollaire, toute modification 
unilatérale qu’elle vienne du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre est sanctionnée par la 
jurisprudence. A modification unilatérale des plans et bâtiments par le maître d’ouvrage est considérée par 
la jurisprudence comme une immixion dans la construction” Nesse sentido, ressalta Silveira que “Todo o 
acima demonstra que: a) o trabalho do arquiteto é um misto de trabalho técnico e artístico, mas é tutelado 
pela lei de direitos autorais; b) o fato de as normas da autoridade pública, ou as determinações do 
proprietário, estabelecerem parâmetros para o trabalho do arquiteto não lhe tiram a propriedade do projeto; 
e c) as alterações no projeto determinadas pelo proprietário (ou pelos seus funcionários ou contratados) 
implicam o pagamento de honorários suplementares. in SILVEIRA, Newton. O direito autoral no projeto 
de arquitetura perante a doutrina e a jurisprudência. Revista de Direito Empresarial: ReDE, v. 2, n. 2, p. 
247-254, mar./abr. 2014. 

294SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 44-45 Vide, ainda, o seguinte trecho: “Já no 
campo da arquitetura, que tem por objeto uma obra ao mesmo tempo artística e técnica, entende-se que a 
obra possa ser modificada somente quando a modificação atenda a exigências técnicas, reservando-se ao 
autor a realização das modificações quando se refiram ao elemento artístico da obra. No caso de produtos 
industriais, igualmente, não há que se falar em direito à integridade da obra, a qual deverá atender 
primordialmente às exigências técnicas e de mercado, salvo se o elemento estético for preponderante. No 
caso das obras puramente artísticas, o direito de integridade da obra se mantém mesmo no caso de o autor 
ter cedido os direitos patrimoniais, podendo ele suspender a exploração ou intervir no caso de a obra ter 
sido desfigurada ou modificada, mesmo na hipótese em que o direito tenha sido cedido sem qualquer 
reserva.” SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 98. 
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Por tais razões, Silveira concluiu com apoio na teoria estética contemporânea, que 

se mostra quase impossível distinguir entre forma e substância, bem como considerar uma 

forma sem função ou distinguir entre forma funcional e a forma meramente estética.295 

Dito de outra maneira, a mera constatação de que a forma apresenta funcionalidade não é 

suficiente para excluí-la, automaticamente, do campo de proteção do direito autoral, 

justamente porque “as leis autorais contentam-se com pouco para considerar certa obra 

como de arte”296, estando superada a concepção de que o direito de autor somente poderia 

oferecer guarida às belas artes.  

Daí surge a dificuldade de se inserir em compartimentos estanques – da propriedade 

industrial ou do direito de autor -, formas funcionais dotadas de valor artístico, devendo-se 

relembrar, no entanto, que a solução de se conferir múltipla ou superproteção ao mesmo 

objeto em razão do referido extravasamento pode ser ofensiva para a concorrência e 

também obstruir o desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico do País. 

Por outro lado, pode-se pecar por escassez, deixando-se a descoberto interesses 

jurídicos legítimos decorrentes do engenho humano que deveriam ser protegidos e que 

cobram tal incentivo para circular, residindo neste ponto a tectônica da propriedade 

intelectual.297 

                                                           
295No mesmo diapasão, Cerqueira in Tratado da propriedade industrial. 1. ed., cit., v. 1, t. 1, p. 74-75, 

adverte que: “As obras literárias e científicas, as composições musicais, coreográficas ou teatrais, bem 
como as de arquitetura, por exemplo, são inconfundíveis, sob tal aspecto, com as invenções e os desenhos e 
modelos industriais. Apenas entre as obras de arte plástica e os desenhos e modelos industriais há certa 
afinidade, resultante do cunho artístico destas criações e do fato de se caracterizarem, também, como 
criações de forma. Daí entenderem alguns autores que, entre a propriedade literária, científica e artística e a 
propriedade industrial, existe como que uma zona grigia, onde elas se fundem. Sem dúvida, parece haver 
entre a propriedade artística e a propriedade industrial uma zona intermediária, onde se situam as criações que 
participam, ao mesmo tempo, da natureza das obras de arte e dos característicos das produções industriais, 
como se dá com os desenhos e modelos industriais, não se podendo saber, como dizem alguns escritores, onde 
finda a arte e começa a indústria. Mas os desenhos e modelos industriais e as obras de arte plástica e 
decorativa, como veremos a seu tempo, distinguem-se por característicos próprios, apesar dos que lhes são 
comuns, tornando possível traçar-se nitidamente o limite entre os dois ramos da propriedade imaterial.” 

296Ensina Moraes que no plano plástico foram admitidos o urbanismo, o paisagismo, a jardinagem, a 
decoração, a ornamentação, as obras de artesanato, o modelo industrial e a arte aplicada, além dos projetos 
e trabalhos plásticos de geografia, topografia, engenharia, ciência, cartografia, fotografia e fixações 
análogas. MORAES, Walter. Arte, cit., v. 8, p. 143. Conclui Walter Moraes que “grande parte das espécies 
protegidas como arte, não se pode qualificar como de belas-artes em sentido estrito, dada a substância 
utilitária que lhes é própria. Sem dúvida, as leis autorais contentam-se com pouco para considerar certa 
obra como de arte”. Id. Ibid., p. 144. 

297Nesse ponto, fundamental recordar a lição do Professor Silveira: “A dicotomia entre os direitos de 
Propriedade Industrial e os Direitos de Autor, o primeiro tradicionalmente enquadrado como ramo do 
Direito Comercial, os segundos como disciplina do Direito Civil, traz ao jurista motivo de perplexidade ao 
se defrontar com certas criações que parecem querer fugir do rígido enquadramento, vacilando seu campo 
de incidência e sugerindo a existência de uma terceira categoria de direitos que comporiam uma zona gris 
de proteção a criações que alcançam, de forma ambivalente, tanto a forma quanto a função. A incerteza no 
enquadramento de tais tipos de obras pode levar o aplicador da lei a pecar por excesso, ampliando a 
proteção dessas obras mistas de modo a criar restrições ao avanço tecnológico, ou a pecar por escassez, 
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Ao retomar o tema da forma, é importante notar que na poesia ela também se 

mostra essencial para atingir certos efeitos e, bem assim, para que seja possível avaliar o 

valor estético do trabalho do poeta. À guisa de exemplo, pode-se destacar o poema “Trem 

de Ferro”, de Manuel Bandeira, em que, pela métrica, reproduz-se, sonoramente, um trem 

em movimento. Nele, a forma é elemento fundamental para a produção do efeito desejado, 

admitindo-se, na espécie, a comparação gráfica do poema aos próprios trilhos do trem: 

Trem de Ferro (Manuel Bandeira)298 

Café com pão 

Café com pão 

Café com pão 

Virgem Maria que foi isto maquinista? 

Agora sim 

Café com pão 

Agora sim 

Café com pão 

Voa, fumaça 

Corre, cerca 

Ai seu foguista 

Bota fogo 

Na fornalha 

Que eu preciso 

Muita força 

Muita força 

Muita força 

                                                                                                                                                                                
negando ao autor o legítimo exercício de seus direitos de criação.” In SILVEIRA, Newton. Direito de autor 
no design, cit., p. 19. Durval, explica: “Temos, portanto, de um lado, o direito exclusivo de reprodução de 
determinada forma de expressão e, de outro, os limites impostos ao seu exercício pelas necessidades da 
instrução, da cultura e da informação; e a razão de tudo isso é muito simples: é que a exclusividade do 
direito da reprodução não foi concedida ao autor com o propósito de transformar sua obra num intangível e 
odioso monopólio, mas para servir de estímulo à produção de novas obras e ao progresso das Letras, das 
Artes e das Ciências. Assim, a proteção que o Estado confere ao autor não o é apenas em razão de sua 
respeitável pessoa, mas no interesse dele e também do público, destinatário natural de sua obra. E a 
interposição do Estado entre o autor e o público visa precisamente a estabelecer o indispensável equilíbrio 
entre a exclusividade que vivifica o progresso das Letras, das Artes e Ciências, e o interesse público que 
tem a coletividade na divulgação da cultura ou informação pelo Livro, Jornal, Revista, Disco, Rádio, 
Cinema ou Televisão. Esta é a concepção moderna do Direito Autoral”. In apud SILVEIRA, Newton. 
Direito de autor no design, cit., p. 76-77. 

298BANDEIRA, Manuel. Trem de Ferro. Disponível em: 
<http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/jogo/tremdeferro.asp>. Ainda no campo das letras, 
Olavo Bilac: “Porque o escrever — tanta perícia,/ Tanta requer,/ Que ofício tal… nem há notícia/ De outro 
qualquer./ Assim procedo. Minha pena/ Segue esta norma,/ Por te servir, Deusa serena,/Serena Forma!”. E, 
ainda: “Invejo o ourives quando escrevo:/ Imito o amor/ Com que ele, em ouro, o alto relevo/ Faz de uma 
flor. BILAC, Olavo. Profissão de Fé. Disponível em: 
<http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/OlavoBilac/profissaodefe.htm>. 
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Oô.. 

Foge, bicho 

Foge, povo 

Passa ponte 

Passa poste 

Passa pasto 

Passa boi 

Passa boiada 

Passa galho 

De ingazeira 

Debruçada 

Que vontade 

De cantar! 

Oô… 

Quando me prendero 

No canaviá 

Cada pé de cana 

Era um oficia 

Ôo… 

Menina bonita 

Do vestido verde 

Me dá tua boca 

Pra matá minha sede 

Ôo… 

Vou mimbora vou mimbora 

Não gosto daqui 

Nasci no sertão 

Sou de Ouricuri 

Ôo… 

Vou depressa 

Vou correndo 

Vou na toda 

Que só levo 

Pouca gente 

Pouca gente 

Pouca gente… 
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Ora, da mesma maneira como a forma é importante no campo das letras, para a 

música também é essencial, a ponto de se dizer que música é forma no tempo. A propósito 

desta concepção, a pianista e flautista Michèlle Castellengo faz referência às formas 

sonoras, ouvidas e reconhecidas, asseverando que, como seres humanos, decodificamos e 

capturamos no nosso ambiente as formas que nos interessam.299 

Segundo ela, essa maneira de proceder, bastante eficaz, supõe que havíamos 

elaborado ao longo do nosso desenvolvimento diversos repertórios de formas fixadas na 

memória. Nesse sentido, explica que reconhecer a fonte que produz um som é comparar 

devidamente esta nova forma sonora percebida com uma outra semelhante, memorizada, 

produzida pela mesma fonte. Desse modo, afirma que a noção de forma é global, porquanto 

é um objeto definido por relações, um todo que não é a soma das partes, que apreendemos 

em seu conjunto, em meio à variabilidade advinda de cada apresentação.300 

Ao tratar das formas que se diferenciam dos diagramas ou dos espectros 

vibratórios, bem como sobre a sua representação visual, aduz, ainda, que no domínio 

acústico, dependemos da representação visual para fazer um estudo objetivo dos fenômenos 

e que é graças a essa representação visual que poderemos falar dos sons e descrevê-los, de 

modo que, se não fosse a forma que traduz um determinado som, teríamos acesso apenas à 

lembrança do som, ao traço que restou na memória daquilo que escutamos.  

Um segundo aspecto importante destacado por ela é a possibilidade de ter uma 

representação visual da evolução temporal dos fenômenos sonoros, uma vez que a análise 

acústica dos sons evolutivos, o tratamento dos transitórios, como denominados tais fenônemos 

em acústica, só foram desenvolvidos corretamente há aproximadamente cinco décadas. 

                                                           
299NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 132-133. 
300Sobre as representações gráficas dos sons, que se assemelham a desenhos, explica que “[...] As diversas 

representações visuais do som não possuem todas a mesma pregnância perceptiva. Tomemos, por exemplo, 
o traçado oscilográfico, que está em todas as dissertações científicas e que frequentemente se encontram 
nos manuais de acústica. Ele não é diretamente associável à percepção e isso por duas razões. Em primeiro 
lugar, a escala temporal de representação, o período, é extremamente curto. Quase não se pode estabelecer 
relação entre alguns milissegundos de sinal e uma percepção. Por outro lado, a forma visual do sinal sonoro 
amplitude/tempo, tão valiosa para o estudo físico do som, é muito sensível às variações de fase dos 
diferentes componentes, ao passo que o ouvido não é. Em outras palavras, dois sons que forneçam 
sensações sonoras idênticas poderão ter representações visuais muito diferentes. Tanto que os reportamos 
às formas mais interpretáveis em termos de percepção. Se nos voltarmos para o modo pelo qual 
decodificamos o ambiente sonoro, quer se trate de ruídos, de sons musicais ou de palavras, poderemos 
constatar que temos todos uma competência extraordinária que talvez se desenvolva já antes do nascimento 
e que rapidamente se torna muito eficaz nos bebes. Com base em uma detecção fina das alterações do sinal, 
estruturamos formas na dimensão temporal dos eventos sonoros.” Id. Ibid., p. 134. 
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Anteriormente, ressalta que somente era possível o estudo da fração estável e reproduzível 

dos sons.301 

Nesse diapasão, o tempo na música pode ser representado pela forma, na medida 

em que é possível conceber um diagrama representando a duração de uma nota na 

superfície de uma folha de papel.302 

A propósito, Michèlle Castellengo ensina que existe a possibilidade de fazer a 

associação, em tempo real, entre uma forma visual e objetiva e a forma tal como é percebida 

auditivamente. Com efeito, pelo que se depreende de sua explicação, o traçado representa 

um certo tempo, que também pode ser detido ou interrompido pelo mesmo traçado visual, 

com o que é possível descrever o som pela forma, assim como Ernest Hemingway 

descrevia cenários e sensações por meio da literatura.303 

De acordo com Michèlle, a descrição de sons é um exercício muito delicado que se 

choca com a dificuldade de encontrar as palavras certas. Segundo ela, mesmo que se 

consiga escutar o som diversas vezes, cada pessoa poderá, a cada vez que escutar 

novamente, captar elementos diferentes do som, pois a representação da 

frequência/amplitude/tempo de um som pode ocorrer no sentido vertical, desde o grave 

até o agudo e, no sentido horizontal, na dimensão do tempo. Por tais razões, a figura da nota 

é desenhada ora com pequenos pontos, ora com riscos afastados, ora com riscos próximos.304 

                                                           
301NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 134-135. 
302Id. Ibid., p. 135-136. 
303Id. Ibid., p. 135. 
304Ademais, ao comentar a identificação dos sons na natureza, ressalta que: “[...] Essa capacidade que temos 

de identificar rapidamente e sem erro os sons de nosso ambiente cotidiano parece natural e banal. No 
entanto, trata-se de uma conduta fundamental da qual depende nossa sobrevivência, mas que é muito mal 
conhecida. A identificação dos ruídos não foi realmente estudada no reino do ser vivo. Seria interessante 
saber de que maneira os animais decodificam as formas acústicas. Todo mundo sabe que um gato sai 
correndo quando ouve o ruído da porta da geladeira, mas será que é apenas o contexto muito limitado da 
situação que lhe permite reconhecer esse ruído? Seria ele capaz de generalizar o reconhecimento do ruído 
da porta a todos os ruídos de geladeira? Eu não sei... Talvez ele, então, inventasse a linguagem para 
designar esse ruído... Nesse caso, estou me aventurando em terrenos que não são de minha competência, 
mas que considero apaixonantes, a partir do momento em que tentamos desenvolver essa ideia de forma na 
percepção sonora. [...] Sabemos que todos os sistemas vivos são admiravelmente adaptados à extração da 
informação. Ora, detectar uma estrutura, reconhecer uma forma, permite prever de modo muito eficaz os 
elementos por vir, desde que se tenha sabido colocar na memória estruturas previsíveis, habituais. Quando 
escutamos um discurso, ruídos, música, jamais escutamos de maneira exaustiva a totalidade do sinal, 
milissegundo por milissegundo; não realizamos a análise detalhada de todo o espectro; estamos 
constantemente em vias de apostar naquilo que virá e fazemos pequenas verificações conforme o evento 
sonoro vai se desenrolando. Se, em determinadas situações, formos obrigados a analisar tudo, ficaremos 
fatigados muito depressa - é o caso da escuta de uma língua estrangeira ou de uma música extremamente nova 
e complexa-, rapidamente seremos engolfados pela quantidade de detalhes que é preciso analisar, e logo vem a 
fadiga. Por outro lado, desde que nos encontremos em um contexto sonoro familiar, com a possibilidade de 
detectar estruturas - quem diz estrutura diz reconhecimento de formas, realizamos uma enorme economia e 
somos capazes de tratar uma grande quantidade de informações de modo mais rápido e melhor. É claro que 
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Esse fato comprova que a forma é utilizada para registrar algo invisível como o 

som, inclusive com nuances de frequência, tempo, intensidade, podendo-se descrever por 

meio de formas tons mais agudos ou graves. Outra constatação interessante é que cada 

indivíduo recebe o produto da arte, no caso o som, de maneira absolutamente particular - 

por mais que se tente no mundo moderno anestesiar sentimentos e homogeneizar 

comportamentos305 -, não se pode desconsiderar que cada ser humano é único, assim como 

as suas impressões sobre o mundo.  

Note-se, por oportuno, que o mesmo fenômeno pode ser observado em relação ao 

sentido gustativo, o qual também é peculiar a cada um de nós, bastando constatar que até 

os dias atuais não foi possível substituir os degustadores de vinho ou de café por máquinas 

para classificar os produtos e as safras de acordo com um padrão de qualidade. 

Nesse sentido, para que se possa construir uma sociedade plural, é fundamental que 

se garanta a circulação das obras científicas e artísticas, papel, como referido acima, em 

grande parte incentivado pelo sistema de propriedade intelectual.306 

Pois bem, retornando à questão da forma e passando ao domínio das ciências 

exatas, também percebemos como ela é importante para a física. Yves Couder307, um dos 

mais renomados cientistas que estudam a física quântica, ressalta que a capacidade de 
                                                                                                                                                                                

isso se aprende: as crianças certamente devem gastar muito tempo observando as estruturas, seja na palavra, 
nos ruídos ou na música, mas, na seqüência da aprendizagem e da memorização, elas se tomam cada vez mais 
competentes.” In NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 136-138. 

305Nesse sentido, adverte Regis de Oliveira que: “Os modernos instrumentos de divulgação (cinema, rádio, 
televisão e, mais recentemente, a comunicação eletrônica através dos e-mails, computadores e celulares e 
deres sociais) tornam inevitável a massificação de bens padronizados. Os consumidores recebem a matéria 
pronta, estereotipada e que atenda à produção capitalista. Destinada a não deixar pensar, ela manipula o 
consumidor. A norma tem o mesmo efeito. Como já vem pronta (admitindo, claro, ligeiras interpretações), 
ela impõe uma solução já dada pelo legislador. Ao repetir o que está na norma, o leitor (não o intérprete) 
reproduz o que nela se contém. Tal situação ajuda a aumentar a distância entre formadores de opinião e o 
leitor desinteressado.” OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 13. A indústria cultural transforma 
a cultura em mercadoria. É importante que você se divirta apenas; mas não pense. Ao assistir a um filme, 
divirta-se com ele, usufrua bons momentos, mas não pense em suas dúbias interpretações ou não tente 
compreendê-lo. É importante que você continua massificado. MORIN, 2017, p. 14-15 apud Id. Ibid., p. 15. 

306Vale aqui transcrever a abalizada manifestação de Regis Fernandes de Oliveira: dentro de tal óptica houve 
uma transformação dos bens culturais para se tornarem bens mercantis. Diferentemente do que se pensa, o 
desenvolvimento dos meios de comunicação ao invés de propiciarem liberdade de opções e de opinião, 
passou a significar controle da vontade dos indivíduos. Pensa que pe livre. No entanto, submete-se às 
informações que foram, de forma seletiva, passadas a eles. Houve a perda do contéudo formativo das 
informações. O bem cultural passa a ser um entretenimento. [...] A cultura transformou-se, realmente, em 
mercadoria e se colocou sob a dependência dos conceitos de consumo, informação e lazer devido à mídia. 
Opera-se a desintegração cultural. Criar-se-á uma sociedade ibecilizada? A idiotização propagou-se de tal 
ordem que qualquer reversão é impossível? Não é bem assim que deve o problema ser analisado. Há 
inumeros indivíduos que matêm uma perspectiva crítica em torno dos acontecimentos. A cada vez mais há 
a universalização da cultura massificada. Pastelões são impostos diariamente. Seriados que nada 
acrecentam ao indivíduo batem recordes de audiência. Livros sem qualquer conteúdo que desperte o 
pensamento crítico são os mais vendidos. Id. Ibid., p. 117-118. 

307NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 31-32. 
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reconhecer formas é importante para cada um de nós, uma vez que ela contribui 

essencialmente para nossa sensibilidade em relação ao mundo que nos cerca.  

Nesse sentido, aduz que aprendemos a distinguir as formas desde a infância e que o 

olhar dos físicos para as formas é, a princípio, o mesmo de todo mundo, porquanto todos 

nós sabemos reconhecer as ondas do mar, as nuvens do céu, as dunas dos desertos e as 

formas que a erosão dá às montanhas.  

Couder assevera que os mecanismos que permitem aos homens reconhecer formas 

são bem anteriores à existência da física e que o olho é um excelente instrumento ótico e 

que o cérebro permite o tratamento, a aquisição e a memorização das imagens que ele 

fornece. No entanto, pondera que em cada sociedade, em cada cultura, há uma educação 

para o reconhecimento de formas, que, segundo sustenta, é também um resultado de sua 

produção artística, destacando, neste ponto, que um dos papéis essenciais dos artistas é o 

de orientar o olho e que apenas muito recentemente os físicos passaram a contribuir para 

este “fazer ver.” 308 

Além do mais, ainda dentro da esfera das ciências exatas, Jean Dhomres, professor 

de matemática na Universidade de Nantes ensina309 que, isolada, uma forma talvez não 

apresente nenhum interesse, mas o que verdadeiramente expressa uma forma é a família à 

qual ela está agregada, um grupo no qual ela se classifica, como por exemplo em uma 

equação matemática com todas as suas variáveis. Nesse sentido, adverte que, para ver e 

dizer em que família uma forma está classificada, existem diversas práticas, as quais 

dependem da escolha daquele que quer ver.  

Nessa medida, aqui também a perspectiva do observador - receptor da mensagem -, 

é essencial para que a forma adquira significado mesmo em uma ciência exata como a 

matemática. O mesmo fenômeno ocorre, por exemplo, com o consumidor em relação às 

marcas, cujo objeto da proteção não é a forma em si, mas o seu significado em termos de 

procedência, qualidade dentre outros atributos que a marca deve ostentar para bem cumprir 

a sua função de identificar e diferenciar produtos e serviços, fazendo toda a diferença para 

a opção de consumo a maneira como é percebida pelo público. 

Após as considerações em relação às ciências exatas, passemos às biológicas, e 

mais especificamente à embriologia. Nesse sentido Alain Prochiantz, revela que 

                                                           
308Ernst Cassirer diz que: “A arte é uma interpretação da realidade através de intuições. O processo é dialógico e 

dialético”. CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o homem. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 240-244. 
309NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 20. 
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Isolada, uma forma talvez não apresente nenhum interesse. O que é interessante, 
o que verdadeiramente expressa uma forma é a família à qual ela está agregada, 
um grupo no qual ela se classifica. E para ver, como também para dizer, em que 
família uma forma está classificada, existem diversas práticas. Elas dependem da 
escolha daquele que quer ver. Uma das soluções consiste em desdobrar a forma 
para fazê-la engendrar uma família de formas, da qual ela será, de certo modo, a 
representante. E um bom meio é o de desdobrá-la no tempo.310 

 

Alain Prochiantz esclarece ainda que, para um embriologista, a forma é a 

memória.311 Nessa linha, aduz que na natureza apenas existem formas. No que se refere à 

biologia, ensina que a forma é, acima de tudo, memória da espécie, destaca também que, 

pela simples observação de um ovo, é possível identificar se irá nascer um pato ou um pinto, 

de modo que existe inscrita no ovo a forma futura do organismo. 

De acordo com Prochiantz, trata-se de formas que foram selecionadas no curso da 

evolução das espécies, o que evidencia que há alguma coisa de atávico, de hereditário, que 

hoje sabemos estar ligada à existência daquilo que chamamos de genes, em particular os 

genes de desenvolvimento, que definem o invólucro morfológico do organismo.312 

Em outras palavras, ele ressalta que a morfologia revela o programa, as possibilidades 

e os detalhes da construção genética, que estão ligados não somente à filiação de uma 

espécie, mas também ao desenvolvimento de cada indivíduo. Daí concluiu que se pode 

supor hoje, por exemplo, que os mesmos genes são responsáveis pela forma geral dos 

organismos (a memória e, portanto, a adaptação) da espécie e pela capacidade de responder 

por modificações individuais e pelas modificações do ambiente. 

Ora, pensar que a forma é memória da espécie e vinculá-la ao desenvolvimento de 

cada indivíduo evidencia o quanto ainda temos a descobrir sobre nós mesmos, bem como 

sobre o ambiente em que vivemos. Com efeito, passos significativos para a ciência foram 

dados com auxílio da microbiologia, havendo conexão direta entre esta área e a das 

cultivares, objeto de proteção específica do sistema da propriedade intelectual.313 

Não se pode ignorar, ainda, toda a plêiade de direitos de propriedade intelectual que 

incide sobre a bioquímica e, bem assim, sobre a indústria farmacêutica, cujo 

desenvolvimento, cada vez mais, depende da biodiversidade protegida no Brasil pela 

                                                           
310NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 93-94. 
311Id. Ibid., p. 94. 
312Id., loc. cit. 
313Vide o disposto na Lei 9.456/97. 
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profícua criação de reservas indígenas e parques ecológicos, sobretudo em âmbito estadual 

e federal. 

Ao voltar-se o foco para as ciências humanas, na filosofia também é possível 

encontrar um dos ambientes mais interessantes para o estudo da forma. O filósofo francês 

François Dagognet, que foi professor da Universidade de Paris I, expressa o seu ponto de 

vista sobre a questão, ressaltando que “a forma é o que há de mais importante no objeto”.314 

Segundo ele, não se pode vincular a forma do objeto técnico exclusivamente à sua 

função, ainda que ela a inclua. Para tanto, cita o exemplo de um automóvel, cuja forma 

deve ser, ao mesmo tempo, aerodinâmica e possibilitar a colocação das demais partes que o 

constituem, incluindo-se, evidentemente, acomodações para os indivíduos que nele 

viajarão.  

Além disso ressalta que, mesmo sendo um objeto técnico, existem os aspectos 

estéticos inevitáveis a serem considerados, características também aplicáveis aos aviões e 

aos trens. François Dagognet cita como exemplos o Concorde e o TGV, que são formas 

soberbas, ligadas indubitavelmente à sua função e, ao mesmo tempo, de inegável beleza 

estética, com o que procura evidenciar a simbiose entre estas duas variáveis.315 

Retoma-se, assim, a ideia de fusão entre os mundos da arte e das ciências, o que 

expõe novamente as fissuras do sistema de proteção do engenho humano. Aliás, questão 

fundamental nesse compasso é a da função da forma. Sobre esse aspecto, François 

Dagognet316, aduz, em síntese, que a fórmula de Sulivan, resumida na consideração de que 

‘a função cria a forma’, é falha, porquanto leva em conta apenas o uso projetado do objeto.  

Com efeito, expõe o referido filósofo que pela teoria em questão, imagina-se que em 

um objeto não haja mais do que uma função, ao passo que podem existir muitas. Além disso, 

acrescenta que a forma é mais complexa do que aquilo que a vincula com a função, uma vez 

que deve também incluir aquilo que agrada ao olhar, aquilo que encerra valores simbólicos 

e sociais, uma multiplicidade de variáveis que não se deve desconsiderar. Para o ilustre 

professor, o que produz a glória da forma é sua riqueza, de modo que “reduzi-la à função é 

uma atitude fundamentalmente depreciativa.”317 

                                                           
314NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 118. 
315Id., loc. cit. 
316Id., loc. cit. 
317No mesmo sentido, ao responder sobre se o objeto técnico deve ser "vestido" e se aquilo que envolve o 

objeto técnico tem relação direta com o objeto em si, Dagognet assevera que: “Sim, pela razão muito 
simples de que é preciso também protegê-lo e, portanto, carená-lo, vesti-lo, como você diz. E assim, 
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A crítica que se faz a essa visão reducionista está ancorada na premissa de que não 

há um determinismo das formas em razão da função que desempenham, havendo, ao 

contrário, muitas outras variáveis para se definirem os seus contornos, sobretudo no campo 

da estética sobre o qual pode recair a proteção autoral. 

Por outro lado, em contraposição ao que foi dito acima e apenas à guisa de 

exemplo, nos Estados Unidos, cujo desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial é 

notável, os objetos úteis, determinados pela função que desempenham, não são elegíveis 

para serem amparados pelo direito de autor, mesmo que possam ser considerados belos.  

Nessa seara, ao se referir ao caso Esquire, Inc., Newton Silveira assevera que os 

Estados Unidos da América aplicam o requisito da separabilidade entre forma e função no 

seu limite extremo, deixando fora do campo do direito autoral a forma de qualquer produto 

industrial ou utilitário, a qual somente poderá ser protegida por uma patente de desenho 

industrial.318 

Todavia, no Brasil, seguindo-se a máxima de que, no campo privado, tudo o que 

não for expressamente proibido é permitido, somente poderia ser negada a proteção autoral 

a uma forma de cunho artístico como desenho industrial ou como marca, se esta for a única 

possível para a obtenção de resultado técnico, ou seja, se for necessária para obtê-lo. Caso 

contrário, preenchidos os requisitos legais, pode ocorrer, em tese, acumulação de proteções 

                                                                                                                                                                                
vinculá-lo exclusivamente a uma carcaça, à sua simples estrutura, repito, seria, sob certos aspectos, 
desconsiderar isso. Em primeiro lugar, frequentemente, ele se segue a outros objetos técnicos, ele os inclui. 
Mas essa parte histórica não é negligenciável. Ela garante a cultura do objeto técnico. Ele não caiu do céu 
de repente para responder a uma operação. Ele tem uma história e inclui essa história. Eu dizia que o 
primeiro automóvel retomava um pouco a forma do cabriolé ou da diligência. Mas certamente o automóvel 
em seguida eliminará, rejeitará essas escórias para se rejuvenescer. É como se houvesse uma vida das 
formas.” NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 119. 

318Vide trecho na íntegra: “Face a esse entendimento, o formato geral ou configuração de um objeto utilitário, 
mesmo que determinado tanto por considerações estéticas quanto funcionais, não pode ser amparado por 
um direito de autor (is not eligible for copyright). Dessa forma, o Tribunal não concordou ter havido 
discriminação contra a arte moderna abstrata, nem discrepância do decidido no caso Mazer v. Stein, visto 
que as estatuetas de dançarinas do caso Mazer eram capazes de existência independente como obra de arte. 
Concluiu o acórdão destacando que, embora Esquire, Inc. tivesse afirmado que solicitara o registro apenas 
para o corpo das luminárias e não para todo o conjunto de iluminação, incluindo a base, partes elétricas e 
lâmpadas, as fotografias que acompanharam os pedidos de registros exibiam os corpos e as bases das 
luminárias, de modo que o Copyright Office poderia concluir que Esquire estivesse reivindicado um 
copyright para o desenho completo de suas luminárias externas, de modo que a recusa do registro em tais 
circunstâncias não representou um abuso discricionário. No voto em separado, o Juiz Leventhaf não aceitou 
o argumento de Esquire de ser registrável um artigo que possua não só utilidade, mas também uma forma 
esteticamente original e agradável. Como se vê, atualmente os Estados Unidos da América aplicam o 
requisito da separabilidade no seu limite extremo, deixando fora do campo do direito autoral a forma de 
qualquer produto industrial ou utilitário, a qual somente poderá ser protegida por uma patente de desenho 
industrial.” In SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 157. 
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oriundas da lei de propriedade industrial e da lei de direito de autor sobre uma mesma 

forma, questão que será constantemente retomada nos capítulos seguintes.  

Por ora, deve-se assentar apenas que o mesmo impulso que está na gênese de 

soluções direcionadas para atender às necessidades materiais, também pode produzir arte, 

desta feita para a satisfação das necessidades espirituais do ser humano. Nesse diapasão, 

Silveira esclarece que a técnica se objetiva na natureza, a arte, ao contrário, atua no mundo 

do homem, inventando novas formas destinadas unicamente a estimular o sentimento 

estético319 e que, do ponto de vista estético, o valor de uma obra deve ser apreciado 

independentemente de sua utilidade. 

Nessa linha de raciocínio, cumpre salientar que se pode até mesmo subverter a 

função de um objeto para dele fazer outra coisa, como ocorre, aliás, em certas práticas, 

notadamente de populações carentes, como por exemplo, improvisar bebedouros para 

animais com pneus de caminhão, tratando-se, em certa medida, de desvios funcionais que 

não desnaturam o objeto do ponto de vista artístico320, o que auxilia na compreensão de 

que se trata de esferas autônomas e independentes. 

                                                           
319Vide citação de Thoré e Véron feitas por Silveira: “Quanto mais tenha o artista transformado a realidade 

exterior, tanto mais terá ele posto de si mesmo em sua obra, tanto mais terá elevado a imagem para o ideal 
Que todo homem acalenta em seu coração, tanto mais terá progredido no mundo poético. Ao contrário, se 
nada ele acrescentou à natureza encarada de um modo vulgar, agiu como industrial e não como artista”. In 
SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 31. Ao comentar sobre a imitação pelo homem das 
formas da natureza, o renomado Professor Dagognet ensina, ainda, que: “[...] há um zoomorfismo. A 
natureza, a vida mesmo, é um reservatório para o industrial. Ele irá buscar nela aquilo com que vestir seu 
objeto, aquilo que o tornará talvez, à sua maneira, mais vivo.” NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma 
hoje, cit., p. 119. Outro exemplo foi proposto pelo Professor Silveira “Plantas ou flores artificiais, dotadas 
de formas inexistentes na natureza e preenchendo função decorativa, podem ser destinadas à fabricação em 
série, podendo constituir, ao mesmo tempo, modelos industriais e obras artísticas. Ora, o mesmo se pode 
dizer em relação à forma de luminárias, móveis e uma infinidade de artigos domésticos, que preenchem 
função decorativa e, se dotados de valor artístico, poderão receber a tutela da lei de direitos de autor, exceto 
se essa tutela incidir sobre certa forma que venha a limitar a exploração da função técnica do produto. Isto 
só ocorrerá quando não for possível realizar a função técnica através de formas alternativas, única hipótese 
em que se pode falar de forma necessária em relação à função do produto.” SILVEIRA, Newton. Direito de 
autor no design, cit., p. 210. 

320Nesse sentido, vide outro interessante ensinamento do Professor Dagognet: Isso, aliás, vai de encontro à 
ideia de uma adequação sistemática entre forma e função. Mas, em geral, é antes o contrário que acontece. 
Somos dominados por um estereótipo. Não chegamos a nos apegar a uma forma que se torna tão 
impregnante e tão onipotente que é preciso um artista para decifrar, destrinchar, subverter. Em uma 
subversão, vejo um golpe de gênio, porque ela passa de um registro para outro. Ela visa a um elemento 
redentor para a forma que mostra, por isso, seu não-dito, seu lado eventual e potencial. Existe, aliás, uma 
pincelada de gênio no desvio de objetos que é operado por essas populações carentes de que falávamos há 
pouco. Mas, uma vez mais, assistimos na maioria das vezes à manutenção tanto da forma como do uso. E é 
por isso que o designer é um grande inventor, já que deve romper hábitos." In NOËL, Émile (Org.). As 
ciências da forma hoje, cit., p. 122. 
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Ainda sobre a forma no campo das artes em confronto com a sua funcionalidade, 

tema central do debate proposto, Dagognet321 sublinha que a arte está ligada ao verdadeiro 

reconhecimento do mundo e que ela nos ajuda a ver o invisível, a tirar o invisível da 

sombra. Para tanto, cita como exemplo o cubismo, aduzindo que representa a restauração 

de uma forma múltipla, desligada da visão frontal e única que nos impede de ver um outro 

lado das coisas, ou seja, o seu reverso. 

Para ele, o cubismo nos mostra na tela de duas dimensões todos os lados do objeto 

ao mesmo tempo: a simultaneidade na linearidade, nos ajudando a compreender que um 

objeto e, portanto, uma forma, oculta em si vários outros, exibindo-se com isso a 

simultaneidade.322 

Nesse sentido, aduz que a arte é a verdadeira ressurreição das formas e destaca que 

toda forma nova rompe com nossos hábitos. Neste caso, o artista é sempre mal recebido se, 

revolucionário, altera nossos horizontes, inverte nossas perspectivas, provocando uma 

ruptura em nossas maneiras de ver o mundo.  

E mais objetivamente sobre formas inovadoras e artificiais, Dagognet323 ensina que 

uma forma obedece a dois imperativos: a necessidade e a revelação de algo oculto. Assim, 

se a forma irreal for meramente cerebral, evidentemente, cairá em uma espécie de 

maneirismo e fracassará. Dessa maneira, ele assevera que tais formas não podem subsistir 

por muito tempo, a não ser a título de testemunho, em dado momento, de um protesto.  

Para ele, a forma verdadeira contém as duas pontas de uma corrente, uma atada à 

necessidade, e outra que deve carregar em si uma revelação. Nessa forma, deve surgir aquilo 

que até então estava oculto. Desta perspectiva, passamos a ver por meio da arte aquilo que 

não sabíamos ver e que nos foi mostrado pelo artista. Para tanto, Dagognet lembra a fórmula 

de Valéry: "O homem jamais vê aquilo que deve ver, ele sempre vê aquilo que não deveria 

ver"324 para enfatizar que o artista é aquele que vai buscar a forma em que não a percebíamos 

e que a forma por ele criada não pode deixar de nos interpelar, de tanto que está ligada 

também à beleza do mundo. 

O autor ressalta ainda que a forma criada pelo artista não é totalmente fabricada, não 

é totalmente fruto do arbitrário, uma vez que, quando surge, parece responder a algo que se 

                                                           
321NOËL, Émile (Org.). As ciências da forma hoje, cit., p. 124-125. 
322Id. Ibid., p. 214. 
323Id. Ibid., p. 125-126. 
324Id. Ibid., p. 126. 
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esperava, quer dizer, à necessidade funcional, que, no entanto, não é o único imperativo da 

forma. Caso contrário, afirma o filósofo seria seu empobrecimento e sua morte, sendo 

necessário, portanto, manter as duas pontas da corrente, como referido acima.325 

Relembre-se neste ponto que não há nenhuma evidência de que o processo mental 

para se chegar à uma determinada criação útil seja substancialmente diferente daquele 

utilizado pelo artista para se chegar ao belo326, com o que se pode concluir que, de fato, tais 

processos são análogos.327 

No entanto, conforme também explicitado, os direitos de propriedade intelectual 

são artificiais e voltados para a consecução de finalidades bem determinadas pelo 

constituinte e pelo legislador ordinário, com o que o problema reside em calibrar o nível de 

proteção que se deve conferir às criações intelectuais para que cumpram tais objetivos, 

tendo presente que o exagero é tão pernicioso quanto a ausência de proteção. 

Pois bem, de tudo o que foi visto e dito, extrai-se, em primeiro lugar, a riqueza do 

estudo da forma não somente para o direito, mas também para diversas outras ciências, o 

que, especialmente no que diz respeito ao objeto do nosso estudo, ajuda a explicar a 

extrema dificuldade de enquadrar a criação intelectual em institutos rígidos328, porquanto, 

                                                           
325Como desfecho aborda, ainda, a questão da forma e do conteúdo, da seguinte maneira: “(...) Não é preciso, 

evidentemente, reduzir a forma ao invólucro das coisas, ou a seu contorno. Seria ainda a melhor maneira de 
diminuí-la ou de perdê-la. Ao mesmo tempo em que é isso - o exterior e a película das coisas -, ela é a 
tradução daquilo que há de mais profundo na coisa, pois uma coisa que não se expressasse poderia ser uma 
coisa? A verdadeira coisa é uma potência. O menor aparelho tem um poder que se manifesta por sua 
velocidade de deslocamento, de rodagem, por sua capacidade de servir. A forma está ligada ao "manifesto", 
é a manifestação dessa energia. Para concluir, limitar-me-ei a duas observações. Em primeiro lugar, uma 
forma é sempre inacabada, ela jamais termina sua história, ela pode sempre ser, no molde que apresenta, 
reinventada, completada, complexificada; existe, portanto, uma vida da forma. Em segundo lugar, não se 
pode separar o fundo e a forma, a profundidade e a superfície.” In NOËL, Émile (Org.). As ciências da 
forma hoje, cit., p. 126-127. 

326Hegel define o belo como “manifestação sensível da ideia”. HEGEL, 2012, p. 190 apud OLIVEIRA, Régis 
Fernandes. Direito e arte, cit., p. 25. Para Diderot: “O verdadeiro, o bom e o belo são muito próximos” 
DIDEROT, D. Ensaio sobre a pintura, cit., p. 107. Para Regis de Oliveira: “A beleza deixa de ser 
referência na arte. É apenas um de seus aspectos. A estética igualmente deixa de ser atinente apenas ao 
belo. Nesse passo, a estética é apenas um ramo marcado por diferentes abordagens sobre a arte”. 
OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 25. Como diz o próprio Danto: “A obra é o objeto mais 
o significado, e a interpretação explica como o objeto traz em si o significado de que o observador – no 
caso das artes visuais – percebe e qual reage de acordo com o modo como o objeto o representa”. DANTO, 
2010, p. 19 apud Id. Ibid., p. 26. Podemos avançar. Em primeiro lugar a identificação da estética não 
apenas com o belo, mas também com o feio. Em segundo, o reconhecimento. Em terceiro, a significação. 
Em quarto, o momento histórico. Em seguida vem a interpretação, O objeto pode funcionar como o símbolo 
estético em um sistema e não em outro. Id., loc. cit. 

327Vide Salazar apud SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 29. Vide, ainda, “Poincaré 
insiste sobre o papel da intuição e o sentimento da harmonia e da ordenação – fato importante, pois 
aproxima a criação matemática da criação artística, sem no entanto as confundir”. Id., loc. cit. 

328Ajustando o foco para a possibilidade de dupla proteção da forma, Silveira esclarece que: “É o caráter 
expressivo, indissoluvelmente ligado à forma, que vai denunciar o eventual valor artístico de uma criação 
em qualquer área da atividade humana. Assim é que, mesmo nas obras científicas, sua forma de expressão é 
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repita-se, foram criados artificialmente pelo legislador para atingir determinadas 

finalidades. 

Uma das soluções para este dilema vem da lição de Cláudio Roberto Barbosa, que 

propõe a compreensão de que a propriedade intelectual é, essencialmente, informação, 

categoria mais ampla que acomoda todos os institutos do sistema. Verbis:  

“todo ser, corpóreo ou incorpóreo, é identificado e comunicado às outras pessoas 
por meio de um símbolo, o qual possibilita ao receptor desta informação objetiva 
um conteúdo adicional de informações subjetivas e complementares [...] O 
Direito trata da informação sob vários aspectos, mas somente sobre a informação 
que apresenta características que a torne distinta, que a torne objeto de transações 
comerciais (e jurídicas), é que o Direito pretende exercer controle. Além disto, 
como mencionado anteriormente, é a fixação que igualmente transforma a idéia, 
a informação, no objeto de um direito de propriedade intelectual.”329 

 

Nesse sentido, vide também a lição de Grau-Kuntz  

A tarefa de viabilizar de forma clara e segura a individualização dos objetos do 
mundo exterior é cumprida pelos sinais. Sinais são formas que representam um 
conteúdo. Um sinal só será um ‘sinal identificador' se capaz de formar na 
consciência humana uma unidade com o objeto que assinala. Não havendo na 
consciência humana nenhuma referência ao conteúdo do sinal, ele nada 
significará. Ao lermos, por exemplo, o nome da pessoa Aristóteles, pensamos 
automaticamente no filósofo grego que procurou definir a virtude. Porém, a 
individualização, e a consequente identificação da personalidade representada 
pelo sinal Aristóteles, só será possível àqueles que tenham informações prévias 
sobre a pessoa de Aristóteles.330 

 

E mais 

Os sinais, quando considerados em si mesmos, são como ‘embalagens vazias’ 
que devem ser preenchidas com um significado, de forma a servir como ‘ponte’ 
entre a ideia e a existência real do objeto. Os sinais são apenas um meio de 

                                                                                                                                                                                
diretamente protegida pela lei autoral. Não importa que se achem acumuladas na mesma obra ou no mesmo 
suporte material criações de vários gêneros, pois não é a natureza do suporte material que vai determinar a 
natureza da criação e, em conseqüência, a lei aplicável. [...] Dessa forma, é preciso assinalar que a distinção 
formulada por De Sanctis entre criação literária e artística e produção industrial não implica em qualquer 
impedimento lógico para reconhecer-se um direito de autor tendo por objeto um produto industrial. O 
mesmo se diga quanto à necessidade de perfeita distinção entre as leis de direito de autor e de propriedade 
industrial, defendidas por Villalba e Lipszyc, cuja delimitação não impedirá o reconhecimento de uma 
acumulação de dois tipos de criação, sujeitos a leis diversas, sobre um mesmo produto ou suporte material.”  

329BARBOSA, Cláudio Roberto. A relação entre informação, propriedade intelectual, jurisdição e direito 
internacional, cit., p. 99. Vide, ainda, Maristela Basso citada pelo referido autos no sentido de que: “Não 
são as idéias que o Direito protege, por razão de técnica jurídica, mas sim a idéia expressa, exteriorizada, ou 
seja, o produto da atividade criadora, objeto do Direito. A entrada deste objeto no comércio se dá no 
momento em que a criação se separa intelectualmente do criador. Mesmo separada, a criação ficará 
associada ao seu criador, numa relação de exclusividade e paternidade. Mesmo exteriorizada sobre um 
suporte ou uma estrutura qualquer, a criação se distingue, e é a coisa - a criação - independentemente de seu 
suporte que é o objeto do direito de propriedade intelectual. A coisa - objeto - apreendido pelo Direito, será 
a expressão de uma fórmula literária, musical, informática, fotográfica, uma invenção, um modelo de 
utilidade, um sinal, uma obtenção vegetal, etc.”

 
In BASSO, Maristela. O direito internacional da 

propriedade intelectual. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2000. p. 19-63. 
330GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas, cit., p. 10. 
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simplificação do processo de individualização e classificação mental dos objetos. 
Como mero instrumento, nada impede que um mesmo sinal seja usado para 
designar conteúdos diferentes, ou que um mesmo conteúdo seja designado por 
sinais diferentes. O que importa para o ordenamento jurídico é apurar a qual 
conteúdo, ou a quais conteúdos, o sinal se refere, pois é o conteúdo, e apenas ele, 
o objeto da proteção jurídica.331 

 

As concepções destacadas acima se harmonizam com a afirmação de que a 

propriedade intelectual é forma, agregando ferramentas para que o operador do direito 

possa sopesar os interesses em conflito e buscar as soluções mais objetivas para conformar, 

de um lado os interesses da sociedade, sem desconsiderar, de outro, o esforço do autor e o 

estímulo que se deve dar às criações intelectuais para que circulem e sirvam de vetores do 

desenvolvimento das dimensões constitucionais e legais já referidas.  

É justamente nesta direção que avançaremos no capítulo seguinte. 

 

                                                           
331GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas, cit., p. 10-11. Sobre signo vide, ainda, CLARET, 

Jacques. A idéia e a forma: problemática e dinâmica da linguagem, cit., p. 61: "Os signos têm, para o 
pensamento, a mesma importância que teve para a navegação a ideia de utilizar o vento a fim de ir contra o 
vento. Que ninguém despreze os signos (diríamos a forma), tudo depende de sua escolha pertinente! E o 
valor deles não diminui se após longo uso não mais seja necessário produzir efetivamente o signo, se não 
mais precisamos falar bem alto para pensar. Pensamos também nas palavras, e se não nas palavras, nos 
signos matemáticos, ou noutros ainda (Gottlob Frege, Ecrits logiques et philosophiques, Ed. du Seu il).” 
Sem a forma, como nós alçaríamos ao pensamento conceptual? Ao atribuir a mesma palavra a coisas 
diferentes, embora semelhantes, não mais designamos coisas singulares, mas o que lhes é comum: o 
conceito. E designando-o é que assumimos posse do conceito. "Desse modo o sensível abre o mundo do 
que escapa aos sentidos". Id. Ibid., p. 63. Sobre os signos e símbolos, ensina Ernst Cassirer: “Sinais e 
símbolos pertencem a dois universos diferentes de discurso: um sinal faz parte do mundo físico do ser; um 
símbolo é parte do mundo humano do significado. Os sinais são operadores e os símbolos são 
designadores.” CASSIRER, Ernest. The philosophy of symbolic forms. Trad. Ralph Manheim. New Haven: 
Yale University Press, 1957. v. 3, p. 58. Como bem afirma Jung: “O que chamamos símbolo é um termo, um 
nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações 
especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vagam desconhecida ou 
oculta por nós”. JUNG, 2008, p. 18 apud OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 68. 
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8. CONCEITO E REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO DA 

FORMA 

 

De posse do repertório até aqui desenvolvido e transportando-o para o ponto de 

vista estritamente legal, verifica-se, inicialmente, que, no caso do Direito de Autor, a Lei 

9.610/1998 estabelece que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro (art. 7º).332 

Simetricamente, a Lei de Propriedade Industrial prescreve que a proteção dos 

direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante a concessão de 

patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de 

registro de marca (art. 2º da Lei 9.279/1996). 

Note-se que a Lei em apreço é muito rigorosa quanto aos requisitos necessários 

para a concessão de tais registros, cumprindo-se salientar que este rigor se justifica na 

medida em que, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, os direitos concedidos 

têm a contrapartida de que, no futuro, a criação poderá ser utilizada indistintamente por 

todos, o que requer que todas as criações intelectuais estejam muito bem descritas para 

passar de fato ao domínio público sem nenhum embaraço.  

Prova disso é que os pedidos de patente devem conter relatório descritivo da 

invenção, reivindicações, desenhos, resumo e comprovante do pagamento da retribuição 

relativa ao depósito (art. 19, I a VI da Lei de Propriedade Industrial). 

Para o registro de desenho industrial, a lei exige a apresentação de relatório 

descritivo, se for o caso, reivindicações, desenhos ou fotografias, campo de aplicação do 

                                                           
332De outro lado, são direitos morais do autor o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra, o de ter 

seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização 
de sua obra, o de conservar a obra inédita, 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, o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada, 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, 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 (art. 24). Deve-se 
salientar, ainda, que os direitos morais do autor são, por disposição expressa da Lei (art. 27), inalienáveis e 
irrenunciáveis. 
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objeto e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (art. 101, I a VI da 

Lei em comento). 

Finalmente, para o registro de marca, exige-se a apresentação de um único sinal 

distintivo, etiquetas, quando for o caso, e comprovante do pagamento da retribuição 

relativa ao depósito (art. 155, I a III da Lei 9.279/96). 

Todos os pedidos de registro a que se refere a Lei de Propriedade Industrial serão 

examinados pelos técnicos do INPI previamente à sua concessão. No caso das patentes será 

verificado se o pedido atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial (art. 8º da Lei de Propriedade Industrial). 

Para o registro de desenhos industriais, será observado se a forma plástica 

ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores pode ser aplicado a 

um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa, 

além de servir de tipo de fabricação industrial (art. 95 da Lei de Propriedade Industrial). 

No que se refere às marcas, somente serão passíveis de registro os sinais distintivos 

visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais descritas pelo art. 124 

da Lei de Propriedade Industrial. 

Comprova-se, assim, que, para receber a tutela legal do Estado, aquelas concepções 

abstratas precisam estar expressas por formas, estas entendidas como suportes por meio 

dos quais os criadores estruturam sua obra e podem expressar de maneira inteligível as 

referidas abstrações (trazer ao mundo real o fruto do seu esforço intelectual racional ou de 

sua intuição artística), considerados os campos da emoção e da razão (técnica e estética). 

Destarte, a forma pode ser constituída por vários elementos como palavras, 

símbolos, conjunto de palavras ou símbolos escritos de maneira ordenada (código fonte), 

números, algarismos, fórmulas químicas, partituras, descrição de processos de fabricação e 

assim sucessivamente. Podem, ainda, emprestar os seus contornos para delinear figuras, 

fotografias, projetos arquitetônicos, desenhos industriais, pinturas333, marcas, esculturas, 

                                                           
333Sobre a pintura em confronto com outras manifestações artísticas, vide interessante trecho da obra de 

Diderot: “Descrições admiráveis em poemas tornam-se feias, ou no mínimo canhestras, na pintura ou na 
escultura – e vice-versa: ‘A pintura [...] somente pode utilizar um único momento de uma ação e, portanto, 
deve escolher o mais significativo, o mais sugestivo do que aconteceu no momento anterior e no que se 
seguirá. A poesia, em suas imitações graduais, pode utilizar apenas um único atributo dos corpos e deve 
escolher aquele que propicie a imagem mais vivida possível do corpo que exerce essa ação[...] o pincel 
executa apenas vagarosamente o que o olhar do artista abarca de uma só vez” DIDEROT, D. Ensaio sobre 
a pintura, cit., p. 20. 
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etc. Pode, enfim, ser a representação teatral dos corpos334, tirada a partir da leitura de um 

texto ou mesmo execução musical de composição, que Pareyson denominava de 

revalorização da matéria335. 

Nessa perspectiva, o conceito de forma ora proposto não se limita àquela noção 

enciclopédica336 comum de “aspecto físico próprio dos objetos e seres”, nem se reduz ao 

                                                           
334Regis de Oliveira ensina que “Toda arte tem um significado e transmite uma mensagem. É uma linguagem 

específica. A dança tem, por seus movimentos, significados. Transmite mensagens. A linguagem corporal. 
A música, por seus acordes e sons, leva a seus ouvintes recordações, sonhos, desejos e esperanças. A 
pintura evoca momentos vividos, traumas, horrores, histórias passadas etc. A escultura desperta sensações 
de espaço e também de tempo. Objetos lembram civilizações, modos de vida e costumes. A ópera nos faz 
reviver grandes momentos e música celestial. A arquitetura nos leva ao passado e ao futuro. Demonstra a 
grandeza das civilizações ou a genialidade da visão de residências, prédios governamentais ou decorações 
fantásticas. A literatura nos leva aos sonhos, faz despertar todo tipo de sentimento, angústia, ira, revoltamo-
nos com os personagens. Criamos ternuta por Pére Goriot (Balzac) e detestamos suas filhas.” OLIVEIRA, 
Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 79. 

335Para Pareyson a revalorização da matéria que especifica cada arte, que determina e condiciona a maneira 
de fazer arte, ocorre por um processo artístico, uma vez que todo tipo de obra requer uma execução. 
PAREYSON, Luigi; GARCEZ, Maria Helena Nery. Os problemas da estética. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. p. 21. Umberto Eco complementa o raciocínio, afirmando que o conceito de execução 
artística deve estender-se a todas as artes, pois execução é também leitura de uma página de versos, a justa 
iluminação de uma estátua, a representação de um drama; claro está que a analogia era coberta por 
comportamentos diversos diante do ponto de partida sígnico e da distinção entre as artes consignadas e a 
uma escritura convencional e aquelas completamente presentes em sua fisicidade”. ECO, Umberto. A 
definição de arte. Trad. Eliana Aguiar. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2016. 

336Vários são os significados possíveis para a palavra “forma”: “configuração física característica dos seres e 
das coisas, como decorrência da estruturação das suas partes”. HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. “Conjunto dos traços exteriores que caracterizam um 
objeto”. HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1982. “Modo sob o qual uma coisa existe ou se manifesta.” [...] “The physical form of something 
made by the line around its outer edge”. CAMBRIDGE Learner's dictionary. New York: Cambrige 
University Press, 2001. “Manera de estar distribuída la materia de un cuerpo, por la cual se pueden 
distinguir unos de otros por la vista o el tacto.” MOLINER, María. Diccionario de uso del español. Madrid: 
Gredos, 1997. “FORMA. [...] 2. Na linguagem filosófica, significa: a) que se opõe à matéria, ao conteúdo 
ou a substância; b) categoria como forma do entendimento; c) idéia como forma da razão; d) estrutura; e) 
causa ou princípio; f) o que determina a matéria; aquilo pelo qual uma coisa é o que é; g) tempo e espaço 
como formas puras; a priori, da sensibilidade. [...] 6. Direito autoral. Caráter de estilo de uma obra literária 
ou artística. 7. Sociologia jurídica. Aspecto de um complexo cultural, cujas expressões podem ser 
observadas e transmitidas de uma sociedade a outra; estrutura social. 8. Direito de propriedade industrial. 
Modelo industrial; molde etc.” DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. “O 
alemão tem duas palavras para “forma” 1. Gestalt é uma palavra do vernáculo, originalmente derivada de 
stellen (“pôr, colocar, armar, formar” etc.), mas gerando um verbo próprio, gestalten (“formar, configurar”) 
e, daí, o substantivo Gestaltung para o processo ou produto de tal formação. Uma Gestalt não é uma forma 
abstrata que possa ser compartilhada por várias coisas. Assim, pode referir-se também ao próprio indivíduo 
formado. Diferentemente de Form, Gestalt (por exemplo, plantas, obras musicais, culturas) são concebidas 
como unidade ORGÂNICAS, somente apreciáveis como um todo, não por consideração distinta de suas 
partes. 2. Form, derivado do latim, indica usualmente uma forma ABSTRATA compartilhada por 
numerosos indivíduos: ao invés de Gestalt, pode referir-se, por exemplo, à forma genérica de soneto, 
embora, como Gestalt, possa também aludir à forma de um determinado soneto. Assim, contrasta 
usualmente com “matéria” ou “conteúdo”. Em estética, a forma de uma obra de arte é a sua APARÊNCIA 
(Schein) exterior, perceptível, em contraste com o seu conteúdo. Há duas palavras para “conteúdo”: Inhalt e 
Gehalt. Gehalt difere de Inhalt em que, primeiro, sugere que o conteúdo está mais unificado do que em 
Inhalt (por conseguinte, poderíamos usar “conteúdo” para Gehalt, “conteúdos” para Inhalt) e, segundo, 
envolve mais enfaticamente o valor do conteúdo (logo, Gehalt sugere “importância”). Por essas duas 
razões, o Gehalt de algo está mais intimamente entretecido com sua Form, e Hegel, embora use ambas as 
palavras, contrasta usualmente Form com Inhalt. Inhalt difere de Materie de duas maneiras. Primeiro, 
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aspecto estritamente material337, mas, tal como referido acima, abarca todos os recursos 

colocados à disposição do homem para trazer ao mundo em que vivemos suas concepções 

técnicas ou estéticas, que, traduzidas em forma, seja em meio físico, seja em meio virtual, 

podem receber a tutela do Estado338. Assim, pode-se definir forma como tudo aquilo que 

serve de suporte para expressar uma determinada criação, fruto do esforço intelectual 

humano, seja no campo da técnica, seja no campo da estética339. 

Essa definição de forma é suficientemente elástica para abranger todo o cardápio de 

direitos oferecido pelo sistema da propriedade intelectual, desde os mais tradicionais, como 

                                                                                                                                                                                
Inhalt é logicamente correlativo de Form e não pode existir antes da coisa formada. Segundo, Inhalt não 
comporta sugestão alguma de materialidade física. Por ambas as razões, o conteúdo de uma obra de arte é o 
seu tema, não os materiais com que ela é feita.” INWOOD, Michael. Dicionário Hegel. Tradução Álvaro 
Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. (Dicionários de Filósofos). 

337Avançamos, portanto, em relação a Benassi Benutti para quem “Ma la nozione di forma non puo limitarsi 
soltanto alla conforma zione dei prodotti. Di forma e sua (eventuale) tutela deve parlarsi per quegli oggetti 
e prodotti che siano inservienti ad altri prodotti (Hilfsar tikeln), siano destinati a contenerli (come recipienti 
o imballaggi), a farne la pubblicità (come cartelloni pubblicitari); o siano entità comun que ricollegabili ad 
attività di produzione e scambio nell'ambito del l'attività concorrenziale, nonchè alla prestazione di servizi 
(come listini prezzo, carta intestata, fatture commerciali), entità che hanno anch'esse una forma e pongono 
un problema di tutela, relativo tuttavia non al prodotto cui la forma inerisce, bensì al prodotto cui la forma 
si ríferisce; l'aspetto formale di uno stampato pubblicitario, ad esempio, può meritare protezione per il 
valore distintivo eventualmente raggiunto nei confronti dei prodotti reclamizzati”, In BENUTTI, Benassi. 
Tutela della forma nel diritto industriale: forme distintive e modelli industriali. Milano: Giuffrè, 1963. p. 2. 
Para Regis de Oliveira: “A obra de arte é uma coisa. Coisa é matéria e forma. Da matéria (mármore) o 
artista tira a forma (David, de Michelangelo, por exemplo). Ambos despertados pela ferramenta.” 
OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 35. 

338Para Benassi Benutti “Non è facile dare una definizione della forma perchè a questo termine sono stati 
attribuiti significati più diversi. Nel linguaggio della filosofia estetica, forma si contrappone a contenuto; 
ma quando occorre poi identificare i termini della con-trapposizione, grande si fa la confusione delle lingue 
tantochè, come rilevava Croce, alcuni chiamano contenuto ciò che gli altri chiamano forma. Nel linguaggio 
giuridico il termine di forma è tra i più antichi e deriva, attraverso la retorica stoica, dalla filosofia 
aristotelica, insie-me ad altre categorie della dialettica aristotelica (come causa, defi-nitio, genus, species) 
di cui la scienza giuridica si è valsa nel costruire le proprie categorie dogmatiche. Uno studio relativo alla 
forma del negozio potrebbe essere utimente condotto anche nel campo del diritto industriale con 
riferimento a dichiarazioni (e si pensi alla forma della rivendicazione nella procedura di brevetto) o a 
contratti che abbiano per oggetto diritti di esclusiva. La nostra indagine tuttavia sarà intesa a individuare, 
della forma, una nozione naturalistica, come sinonimo di apparenza o modo di esserce di realtà oggettive, 
giuridicamente rilevanti nel nostro settore di studi. La forma, se rapportata all'attività industriale, si risolve 
innanzitutto nell'aspetto che merci e prodotti assumono quando immessi sul mercato e divenuti oggetto di 
attività di scambio, il loro modo di presentarsi all'occhio dei consumatore: anchc in tale accezione il concetto 
non può, a mio aviso, limitarsi ad entità plastiche tridimensional; forma di una stoffa è l'aspetto della merce, 
visivamente percepibile, entità quindi bidimensionale (il disegno e la combinazione dei colori). In BENUTTI, 
Benassi. Tutela della forma nel diritto industriale: forme distintive e modelli industriali, cit., p. 1. 

339Benasse Benutti tangencia essa concepção ao afirmar que: “La nozione di forma che ne deriva, da un lato 
eccede quella (dei linguaggio corrente ma usata anche in alcune disposizioni di legge) della forma intesa 
come entità plastica, tridimensionale, percepibile oltre che con la vista, anche col tatto; è d'altro lato più 
limitata di quella propria del diritto d'autore, che considera forma ogni espressione esteriore tutelabile 
appunto come opera dell'ingegno (dalla musica alla letteratura, all'arte figurativa). E questa limitazione ad 
entità considerate da istituti del diritto industriale (in senso stretto e con esclusione del diritto d'autore) 
consente di parlare di forme industriali e di tutela di forme industriali; mentre la forma in una più lata 
accezione (quale utilizzata dai diritto d'autore) include altresì ogni espressione formale in cui si individua 
una creazione intellettuale e praticamente ogni opera protetta dai diritto d'autore, ritenuto che oggetto di 
tutela del diritto d'autore è appunto la forma originale in cui si manifesta il pensiero, la forma 
rappresentativa.” In Id. Ibid., p. 5. 
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o direito de autor, as marcas, patentes e desenhos industriais, até os mais modernos como 

os programas de computador, as indicações geográficas e as cultivares. Trata-se, em 

síntese, do estágio final340 de um processo necessário para organizar, no mundo exterior, o 

múltiplo e caótico material oferecido pelas sensações e pelos pensamentos, estabelecendo-

se certos limites e contornos a tais abstrações para que possam ser compreendidas pelo 

próprio criador e também por terceiros.341 

Conforme referido anteriormente, há hipóteses de acumulação de proteções sobre a 

mesma forma, devendo-se notar, contudo, que a proteção conferida pelo direito de autor é 

substancialmente diferente daquela outorgada pelo registro da marca e assim 

sucessivamente, o que indica uma possibilidade saudável de harmonização de direitos 

dentro do sistema da propriedade intelectual. 

Destarte, esclarecido o amplo significado que se pretende dar ao objeto do estudo e 

contextualizada a matéria em discussão em seus múltiplos aspectos, passa-se agora ao 

exame da legislação, a fim de que se possa delimitar o âmbito de proteção, as exceções e, 

bem assim, as limitações ao direito de autor e a propriedade industrial para construir, ao 

final, um todo coerente. 

                                                           
340Para Umberto Eco: “Vemos a forma como movimento terminal de um processo de figuração como ponto 

de partida para interpretações sucessivas: produto desse processo, a forma se estabiliza como repouso de 
um processo formativo que encontrou a própria conclusão; mas como o ser forma a estabiliza justamente 
numa abertura para infinitas perspectivas, o processo, ao realizar-se em forma, realiza-se numa contínua 
possibilidade de ser reconquistado interpretativamente, pois compreensão e interpretação só são obtidas da 
forma ao repercorrer-se o processo formativo, retomando a forma num movimento e não na contemplação 
estética” ECO, Umberto. A definição de arte, cit., p. 27. E mais: “A própria forma só é compreendida 
quando é vista como ato de comunicação de pessoa a pessoa. Uma vez formada, a forma não permanece 
como realidade impessoal, mas se realiza como memória concreta não somente do produtivo formativo, 
mas da própria personalidade formadora” “Estilo é o ‘modo de formar’ pessoal, irrepetível, característico; o 
rastro reconhecível que a pessoa deixa na obra e coincide com o modo como a obra é formada.” “A forma 
comunica a si mesma, mas ela é, em si mesma, o artista feito estilo.” “A pessoa forma na obra ‘a sua 
experiência concreta, a sua vida interior, a sua irrepetível espiritualidade, a sua reação pessoal ao ambiente 
histórico em que vive, os seus pensamentos, costumes, sentimentos, ideais, crenças, aspirações’. O que não 
significa – conforme já dito – que o artista narra a si mesmo na obra: ele se evidencia nela, mostra-se como 
modo.” Id. Ibid., p. 28-29. 

341Nesse diapasão, Silveira ressalta que: “Através da linguagem, o homem passou a se utilizar de sinais ou 
imagens, distintos dos objetos designados, e a estabelecer entre eles uma nova ordem de relações. Esses 
sinais e relações foram utilizados tanto como veículos de transmissão dos conhecimentos adquiridos, 
quanto das emoções”. Entretanto, “o que constitui propriamente o gênio artístico é a imperiosa necessidade 
de exteriorizar, por meio de formas e sinais diretamente expressivos, as emoções sentidas, e a faculdade de 
encontrar esses sinais e essas formas por uma espécie de intuição imediata, onde a reflexão e o cálculo não 
intervêm senão por adição ulterior”. Véron, apud SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 28. 
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9. CAMPOS DE PROTEÇÃO, LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES: A 

ANÁLISE FRIA DA LEI 

 

De acordo com o que estabelecem os artigos 28 e 29 da Lei de Direitos Autorais de 

1998, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística 

ou científica. Desse modo, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização 

da obra, por quaisquer modalidades, tais como, a reprodução parcial ou integral, a edição, a 

adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações, assim como a tradução 

para qualquer idioma, a inclusão em fonograma ou produção audiovisual, a distribuição, 

quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração 

da obra, 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 ou mesmo a utilização, direta ou 

indireta, da obra literária, artística ou científica. 

Na seara da Lei de Propriedade Industrial, ao autor de invenção ou modelo de 

utilidade342 será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas 

condições estabelecidas na Lei (art. 6), dentre as quais se destacam as que se inserem no 

art. 41 da Lei em apreço, ou seja, a determinação de que a extensão da proteção conferida 

pela patente será aferida pelo teor das reivindicações, interpretadas com base no relatório 

descritivo e nos desenhos, bem como a que se refere ao art. 42, no sentido de que a patente 

confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, 

usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente, 

processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.  

Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 

contribuam para que outros pratiquem os atos referidos acima, devendo-se salientar que a 

Lei é expressa ao determinar que ocorrerá violação de direito da patente de processo, 

quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 

                                                           
342Vide a definição legal destes institutos: Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o 
objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou 
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 
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específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele 

protegido pela patente, caso raro de inversão na distribuição do ônus da prova em nosso 

sistema jurídico. 

Consoante o disposto no art. 44, ao titular da patente também é assegurado o direito 

de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à 

exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. 

No que diz respeito ao desenho industrial, a Lei de Propriedade Industrial prevê, em 

seu art. 94, que ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial 

que lhe confira a propriedade do desenho industrial pelo registro validamente concedido 

(art. 109). Tal registro confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 

consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos 

produto objeto de desenho industrial, sendo-lhe assegurado, ainda, o direito de impedir que 

terceiros contribuam para que outros pratiquem os referidos atos. 

No que concerne às marcas, os direitos do titular do registro estão catalogados nos 

arts. 129 e seguintes da Lei de regência, a qual prenota que a propriedade da marca 

adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso 

exclusivo em todo o território nacional. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda 

assegurado o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso, zelar 

pela sua integridade material ou reputação. A proteção legal abrange o uso da marca em 

papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. 

Pois bem, para completar o quadro dos campos de proteção das formas, devem-se 

examinar os limites e as exceções343 previstas nas leis suprareferidas, as quais serão 

examinadas mais detidamente nos capítulos subsequentes. 

                                                           
343Oliveira Ascensão esclarece que: “Generalizou-se em textos internacionais o uso da expressão “limites e 

exceções” para referir as restrições aos direitos autorais. A razão é facilmente perceptível. Há quem 
considere todas as restrições excepcionais e consequentemente sujeitas ao regime gravoso da regra 
excepcional; e quem entenda que se trata de simples limites da atribuição, contidos em regras comuns. Os 
textos internacionais pretendem fugir à polêmica. A LDA prefere referir “Limitações”. Faz a opção certa, a 
nosso ver, porque as restrições não são excepcionais. Pode haver entre elas regras excepcionais, mas isso 
pela natureza intrínseca da regra e não pelo simples fato de limitar um direito autoral: como se este fosse 
um absoluto e tudo o que o limitasse tivesse de ser considerado uma exceção. [...] Não há apenas limites 
intrínsecos dos direitos autorais: há ainda os extrínsecos, que são os que resultam da coexistência destes 
direitos com outros igualmente consagrados. Nenhum direito é uma fortaleza isolada na ordem jurídica. 
Pelo contrário, justamente porque esta é uma ordem, todos os seus elementos formam um sistema, em que 
as partes contribuem para o todo e o todo se repercute sobre as partes. O Direito Autoral confronta-se com 
muitos direitos igualmente protegidos, a nível constitucional e infra-constitucional. Muitos deles são até 
hierarquicamente superiores, como as grandes liberdades asseguradas, de expressão, de informação, de 
acesso ao conhecimento, de ensino, de pesquisa. Havendo conflito, o esquema da ordem jurídica não se 
encontra num “ou tudo ou nada”; não se salda por um esmagamento de uns direitos pelos outros, mas pela 
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O art. 46 da Lei de regência aponta os atos que não constituem ofensa aos direitos 

autorais, quais sejam, a reprodução na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo 

informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se 

assinados, e da publicação da fonte em caso de transcrições, em diários ou periódicos, de 

discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, de retratos, ou de outra 

forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo 

proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada 

ou de seus herdeiros, de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de 

deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o 

sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. 

Nesse diapasão, insere-se a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, 

para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro, a citação em 

livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer 

obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, 

indicando-se o nome do autor e a origem da obra, o apanhado de lições em 

estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, 

integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. 

Também não é considerada ofensa ao direito autoral a utilização de obras literárias, 

artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos 

comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses 

estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua 

utilização, a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso 

familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não 

havendo em qualquer caso intuito de lucro. 

Do mesmo modo, é livre a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas 

para produzir prova judiciária ou administrativa e a reprodução, em quaisquer obras, de 

pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando 

de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

                                                                                                                                                                                
possível conciliação. Há que procurar as vias pelas quais os direitos recebam a máxima satisfação 
provocando o menor sacrifício de outros direitos igualmente protegidos. Isto significa que os vários 
direitos, na medida em que possam colidir, surgem perante os outros como limitações: impedem uma 
satisfação unilateral dos outros direitos. São por isso limites extrínsecos: não é necessário a lei autoral 
prevê-los, porque em qualquer caso surgiriam a exigir a necessária conciliação.” In ASCENSÃO, José de 
Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma, cit., p. 39-42. 
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nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um 

prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

Com efeito, nos termos do disposto no art. 47 da Lei já mencionada, também são 

livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária 

nem lhe implicarem descrédito e a representação das obras situadas permanentemente em 

logradouros públicos, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos 

audiovisuais (art. 48, da Lei 9.610/1998). 

Todavia, nos termos do que prevê o art. 8º da Lei em apreço, não são objeto de 

proteção como direitos autorais as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, 

projetos ou conceitos matemáticos como tais, os esquemas, planos ou regras para realizar 

atos mentais, jogos ou negócios, os formulários em branco para serem preenchidos por 

qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções, os textos de tratados ou 

convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais, as 

informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas, os nomes 

e títulos isolados, o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

A Lei 9.279/1996 fixa balizas bem objetivas, quanto às limitações para a concessão 

de patentes, além dos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, ao 

estabelecer que não se considera invenção nem modelo de utilidade, descobertas, teorias 

científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, 

princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de 

sorteio e de fiscalização, as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou 

qualquer criação estética. 

Também não são patenteáveis programas de computador em si, apresentação de 

informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 

métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal e o 

todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou 

ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e 

os processos biológicos naturais (art. 10, da Lei 9.279/1996). 

A Lei tolera, ainda, os atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter 

privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse 

econômico do titular da patente, atos praticados com finalidade experimental, relacionados 

a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas, à preparação de medicamento de acordo 
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com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem 

como ao medicamento assim preparado, produto fabricado de acordo com patente de 

processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular 

da patente ou com seu consentimento. 

Da mesma forma, a lei admite que terceiros, no caso de patentes relacionadas com 

matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial 

de variação ou propagação para obter outros produtos e a terceiros que, no caso de patentes 

relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um 

produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da 

patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para 

multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. 

Também estão nesta categoria os atos praticados por terceiros não autorizados, 

relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de 

informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, 

no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, 

após a expiração dos prazos legais de proteção (art. 43, da Lei 9.279/1996). 

O art. 45 da referida lei também prevê que à pessoa de boa-fé que, antes da data de 

depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será 

assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 

Por derradeiro, vale mencionar as regras para o licenciamento compulsório das patentes 

descritas nos arts. 68 a 74 da Lei 9.279/1996. 

A exemplo do que ocorre na disciplina legal das patentes, para os desenhos 

industriais, a lei estabelece que ao autor será assegurado o direito de obter registro de 

desenho industrial que lhe confira a propriedade (art. 94, da Lei 9.279/1996). O art. 100, 

por sua vez, prevê que não é registrável como desenho industrial o que for contrário à 

moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra 

liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e 

veneração, bem como a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela 

determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 

Note-se, ainda, que à pessoa que, de boa-fé, antes da data do depósito ou da 

prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de 
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continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores (art. 110, da Lei 

9.279/1996)344. 

Já no campo das marcas, tem-se que a propriedade da marca adquire-se pelo 

registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o 

território nacional (art. 129, da Lei 9.279/1996). 

No entanto, de acordo com o disposto no art. 124 da Lei 9.279/1996, não são 

registráveis como marca brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e 

monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a 

respectiva designação, figura ou imitação, letra, algarismo e data, isoladamente, salvo 

quando revestidos de suficiente forma distintiva, expressão, figura, desenho ou qualquer 

outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de 

pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e 

sentimento dignos de respeito e veneração, designação ou sigla de entidade ou órgão 

público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. 

Da mesma maneira, não são se admite reprodução ou imitação de elemento 

característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de 

terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos, sinal de 

caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver 

relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para 

designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, 

valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos 

de suficiente forma distintiva. 

Do mesmo modo, não são suscetíveis de registro sinal ou expressão empregada 

apenas como meio de propaganda, cores e suas denominações, salvo se dispostas ou 

combinadas de modo peculiar e distintivo, indicação geográfica, sua imitação suscetível de 

causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica, sinal que 

induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do 

produto ou serviço a que a marca se destina, reprodução ou imitação de cunho oficial, 

regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza, reprodução 
                                                           
344Note-se, no entanto, outras condicionantes referidas nos parágrafos deste artigo: “§ 1º O direito conferido 

na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha 
direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento. § 2º O direito de que 
trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de 
divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) 
meses contados da divulgação. 
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ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por 

terceiro, nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, 

econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação 

suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou 

entidade promotora do evento. 

Simetricamente, não se tolera a reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e 

cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de 

país, nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, 

salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores, pseudônimo ou apelido 

notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do 

titular, herdeiros ou sucessores. 

Também não se pode conferir registro como marca para obra literária, artística ou 

científica, assim como títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam 

suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular, 

termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou 

serviço a distinguir, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, 

de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 

semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. 

Ademais, a lei repele a dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto 

ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de 

suficiente forma distintiva, a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de 

acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. 

Ainda no campo das vedações legais do art. 124 referido acima, a lei proíbe o 

registro como marca de objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de 

terceiro e sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 

evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado 

ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou 

que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou 

serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com 

aquela marca alheia. 
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Em arremate a todas essas considerações, cabe, por fim, ressaltar que o titular da 

marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos 

que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e 

comercialização, impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 

destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência, impedir a 

livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu 

consentimento e impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou 

qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu 

caráter distintivo.  

Isso posto, percebe-se que o sistema da propriedade intelectual segue rígida 

disciplina quanto aos requisitos necessários para a proteção legal da forma, proteção esta 

que se subdivide em compartimentos estanques, moldados e delimitados não apenas pelos 

referidos requisitos, mas também pelas exceções e limitações impostos ao próprio direito 

de propriedade, com o que está devidamente semeado o terreno para o estudo mais vertical 

dos campos da técnica e da estética. 
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10. O CAMPO EXCLUSIVO DA TÉCNICA 

 

A Lei de Direitos Autorais, conforme visto anteriormente, estabelece que 

pertencem ao autor os direitos morais (definidos no art. 24) e patrimoniais sobre a obra que 

criou (art. 22), consistindo estes últimos no direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da 

obra literária, artística ou científica (art. 28). 

No entanto, a lei de regência exclui de seu campo de proteção tudo o que estiver 

compreendido no campo da técnica, ou seja, o conteúdo técnico, consoante o disposto no 

art. 7º, § 3º da referida Lei, verbis: 

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou 
artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos 
direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial. 

 

Em comentário ao artigo reproduzido acima, Newton Silveira adverte que a 

expressão domínio das ciências compreende o campo da técnica, porquanto menciona o 

conteúdo científico ou técnico, somente apropriável no campo das patentes, única forma de 

apropriação com exclusividade de conteúdo técnico, mas, de acordo com o referido autor, 

não científico.345 

Nesse sentido, vide importantíssimo precedente da Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal assim ementado: 

“BULA DE REMÉDIOS. RECONHECIDA A SUA NATUREZA CIENTÍFICA, 
POIS DESTINADA À CLASSE MÉDICA E FARMACÊUTICA E 
FISCALIZADA PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, LEGITIMA-SE A 
SIMPLES REFERÊNCIA OU CITAÇÃO DE UMA PESQUISA CIENTÍFICA 
SEM OFENSA AO DIREITO DO AUTOR, FACE AO CÓDIGO CIVIL E À LEI 
ESPECIAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 666, I, DO C. CIVIL E ART. 49, I E III, 
DA LEI 5988, DE 14.02.75, E NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO ART. 25, 
IV. DA MESMA LEI. NOS TRABALHOS CIENTÍFICOS O DIREITO 
AUTORAL PROTEGE A FORMA DE EXPRESSÃO, E NÃO AS 
CONCLUSÕES CIENTÍFICAS OU SEUS ENSINAMENTOS, QUE 
PERTENCEM A TODOS, NO INTERESSE DO BEM COMUM. AÇÃO 
PROIBITÓRIA CUJOS RESULTADOS JÁ TINHAM SIDO ALCANÇADOS 
PELA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECONHECIDO E PROVIDO PARA 
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROIBITÓRIA.”346 

                                                           
345SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual, cit. 
346RE 88705/RJ, Relator o Ministro Cordeiro Guerra, Segunda Turma, julgado em 25/05/1979, DJ 05-10-

1979. No mesmo sentido, vide, ainda RE 46.742/PR, Relator o Ministro Victor Nunes, publicado na RTJ, v. 
19-1. 
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Com efeito, são duas as razões pelas quais se mostra conveniente revistar as causas 

de recusa de proteção de formas com conteúdo técnico: a primeira é a possibilidade de 

reforçar as colunas que dividem os institutos reunidos no sistema da propriedade 

intelectual para impedir a acumulação de proteções que não teriam o condão de promover 

as obrigações finalísticas previstas na Constituição. A segunda é evitar que o sistema seja 

usado por agentes oportunistas para proteger tecnologia travestida em direito autoral ou em 

outro instituto da propriedade industrial que não seja a patente. 

Na mesma linha, Manoel Joaquim Pereira dos Santos assevera o seguinte: 

“Essa distinção é de importância central porque decorre da própria estrutura dos 
direitos da Propriedade Intelectual e sua subdivisão em dois ramos: Propriedade 
Industrial e Direito Autoral. Enquanto aquela tutela ideias inventivas, soluções 
técnicas ou inovações tecnológicas, o Direito de Autor protege a forma de 
expressão apenas e não o conteúdo técnico ou o aproveitamento econômico das 
ideias contidas nas obras intelectuais. Por essa razão, o Legislador 
expressamente menciona o inciso I do Art. 7º da Lei 9.610/98 ‘os textos obras 
literárias ou científicas’ da mesma forma como o inciso IV do Art. 8º refere-se 
aos textos de tratados, convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões 
judiciais e demais atos oficiais.”347 

 

Prossegue o referido autor, destacando que,  

“Portanto, a tutela legal incide sobre uma forma de expressão que foi 
concretizada e manifestada por qualquer meio que seja perceptível pelos sentidos 
humanos. Contudo, não bastam a concretização e a exteriorização, porque não é 
toda e qualquer obra produzida pelo homem que deve merecer a proteção 
autoral. Embora a norma legal em comento não exprima, é necessário também 
que a criação seja original.”348 

 

Veremos mais adiante em que consiste a originalidade no campo do direito autoral 

e a novidade no campo da propriedade industrial, mas, por ora, cumpre apenas deixar 

devidamente assentada a premissa de que o conteúdo técnico das criações não está 

abarcado pela proteção conferida pelo direito de autor, que resguarda apenas o estilo 

literário de um texto, mas não o seu conteúdo, cujo teor pode, a propósito, ser expresso de 

outras maneiras, adotando-se outro estilo ou modo próprio de descrever os mesmos 

fenômenos naturais.  

Um critério seguro a partir do qual se pode identificar o efeito técnico de 

determinada criação é a alteração que irá produzir na realidade objetiva. Assim, uma 

                                                           
347Manoel Joaquim Pereira dos Santos apud SILVEIRA, Newton. O que uma norma técnica não é. 1. ed. São 

Paulo: Target, 2014. p. 31. 
348Id., loc. cit. 



147 
 

patente da área farmacêutica deverá descrever, de maneira objetiva, como e em que 

proporção devem ser combinados diversos elementos químicos para se produzir 

determinado medicamento. O princípio ativo, por sua vez, também irá produzir efeitos no 

corpo humano, de maneira que todas essas são alterações verificadas no mundo externo, no 

mundo fenomênico e não no mundo interior, nos sentimentos de cada indivíduo. 

Com efeito, ao contrário do que ocorre com as obras de conteúdo técnico, as obras 

estéticas (belas) despertam os sentidos humanos, trabalham com as emoções e produzirão 

efeitos internamente. A música, a literatura349, a pintura, a escultura, o cinema, enfim as 

artes em geral despertarão os nossos sentidos, provocando reações das mais variadas. 

Dessa perspectiva, também serão diferentes as ferramentas para se julgarem as 

obras técnicas e as estéticas. O julgamento lógico, realizado a partir do conhecimento, será 

empregado na avaliação de formas técnicas, ao passo que nas obras estéticas o indivíduo 

apenas poderá dizer como foi afetado, como a obra o impactou.  

Ocorre que, em certas hipóteses, é impossível dissociar-se o efeito técnico 

produzido pela criação do seu caráter estético350. Pense-se, por exemplo, em uma luminária, 

cuja função técnica é, evidentemente, a de iluminar um certo ambiente. No entanto, 

durante o dia, terá apenas função decorativa, o que, a rigor, ocorre com outros aparelhos 
                                                           
349Vide a respeito da literatura como arte um breve histórico oferecido por Regis de Oliveira: “As primeiras 

grandes obras, na civilização ocidental, foram a Ilíada e a Odisseia atribuídas a Homero. Na Grécia Antiga 
surgem grandes nomes não apenas na filosofia, mas também na poesia (Homero, Safo, Anacreonte e 
Píndaro), nas fábulas (Esopo), no teatro trágico (Eurípedes, Sófocles e Ésquilo) e no cômico (Aristófanes), 
na história (Heródoto). Na Roma antiga também prevaleceu a literatura (Plauto, Terêncio, Sêneca, com suas 
peças teatrais, Virgílio, Ovídio e Horácio), a oratória (Cícero e Catão), a poesia (Catulo e Lucrécio). Na 
idade média, as canções de gesta (a Canção de Rolando, sobre o período de Carlos Magno) e as lendas 
arturianas, os trovadores. O humanismo traz Dante Alighieri, Boccaccio e Petrarca, bem como Gil Vicente 
com suas farsas e autos. Desponta o classicismo (século XVII) com Camões, Rabelais, Montaigne, 
Shakespeare e Cervantes. Na sequência (século XVII), grandes oradores fazem época (Bosuet), assim como 
os poetas Gôngora e Quevedo, Milton e o Paraíso Perdido (1667). Na dramaturgia surge Moliére. O 
Neoclassicismo desponta com Montesquieu, Voltaire, Diderot, D’Alembert, Rosseau, Pope, Daniel Defoe, 
Swuift e Sterne. O Romantismo traz Garret, Herculano, Camilo Castelo Branco, Poe, Dumas (pai). Segue-
se o Realismo com Zola, Flaubert, Dickens, Dostoiévski, Tolstói, Eça de Queiroz, Antero de Quental, 
Rimbaud e Baudelaire. Novos escritores surgem, sem que haja um rótulo a identifica-los. Hemingway, 
Gertrude Stein, Faulkner, Elliot, Virgínia Wolf, Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Kafta, Proust são 
representantes de tal período (início do século XX). Segue-se a fase da II Grande Guerra (Sartre, Camus, 
Simone de Beauvoir e George Orwell). O pós-guerra vem com Kerouak, Henry Miller e Nabokov. Os 
contemporâneos Vargas Lhosa, Octávio Paz, Gabriel Garcia Marques, Jual Rulfo e Carlos Fuentes todos da 
América Latina. Motidiano, Clezio, Ítalo Calvino e outros grandes da literatura. Vê-se que a literatura 
acompanha as mesmas tendências da música, da pintura, da arquitetura. São tendências que se vão esboçando 
ao longo da história e caracterizam períodos. OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 81-82. 

350Newton Silveira esclarece que “Impõe-se, portanto, a conclusão de que o conceito de dissociabilidade está 
relacionado com o de forma necessária, no sentido de que somente não haverá dissociabilidade quando a 
forma não admita variabilidade com respeito ao preenchimento de determinada função. Quando a mesma 
função possa ser preenchida por formas diversas, haverá dissociação ao menos conceitual e, se tal forma for 
dotada de valor artístico, poderá ser protegida pela lei de direitos de autor” SILVEIRA, Newton. Direito de 
autor no design, cit., p. 209-210. 
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domésticos os quais, na linguagem dos decoradores, “vestem” a casa, mesmo quando 

inativos351. 

Já no campo das marcas, a polêmica atualmente instalada refere-se à interpretação 

que se deve dar ao final do inciso XXI do art. 124352, ou seja, a forma que não possa ser 

dissociada de efeito técnico refere-se exclusivamente à forma necessária353 ou a qualquer 

forma que desempenhe alguma função técnica?354 

Em nossa dissertação de mestrado, fizemos referência às conclusões do Advogado-

Geral Damaso Rui Colomer, apresentadas perante o Tribunal da União Europeia no caso 

Philips vs. Remington que não deixaram margem de dúvida:  

“[...] é de toda a coerência que o legislador se preocupe menos com a delimitação 
estrita entre modelos e patentes do que com a que deve existir entre estes últimos 
e as marcas. Isto facilita, além disso, a protecção de modelos que associam 

                                                           
351Um estudo completo sobre a matéria pode ser obtido na obra: SILVEIRA, Newton. Direito de autor no 

design, cit. 
352Savigny ensina que “Toda interpretação tentará oferecer um resultado para o sistema. Deve, então, ter um 

objetivo prático, porque deve estar direcionada a aclarar um princípio dentro do sistema.” SAVIGNY, 
Friedrich Karl von. Metodologia jurídica, cit., p. 21. Carlos Henrique de Carvalho Froés ressalta também 
que “temos que combinar dispositivos, por isso é que se diz que a interpretação sistemática da lei é a 
melhor, ao invés de se recorrer a uma interpretação literal e isolada de um determinado texto. Deve-se fazer 
uma interpretação de conjunto, e essa interpretação há de conduzir, necessariamente, a meu ver, à tese de 
que a criação de forma, com finalidade estética é passível de proteção pelo direito autoral” FROÉS, Carlos 
Henrique de Carvalho. Anais do XVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, cit., p. 79. 

353Pois bem, quanto a essa questão, Newton Silveira ensina que “[...] a forma tecnicamente necessária de um 
objeto é aquela que se acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não 
possa atender à mesma finalidade. Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas 
que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que 
tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta 
estaria interferindo no campo da técnica.” SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 127. 

354Conforme referido acima, o INPI entende que “a forma atribuída ao produto ou à embalagem não pode ser 
a única possível para produzir determinado efeito técnico. Se não for possível obter-se o mesmo efeito 
técnico através de outra forma, considerar-se-á esta indissociável e, portanto, não passível de proteção 
como marca”. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretrizes para Exame 
de Contratos de Transferência de Tecnologia e Licenciamento de Direitos da Propriedade Intelectual sob 
uma Perspectiva do Direito Antitruste, cit., 3.3, p. 18. Otto Banho Licks considera esta limitação de 
singular relevância, porque deixa claro que o objeto de marca tridimensional não precisa ser um objeto 
inútil. “O objeto pode ter utilidade, como é o caso claro de toda embalagem. As diretrizes colocam um 
ponto ainda interessante: a característica que se pretende proteger pode ser determinada por uma função; o 
que a marca tridimensional não pode dar é uma proteção análoga à patente de invenção. Contudo, uma 
característica de um objeto tridimensional que seja determinada por uma função pode ser protegida, 
contanto que não seja a única forma possível para produzir determinado efeito técnico”. LICKS, Otto. 
Inter-relação entre desenhos industriais, marcas figurativas e tridimensionais e direitos autorais. In: 
SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 18., 1998, São Paulo. Rio de Janeiro: 
ABPI, 1998. p. 73-74. O ilustre especialista esclarece ainda que “como a garrafa da Coca-Cola não tem 
escrito Coca-Cola, acho que ela serve à função óbvia de demonstrar a origem do refrigerante que vai ali 
dentro. Tem utilidade? Tem, é uma garrafa. Essa forma, em vários aspectos, é ditada pela funcionalidade 
que se espera do objeto? É.” e mais adiante “temos o depósito de um clipping para caneta. Este objeto tem 
função? Tem sim, segurar a caneta no bolso ou em qualquer coisa parecida. A forma tem alguns aspectos 
ditados pela funcionalidade e pela utilidade que se espera desse objeto? Sim. Afinal, tem que ser fino, 
porque tem que ter efeito de mola, deve ser puxado um pouco para trás para que entre na camisa. Temos ali 
considerações utilitárias? Temos sim, mas em compensação, não temos nenhuma consideração utilitária 
que seja a única forma possível para produzir o efeito técnico”. Id. Ibid., p. 75. 
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elementos funcionais e estéticos. [...] enquanto a marca goza de uma protecção 
ilimitada no tempo, os direitos sobre os modelos - como os direitos sobre as 
patentes - têm uma vocação temporária. Também deste ponto de vista se justifica 
utilizar um critério mais severo para excluir do registro de marcas formas 
funcionais e decorativas do que o que deve empregar-se para a distinção entre 
modelos e patentes.”355 

 

Assim, ficou pacífico na Europa o entendimento de que não se deve colocar em 

risco o interesse público “quando existem efetivamente outros meios eficazes, à disposição 

dos titulares de um produto, para proteger os seus negócios [...].”356 

No Brasil, o texto da lei de marcas refere-se à “forma que não possa ser dissociada 

de efeito técnico”357. Em outras palavras, aquela forma que não possa ser dissociada de 

algum efeito técnico (protegível no campo das patentes), ainda que haja outras para que se 

alcance o mesmo resultado.  

Sobre os diferentes critérios propostos pela doutrina e jurisprudência francesas para 

se determinar a separação entre forma e função, ensina Newton Silveira que pelo critério 

de multiplicidade de formas, considera-se existir dissociação entre a forma do objeto e seu 

resultado industrial, se tal objeto pode adotar variadas formas sem deixar de produzir o 

mesmo resultado técnico.  

O referido doutrinador ensina que o critério da incidência da variação de forma 

sobre o resultado produzido foi proposto por Casalonga, o qual afirma que se a forma foi 

concebida em razão do seu caráter utilitário, modificando a forma se alterará o resultado 

                                                           
355SANTOS JR., Walter Godoy dos. Contribuição para o estudo da marca tridimensional, cit. 
356O direito comparado, examinado em capítulo próprio da nossa dissertação de mestrado, aponta para a 

mesma direção. Entretanto, não se pode deixar de referir a uma diferença sutil, retratada na lição de Miller 
e Davis: “A device that is solely functional cannot be registered. (…) To grant registration would be to 
register not only a trademark but also to exclude others from the function as well, thus converting 
trademark registration into something approximating patent protection.” Por outro lado, “Mere possession 
of functional attributes, however, is insufficient to bar registration. The question is not whether the device 
is functional but whether its sole purpose is utilitarian. Therefore, a device only becomes nonregistrable if 
its elements have solely functional significance and have been chosen to perform some utilitarian function.” 
MILLER, Arthur; DAVIS, Michael. One court has articulated the test as being whether the device is 
“primarily utilitarian”. Rolls-Royce Motors Ldt. V. A & A Fiberglass, 1977. p. 244-245. Vide, ainda, 
referência sobre o “teste de funcionalidade”: In that case an infringer claimed that the famous Flying Lady 
on the Rolls-Royce radiator and its Classic Grill consisting of vertical louvers were non-registrable. The 
defendant attempted to force the plaintiff into the untenable intersection of the functional bar and the 
ornamental purpose doctrines, saying that the grill and radiator cap were functional or, alternatively, if the 
plaintiff succeeded in showing that they served no function at all, therefore were merely ornamental and 
equally unregistrable. The defendant was mistaken in thinking that this presented a Hobson’s choice, 
however, because the bar does not require devices to be completely non-functional and non-ornamental, but 
instead, only requires that it is not “primarily” functional or ornamental. MILLER, Arthur; DAVIS, 
Michael. One court has articulated the test as being whether the device is “primarily utilitarian”, cit., p. 246. 

357Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou 
de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. 
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produzido pelo objeto. Assim, existirá separabilidade entre forma e resultado técnico, 

quando, variando a forma, permaneça inalterável o resultado técnico produzido.  

Por outro lado, Silveira ensina que o critério dos contornos formulado por Carteron 

não serve para determinar se há ou não separabilidade entre a forma e a função utilitária de 

um objeto, mas apenas para estabelecer se sua forma cumpre uma função técnica, 

porquanto, segundo este critério, o que se deve examinar é a configuração, o contorno, da 

correspondente criação de forma, verificando-se se produz um resultado industrial (útil).358  

Trata-se, em síntese, de saber se a uma forma é a única possível para desempenhar 

uma função, caso em que não será possível protegê-la senão no campo da técnica, por 

patente, ou se, embora sirva para o desempenho de tal função, não é a única possível para 

se chegar ao mesmo resultado técnico no mundo fenomênico, caso em que poderia haver 

certa flexibilização da regra enunciada acima. 

À guisa de ilustração, é possível afirmar que, se no caso dos desenhos industriais o 

método a ser adotado deve ser aquele proposto por Casalonga, para as marcas, o critério de 

Carteron parece ser o mais indicado, tendo-se em conta que é mais severo, excluindo do 

registro de marcas qualquer forma que tenha função técnica, tudo em prol do interesse 

público.  

Tem-se, portanto, que, em regra, os efeitos técnicos passíveis de proteção no campo 

das patentes não poderão ser objeto de registro de marca, sob pena de se avançar 

indevidamente na seara exclusiva da técnica, ainda que de maneira transversa. Ora, se no 

caso dos desenhos industriais o método a ser adotado deve ser aquele proposto por 

Casalonga, no caso das marcas, o critério de Carteron parece ser o mais indicado, tendo-se 

em conta que é mais severo, excluindo do registro de marcas as formas funcionais, em prol 

do interesse público. 

Assim, em síntese, tem-se que se todos os efeitos técnicos passíveis de proteção no 

campo das patentes não poderão ser objeto de registro de marca, sob pena de se avançar 

indevidamente na seara técnica, ainda que de maneira transversa. 

Nessa linha de raciocínio, se não for possível dissociar a forma de seu efeito 

técnico-funcional e se este somente puder ser obtido por aquela forma, nem mesmo a 

maneira de se exprimir do criador pode ser protegida pelo direito autoral, de maneira que 

de nada adiantaria tentar obter, por exemplo, um registro na biblioteca nacional ou na 

                                                           
358SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 127. 
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Escola de Belas Artes, porquanto a proteção oferecida no campo do direito autoral também 

não privaria terceiros de utilizar a forma para o desempenho de suas funções técnicas.  

Pedagógica, nesse sentido, a lição de Oliveira Ascensão ao afirmar que as obras 

intelectuais são também a generalidade das obras protegidas pela propriedade industrial, 

concepção que podemos aceitar com facilidade a partir do fato de que foram concebidas 

por um criador. Ascensão aduz, nesse passo, que são obras intelectuais as marcas e as 

patentes, sendo estas últimas efetivamente modelos para a ação, enquanto representam 

processos de fabrico. 

No entanto, adverte o ilustre autoralista que “a sua proteção convém à índole da 

Propriedade Industrial, mas não à do direito de autor que não protege processos, protege a 

formalização das ideias”. 359 Assim, ressalta que um texto contendo a mera descrição de 

um processo não tem o caráter criativo que se exige, como não tem a locução comum de 

um jogo de futebol ou outro acontecimento, afirmando que quando se passa da criação para 

a descrição, quando há descoberta e não inovação, quando o objeto que comanda em vez 

de ser o papel predominante o da visão do autor, saímos do âmbito da tutela autoral. Por 

fim, afirma que a presunção de qualidade criativa cessa, quando se demonstrar que o foi o 

objeto que se impôs ao autor, que afinal nada criou, nada acrescentou à realidade. 

Tullio Ascarelli também cuidou dos limites entre o direito de autor e a propriedade 

industrial ao ensinar que “nas invenções, o aporte criativo concerne ao mundo da técnica e 

consiste no descobrimento que se faz possível desfrutar das forças da natureza e nos efeitos 

de satisfazer as necessidades humanas, por meio da solução de um problema técnico, um 

resultado industrial”.360 

Nesse sentido, segundo Ascarelli, “a técnica representa o domínio sobre a natureza 

e, desde a invenção da roda, o caminho da civilização tem sido também o caminho da 

técnica e da máquina como instrumentos do bem-estar e da liberdade”.361 

O comercialista italiano assevera, outrossim, que o reconhecimento da proteção das 

obras derivadas do engenho humano não implica a proteção de todas as criações 

intelectuais. Segundo ele, o reconhecimento da diferença entre as criações, entre a proteção 

das obras do engenho em geral e das invenções industriais, certamente não pode 

                                                           
359ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral, cit., 1997. p. 13-18. 
360ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 321. 
361Id. Ibid., p. 487. 
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desconsiderar o interesse público que a justifica e que se situa como uma exigência anterior 

à própria lei.362 

Por fim, ressalta que “o efeito na matéria é estranho à proteção das criações, não 

somente quando extraído da experiência comum, senão também quando tenha sido fruto 

pessoal das investigações, do pensamento do autor, precisamente porque a criação artística 

não recai somente sobre o assunto, mas sim sobre a expressão da ideia, é sobre esta 

expressão que se manifesta a individualidade do autor”.363 

Assim, conclui que,  

“Desde este punto de vista se perciben conjuntamente las analoas y las 
direcnciais com los inventos industriales (que podemos decir que concierne al 
domínio de lo útil), em los que también se dan unas creaciones intelectuales qye 
también provienen de um autor (que en tal caso llhamamos inventor) y possen 
uma individualidade identificable al margem de toda referencia a um objeto 
material, per que se concretan, precisamente, em um resultado inventivo, por lo 
que la exclusiva se proyeta sobre la utilización, de dicho resultado y no solo la 
reproducción de la expresión a través de la cual se há formulado”.364 

 

Se é assim, em palavras pobres, a proteção da criação artística não alcança nenhum 

efeito técnico dela eventualmente decorrente, exatamente pela mesma razão que a criação 

técnica, que recebe a proteção por patente, não goza da proteção de nenhum efeito estético 

que porventura possa ter no que diz respeito à sua forma de expressão.  

Note-se, portanto, a despeito da saudável possibilidade de acumulação de 

proteções365 em hipóteses específicas, que o legislador nacional optou por reforçar as 

fronteiras entre as proteções concedidas no campo da propriedade intelectual.366 

                                                           
362ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 628. 
363Id. Ibid., p. 636. 
364Id. Ibid., p. 638-639. 
365Vide a respeito J. P. Remédio Marques no sentido de que “Ao que acresce o risco crescente da 

dependência dos âmbitos de proteção dos direitos assim constituídos, dada a confluência e, não raro, a 
justaposição do licere inerente ao exercício de tais direitos, o que tende a gerar um número crescente de 
situações de colisão dos “círculos de proibição” e dos “círculos de proibição” reconhecidos a cada um dos 
direitos de propriedade intelectual em confronto. Nestas situações, o intérprete confronta-se com realidades 
susceptíveis de, pelo menos teoricamente, serem subsumíveis a mais do que um subsistema de protecção da 
propriedade intelectual. Por exemplo, a cabeça de uma máquina de escanhoar a barba pode constituir o 
corpus mechanicum de uma inovação tecnológica tutelável por direito de patente ou por modelo de 
utilidade, mas as características da aparência (v.g., linhas, contornos, superfícies) desse produto podem, 
ainda quando não provoquem um efeito estético apelativo ao olhar humano, originar a constituição de um 
direito sobre desenho ou modelo (art.173º do CPI 03), de um direito de autor (art. 200º, idem) – 
independentemente da sindicação da “criação artística” exigida pela alínea i) do nº 1 do artigo 2º do Código 
de Direito de Autor e dos Direitos Conexos – e, talvez um direito sobre marca de forma (art. 223/1, alínea 
b) do CPI 03), MARQUES, João Paulo Remédio. Propriedade intelectual e interesse público, cit., p. 306. 

366Otto B. Licks, ensina que “coincidência é a possibilidade de escolha entre mais de um ramo da 
propriedade intelectual para a proteção de um único objeto; complementação é a proteção de diferentes 
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Para que se tenha maior nitidez quanto à separação entre técnica e estética, é 

importante ressaltar, ainda, que não são objeto de proteção como direitos autorais o 

aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras de arte (art. 8º, VII, 

da Lei 9.610/1998). 

De forma recíproca, o art. 10 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que não se 

considera invenção, nem modelo de utilidade, as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e 

científicas ou qualquer criação estética.  

A mesma contraposição pode ser extraída da leitura do art. 100, II da referida Lei, 

que trata dos Desenhos Industriais, no sentido de que não é registrável como desenho 

industrial a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 

essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 

As fronteiras da técnica e da estética são ainda mais reforçadas pelo disposto na Lei 

9.609/1998, que trata dos programas de computador, cujo regime de proteção é o mesmo 

conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País 

(art. 2º da Lei em comento). 

Nos termos do disposto no art. art. 6º, III, da Lei em questão, não constitui ofensa 

aos direitos do titular de programa de computador a ocorrência de semelhança de programa 

a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua 

aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma 

alternativa para a sua expressão. 

Isso quer dizer, na linguagem dos programas de computador, que a proteção autoral 

deverá recair sobre a sua “forma literária” e não sobre as soluções técnicas dela 

decorrentes, justamente o oposto do que se observa com relação às patentes, cujos textos 

apresentados ao INPI não são dotados de qualidade literária, como referido acima, mas, 

sim, de técnica descritiva necessária à concessão do privilégio reivindicado, especialmente 

diante do princípio da suficiência descritiva a que aludimos acima.  

Repise-se no que se refere às marcas, que a exclusividade do campo da técnica está 

muito bem delimitada. Nesse diapasão, cumpre salientar que o art. 124, XXI, da Lei de 

                                                                                                                                                                                
aspectos de um mesmo objeto por diferentes ramos da propriedade intelectual e que cumulação é a 
incidência de mais de um ramo da propriedade intelectual ao mesmo tempo (cumulação, dupla ou tripla 
proteção, ou ainda dualidade)”. LICKS, Otto. Inter-relação entre desenhos industriais, marcas figurativas e 
tridimensionais e direitos autorais, cit., p. 69. 



154 
 

Propriedade Industrial não admite registro de marca que tenha por objeto a forma que não 

possa ser dissociada de efeito técnico.  

Assim, a singela análise desses dispositivos legais comprova que a única maneira 

de se obter apropriação exclusiva de conteúdo técnico é mesmo por meio da obtenção de 

uma patente. 

Para Newton Silveira:  

“Tal diferença de tratamento se justifica face ao fato de que as invenções no 
campo da técnica se destinam a atender às necessidades básicas do homem, o 
que motiva o tratamento mais restritivo às patentes de invenção e de modelo de 
utilidade, visto visarem diretamente ao desenvolvimento técnico. Esse não é, 
contudo, o entendimento vulgar da questão. O que se pensa, de forma a-técnica, 
é que tudo o que envolva autoria deve cair na vala comum do direito de autor. A 
autoria corresponde à atribuição de um ato a determinada pessoa: atravessar o 
Oceano Atlântico a remo, escalar o Everest ou vencer uma batalha. Os atos 
heroicos são de autoria de alguém, que tem o direito de ser reconhecido como 
autor. Mas não geram obra intelectual tutelada. Assim é, também, com as ideias 
e as descobertas científicas. Também a utilidade da ideia ou conhecimento 
científico não é suficiente para que sejam tutelados como obra intelectual 
protegida. Nem mesmo seu grande valor econômico lhes garante a tutela 
jurídica.”367 

 

Dito de maneira muito clara, se a forma for indissociável do efeito técnico ou 

funcional e se for a única possível para se atingir determinada finalidade técnica, sua 

eventual linguagem artística não poderá ser tutelada pelo direito de autor, pois isso 

significaria uma indevida intromissão no campo da técnica, com consequências 

frontalmente contrárias ao interesse social e ao desenvolvimento cultural, tecnológico e 

econômico do País. 

Em suma, quando se cogita da proteção da forma em razão de seu caráter técnico, 

não é sobre a forma em si enquanto linguagem, enquanto modo de expressão que irá recair 

a tutela legal, mas no efeito técnico concreto que poderá produzir no mundo natural, 

devendo-se assentar novamente que nenhum outro instituto da propriedade intelectual além 

da patente pode ser utilizado para se conferir a referida exclusividade.  

Sinteticamente, tem-se a seguinte tabela: 

 

 

 

                                                           
367SILVEIRA, Newton. O que uma norma técnica não é, cit., p. 49. 
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Tipo de 
Criação 

Objeto Direito Proibições 

 
 

Direito 
Autoral 

 
Criações do espírito, 

expressas por qualquer meio 
ou fixadas em qualquer 

suporte, tangível ou 
intangível, conhecido ou 
que se invente no futuro. 

 
Direito exclusivo de utilizar, 

fruir e dispor da obra 
literária, artística ou 

científica. 

 
Conteúdo científico ou 

técnico e o 
aproveitamento industrial 
ou comercial das ideias 

contidas nas obras de arte. 

 
 
 
 

Patente 

 
Invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, 
atividade inventiva e 
aplicação industrial. 

 
Direito de impedir terceiro, 

sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à 

venda, vender ou importar 
com estes propósitos produto 
objeto de patente, processo 

ou produto obtido 
diretamente por processo 

patenteado. 

 
Obras literárias, 

arquitetônicas, artísticas e 
científicas ou qualquer 

criação estética. 

 
 
 
 

Marca 

 
Sinais distintivos 

visualmente perceptíveis, 
não compreendidos nas 

proibições legais. 

 
Direito de uso exclusivo em 
todo o território nacional. 

 
Obra literária, artística ou 
científica, assim como os 

títulos que estejam 
protegidos pelo direito 

autoral e sejam suscetíveis 
de causar confusão ou 
associação, salvo com 

consentimento do autor ou 
titular. 

A forma necessária, 
comum ou vulgar do 

produto ou de 
acondicionamento, ou, 
ainda, aquela que não 

possa ser dissociada de 
efeito técnico. 

O objeto que estiver 
protegido por registro de 

desenho industrial de 
terceiro. 

 
 
 
 
 

Desenho 
Industrial 

 
A forma plástica ornamental 
de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores 
que possa ser aplicado a um 

produto, proporcionando 
resultado visual novo e 

original na sua configuração 
externa e que possa servir de 
tipo de fabricação industrial. 

 
Direito de impedir terceiro, 

sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à 

venda, vender ou importar 
com estes propósitos produto 
objeto de desenho industrial, 
sendo-lhe assegurado, ainda, 

o direito de impedir que 
terceiros contribuam para 
que outros pratiquem os 

referidos atos. 

 
A obra de caráter 

puramente artístico e a 
forma necessária comum 
ou vulgar do objeto ou, 

ainda, aquela determinada 
essencialmente por 

considerações técnicas ou 
funcionais. 
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11. A FORMA COMO LINGUAGEM ARTÍSTICA 

 

A forma é linguagem, é modo de expressão utilizado pelo artista para ativar os 

sentidos humanos, para alimentar a alma, de acordo com as necessidades do espírito, 

conforme ressaltado na parte introdutória deste estudo a partir da lição de Tullio Ascarelli. 

Daí dizer-se que as criações estéticas sempre se resolvem em uma determinada forma, a 

qual irá dialogar com os nossos sentimentos. 

Nessa perspectiva, o Direito de Autor protege a forma em si, justamente porque é a 

linguagem do artista para se comunicar com o público. No entanto, cumpre rememorar 

importante lição sobre a distinção entre artes de utilidade e artes de beleza368 na lição de 

Guilherme Carboni, para quem: 

“As criações do intelecto humano são protegidas pelo Direito dos povos 
civilizados. Tal proteção leva em conta a natureza dessas criações, que o Direito 
classifica em dois ramos distintos: o da arte e o da técnica. 

Como a multimídia apresenta uma hibridez de formas de manifestações 
artísticas, cuja inter-relação se deve à tecnologia, cumpre-nos verificar o 
conceito das palavras arte e técnica, bem como suas distinções, desde a origem, 
para melhor compreender a proteção do direito às criações intelectuais e, mais 
especificamente, à multimídia. [...] Arte e técnica tiveram diferentes significados 
ao longo da história, até passaram a ser concebidas da forma como o são hoje. 
Marilena Chauí explica que Platão não distinguia as artes das Ciências e da 
Filosofia, pelo fato destas também serem atividades humanas ordenadas e 
regradas. Aristóteles, por sua vez, fez duas distinções que perduraram por 
séculos: na primeira, distingue ciência-filosófia da arte ou técnica; a outra 
distinção é feita pela diferenciação entre ação e fabricação, de modo que a 
política e a ética seriam ‘ciências da ação e as artes ou técnicas, ‘atividades de 
fabricação’. Romano Varrão ofereceu uma classificação que perdurou do século 
II d.c. ao século XV – e que foi justificada por Santo Tomás de Aquino durante a 
Idade Média – dividindo as artes em liberais (ou dignas do homem livre: 
gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música) e servis 
ou mecânicas (própria do trabalhador manual: todas as outras atividades técnicas, 
como medicina, arquitetura, agricultura, pintura, escultura, olaria, tecelagem, 
etc). No entanto, a partir do Renascimento e com o desenvolvimento do 
capitalismo, o trabalho elevou-se à condição de fonte e causa das riquezas, 
acarretando, consequentemente, uma valoração das técnicas e artes mecânicas a 
partir do século XVIII, com a introdução do conceito de ‘belas artes’ na 

                                                           
368Para Diderot: “Da beleza nasce a admiração; da admiração, a estima, da estima, o desejo de possuir e o 

amor” DIDEROT, D. Ensaio sobre a pintura, cit., p. 67. Edmund Burke ensina que: “O princípio do prazer 
derivado da visão é o mesmo para todos. A luz é mais agradável que a escuridão. O verão, quando a terra 
está folheada em verde, quando o céu está sereno e brilhante, é mais agradável do que o inverno, quando 
tudo surge de forma diferentes. Não me lembro de ter presenciado a demonstração de qualquer coisa bonita, 
fosse uma pessoa, um animal, um pássaro ou uma planta, que não fosse imediatamente considerada bela 
para uma centena de pessoas e que nem todos concordassem que o que lhes era mostrado era bonito, 
mesmo que alguns imaginassem que o objeto mostrado estivesse aquém de sua expectativa, ou que outras 
coisas eram ainda mais belas. Acredito que ninguém considera um ganso mais belo que um cisne, ou 
imagina que o animal chamado de galinha de Friezlan excede a beleza de um pavão.” In BURKE, Edmund. 
Investigação filosófica sobre a origem das nossas ideias do sublime e da beleza, cit., p. 33. 
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classificação que perdura até hoje: ‘artes da utilidade’ (a técnica, o útil) e ‘artes 
da beleza” (a arte visto como o belo). 

Cabe ao homem dar intenção e significado aos objetos por ele criados. Alguns 
objetos são encarados como estéticos, o que lhes garante sentido e significado no 
universo da cultura; a outros objetos, porém, é vedada qualquer possibilidade de 
significação, mas apenas um uso, uma função útil.  

Assim, enquanto o técnico seria visto como um ‘aplicador de regras vindas da 
tradição ou da ciência’, o artista seria um ser dotado de inspiração, entendida 
como ‘uma espécie de iluminação interior e espiritual misteriosa’. 

A partir do século XIX, passou-se a perceber que a arte sempre dependeu da 
técnica para se desenvolver. Como exemplo, Marilena Chauí conta que ‘a pintura 
e a arquitetura da Renascença são incompreensíveis sem a matemática e a teoria 
da harmonia e das proporções; a pintura impressionista, incompreensível sem a 
física e a óptica, isto é, sem a teoria das cores, etc’. Portanto, hoje, segundo a 
autora, a arte não oculta a sua relação com a técnica – ao contrário – ‘os artistas 
se referem explicitamente a elas [técnicas] e buscam nas ciências e nas técnicas 
respostas e soluções para problemas artísticos’. Também é assim na utilização de 
novos materiais para a produção de filmes, fotos, discos, e hoje, com maior 
intensidade, na música elaborada através de computadores e na multimídia. [...] 

Essa é, portanto, a tendência que se verifica no mundo de hoje: o inter-
relacionamento dos meios de manifestação artística através de tecnologia e a 
ampliação do espaço da arte pela revolução tecnológica, que tem como grande 
expoente a multimídia. 

Feitas essas considerações sobre os conceitos e distinções entre a arte e a técnica 
no transcorrer da história e as tendências decorrentes da revolução digital que 
teve início no final do século XX, vejamos como o direito de propriedade 
intelectual se posiciona com relação à questão. 

De acordo com os tratados internacionais sobre propriedade intelectual e a 
legislação dos diversos países a respeito da matéria, verifica-se que o direito leva 
em conta a presença de um valor estético autônomo nas criações intelectuais para 
estabelecer a sua forma de proteção: enquanto os objetos técnicos visam apenas à 
satisfação direta de uma necessidade material, utilitária, sem qualquer conotação 
estética (exemplos: a alavanca, o machado, uma nova ferramenta), as criações 
artísticas possuem, intrinsecamente, um caráter estético, através da combinação 
de linhas, formas, cores, sons, e imagens, em busca de um sentido novo para os 
fatos do mundo, ainda que também possam ter uma utilidade material (as obras 
artísticas em geral). 

Apesar de essa distinção técnica reduzir a discussão filosófica a respeito das 
relações entre arte e técnica, é a que melhor exprime a segurança buscada pelo 
Direito no estabelecimento do objeto da proteção intelectual. Será essa, portanto, 
a distinção entre a técnica que adotaremos nesta obra, para a verificação da 
proteção autoral na multimídia. [...] 

Com relação ao conceito de direito de autor, podemos entendê-lo como ‘o 
conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre 
suas produções literárias, artísticas ou científicas de alguma originalidade: de 
ordem extrapecuniária, em princípio, sem limitação de tempo; e de ordem 
patrimonial, ao autor, durante toda a sua vida, com acréscimo, para os sucessores 
indicados na lei do prazo por ela fixado’, ou ainda, ‘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’ [...] 

Conclui-se, então, que as obras protegidas pelo direito de autor são as que 
possuem valor estético autônomo, que se encerra em si mesmo, 
independentemente da sua origem, destinação ou utilidade prática. Em outras 
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palavras são artes, conforme definimos na Parte II desta obra, ainda que também 
possuam, apesar do valor estético autônomo, uma finalidade industrial).” 369 

 

Desse primoroso texto retiramos noções importantíssimas sobre o campo da 

estética370, dentre as quais cumpre destacar a tarefa do artista de recriar os fatos e de 

“buscar dar um sentido novo para os fatos do mundo”371, ou seja, “dar intenção e 

significado aos objetos por ele criados” em contraposição ao uso mecânico de outras 

criações. Nesse sentido, em abono à definição confeccionada por Guilherme Carboni, 

relembramos a lição de Carlos Alberto Bittar, que define o direito de autor 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”372.  

Para aprofundar o estudo sobre o caráter estético das obras artísticas, vale resgatar 

da obra “Estética: teoria da formatividade”, as afirmações de Luigi Pareyson no sentido de 

que “Por meio da obra de arte, filtra-se toda inteira a original personalidade373 e 

espiritualidade do artista, denunciada, mais do que pelo sujeito e pelo tema, pelo próprio 

modo irrepetível e personalíssimo que ele sustentou ao formá-la”, com o que procura 

                                                           
369CARBONI, Guilherme. O direito de autor na multimídia. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 18. 
370Regis de Oliveira ressalta que: “[...] Hegel escreveu páginas notáveis sobre estética. Há o belo natural, mas 

o ‘belo artístico é o mais elevado que a beleza natural’. A arte se liberta do mundo imperfeito e dá-lhe outra 
realidade mais elevada. Quando a arte imita a natureza, perde, porque não consegue competir com ela. Daí 
não se realiza a mimese. Ao contrário, sai dela e cria seu próprio mundo Segundo Hegel a arte é uma 
necessidade de espírito. [...] Segundo Hegel, a arquitetura oferece conciliação com o mundo objetivo. A 
escultura cuida da individualidade espiritual. A pintura reflete o subjetivismo. A música é o próprio interior 
humano. Por fim, a poesia que é a verdadeira arte do espírito e se reflete em palavras. A poesia e a prosa 
buscam a palavra e representam as expressões do espírito” OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, 
cit., p. 33-35. Sobre o conceito de estética, afirma o autor: “O conceito de estética não pode incidir apenas 
sobre o belo. O feio também faz parte do prazer artístico. Não é que o quadro, a escultura, a música sejam 
feios. O que é feio é o que está no quadro, na escultura ou na música A arte é a expressão intelectual da 
emoção, distinta da vida, que é a expressão volitiva da emoção. Segundo Gombrich ‘o artista não obedece a 
regras fixas. Ele simplesmente intui o caminho a seguir’”. Id. Ibid., p. 48. 

371Ver o mundo com outros olhos. 
372BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 13. 
373Regis de Oliveira ressalta que: “Em suma, toda manifestação artística é produto não apenas da 

personalidade do criador, mas do meio ambiente, dos sentimentos mais imperscrutáveis da alma, do sistema 
político vigente. Este influencia, e muito, seja pelo financiamento da produção artística, seja pelos diversos 
incentivos propiciados por leis próprias.” OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 88. Para o 
referido autor, a arte significa a explosão dos sentimentos do homem. [...] São situações, como se vê, de 
intimidade. É o homem se desnudando. É o homem trazendo a público aquilo que tem dentro de si. É a 
mulher retirando de si seus sentimentos e os mostrando a todos. Id. Ibid., p. 95. Umberto Eco destaca que: 
“Assim, as disputas sobre termos como conteúdo, matéria e forma são destituídas de significado. Conteúdo 
da obra é a própria pessoa do criador quem, ao mesmo tempo, se faz forma, pois constitui o organismo 
como estilo (que pode ser reencontrado a cada leitura interpretante), modo com o qual uma pessoa formou-
se na obra e também modo com o qual e pelo qual a obra consiste. Assim sendo, o próprio sujeito de uma 
obra não é outra coisa senão um dos elementos nos quais a pessoa expressou-se fazendo-se forma.” ECO, 
Umberto. A definição de arte, cit., p. 15. 
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definir arte como “pura formatividade”, o que, aliás, harmoniza-se com a concepção de que 

o direito de autor somente reconhecerá o valor estético daquelas formas utilizadas como 

linguagem ou, dito de outro modo, como maneira de expressão artística que tenha o condão 

de despertar os sentidos humanos. 

Ao se referir à obra de Pareyson, Umberto Eco destaca que, para Pareyson, toda a 

vida humana é produção de formas, ou seja, toda a operosidade humana, seja no campo 

moral, seja naqueles do pensamento e da arte, engendra formas, criações orgânicas e 

completas, dotadas de compreensibilidade e autonomia próprias. São formas produzidas 

pelo operar humano, tanto as construções teóricas quanto as instituições civis; tanto as 

realizações do cotidiano e aquelas empreendidas pela técnica quanto um quadro ou 

poema.374 

A beleza da forma e, por que não dizer, as suas imbricações com a técnica, pode ser 

compreendida com muita nitidez na narrativa de Diderot, para quem  

“A natureza não faz nada incorreto. Toda forma, bela ou feia, tem sua causa, e, 
de todos os serem que existem não há um que não seja como deve ser. Olhai esta 
mulher que perdeu os olhos em sua juventude. O aumento progressivo da órbita 
não mais distendeu suas pálpebras, elas reentraram na cavidade que a ausência 
do órgão aprofundou, encolhendo-se. As superiores puxaram as sobrancelhas, as 
inferiores fizeram com que as bochechas subissem, o lábio superior ressentiu-se 
desse movimento e se ergueu; a alteração afetou todas as partes do rosto, 
segundo sua distância ou proximidade do lugar central do acidente. Mas julgais 
que a deformidade esteja limitada ao oval? Julgais que o pescoço foi totalmente 
preservado? E os ombros ou o colo? Claro que sim, para os vossos olhos e para 
os meus. Mas convocai a natureza e apresentai-lhe esse pescoço, esses ombros, 
esse colo, e a natureza dirá: ‘É o pescoço, são os ombros, é a garganta de uma 
mulher que perdeu os olhos em sua juventude’. Olhai este homem, cujas costas e 
cujo peito tomaram uma forma convexa. À medida que as cartilagens anteriores 
do pescoço alongam-se, as vértebras posteriores curvam-se; a cabeça tombou 
para trás, as mãos reposicionaram-se com relação à articulação do punho, os 
cotovelos recuaram, todos os membros buscaram o centro de gravidade comum 
que melhor convinha a esse sistema heteróclito; o rosto tomou um ar de 
incômodo e de dor. Cobri essa figura, mostrai apenas os pés à natureza, e ela 
dirá, sem hesitar: ‘Estes pés são os de um corcunda’”.375 

 

Nota-se, assim, que tanto na pintura da mulher sem o globo ocular, quanto na do 

corcunda, pequenas alterações adjacentes são sentidas por toda a extensão do corpo a partir 

da deformidade maior, assim como essas mesmas alterações adjacentes provocam e 

justificam a referida deformidade, demonstrando-se a relação de causa e efeito que deve 

                                                           
374ECO, Umberto. A definição de arte, cit., p. 13. 
375DIDEROT, D. Ensaio sobre a pintura, cit., p. 27. 
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ser observada pelo pintor e a técnica extrema exigida para a transmissão da emoção 

estética. 

Daí a possibilidade de se compreender, na maior extensão possível, que direito de 

autor é forma e que a forma no direito de autor é utilizada como linguagem para a 

expressão de uma emoção estética, devendo-se rememorar a lição de Walter Moraes no 

sentido de que esta carga emocional estética é espontânea do artista e serve para alimentar 

e dar consistência à obra, a qual, no entanto, deve obedecer a certos preceitos na sua 

execução para torná-la suscetível de perfeita comunicação, porquanto, segundo o referido 

autor, não basta a intelecção estética, impondo-se habilidades específicas que conduzam a 

criação ao objetivo colimado que é a emoção estética376. 

Nesse aspecto, Umberto Eco ressalta que a arte entendida como formação377 é uma 

arte que não pode ignorar a fisicidade.378 O referido autor esclarece que, em contraposição 

                                                           
376Miguel Reale “[...] a palavra "cultura" já era empregada por escritores latinos, que, nas pegadas de Cícero, 

faziam-no em dois sentidos: como cultura agri (agricultura) e como cultura animi. A agricultura dá-nos bem 
idéia da interferência criadora do homem, através do conhecimento das leis que explicam a germinação, a 
frutificação etc. Ao lado da cultura do campo, viam os romanos a cultura do espírito, o aperfeiçoamento 
espiritual baseado no conhecimento da natureza humana. É na natureza humana que, efetivamente, 
repousam, em última análise, as leis culturais, sem que a aceitação do conceito de "natureza humana" 
implique, necessariamente, o reconhecimento de "leis naturais" anteriores às que se positivam na história. 
Pois bem, "cultura" é o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói 
sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar-se a si mesmo. É, desse modo, o 
conjunto dos utensílios e instrumentos, das obras e serviços, assim como das atitudes espirituais e formas 
de comportamento que o homem veio formando e aperfeiçoando, através da história, como cabedal ou 
patrimônio da espécie humana”. E também o seguinte: “O conceito de fim é básico para caracterizar o 
mundo da cultura. A cultura existe exatamente porque o homem, em busca da realização de fins que lhe são 
próprios, altera aquilo que lhe é "dado", alterando-se a si próprio”. REALE, Miguel. Lições preliminares do 
direito, cit., p. 24. 

377Esclarece Umberto Eco que “De fato, o que dá base unitária para toda essa impostação teórica é o 
pressuposto fundamental de que a forma, ao tornar-se autônoma e completa, só pode ser vista em sua 
perfeição se for considerada dinamicamente. A contemplação estética nada mais é, de fato, que esta 
consideração ativa refazendo o processo que deu vida à forma: é como se a obra fosse definida como 
narração daquilo que foi o trabalho de sua feitura; ‘[...] a forma é o próprio processo em forma conclusiva e 
inclusiva e, portanto, não é algo que possa ser separado do processo do qual é a perfeição, a conclusão e a 
totalidade’. Ela é memoria atual e permanecente reevocação do movimento produtivo que lhe deu vida” 
ECO, Umberto. A definição de arte, cit., p. 19. Nesse sentido, Vide também as lições de Miguel Reale 
“Para ilustrar essa passagem do natural para o cultural, - mesmo porque não há conflito entre ambos, pois, 
como adverte Jaspers, a natureza está sempre na base de toda criação cultural, - costuma-se lembrar o 
exemplo de um cientista que encontra, numa caverna, um pedaço de sílex. À primeira vista, por se tratar de 
peça tão tosca, tão vizinha do natural espontâneo, considera-a apenas com olhos de geólogo ou de 
mineralogista, indagando de suas qualidades, para classificá-la segundo os esquemas do saber positivo. Um 
exame mais atento revela, todavia, que aquele pedaço de sílex recebera uma forma resultante da 
interferência, do trabalho do homem, afeiçoando-se a fins humanos, para servir como utensílio, um 
machado, uma arma. Desde esse instante, o dado da natureza se converte em elemento da cultura, 
adquirindo uma significação ou dimensão nova, a exigir a participação do antropólogo, isto é, de um 
estudioso de Antropologia cultural, que é a ciência das formas de vida, das crenças, das estruturas sociais e 
das instituições desenvolvidas pelo homem no processo das civilizações.” REALE, Miguel. Lições 
preliminares do direito, cit., p. 25. 

378ECO, Umberto. A definição de arte, cit., p. 15. 
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ao pensamento de Croce379, Pareyson investiga “a atividade dialógica a partir da qual o 

artista, limitando-se diante do obstáculo, encontra sua liberdade mais verdadeira, pois 

passa do indistinto das aspirações vagas ao crivo concreto das possibilidades do material 

com o qual luta, cujas leis reconstrói aos poucos no quadro de uma organização que as 

transforma em leis da obra.”380 

De acordo com Humbero Eco, essa análise é conduzida sob escolta de uma vasta 

documentação de experiências de artistas, na qual a matéria é tida como obstáculo sobre o 

qual se exercita a atividade investigativa - que converte as necessidades do obstáculo em 

lei da obra -, enfatizando, assim, que um dos lados mais pessoais da doutrina de Pareyson 

consiste em ter reconduzido ao conceito de matéria àquelas várias realidades que se 

chocam e interseccionam no mundo da produção artística. 381 

No campo jurídico, essas lições podem ser traduzidas pela afirmação de que o 

direito de autor protege a forma como linguagem ou expressão artística, mas não o seu 

conteúdo, ou seja, as ideias em si382, as quais pertencem ao domínio público, tal como 

expressamente referido no art. 8º, I, da Lei de Direito Autoral, verbis: 

Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: 

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 
matemáticos como tais383 

                                                           
379Umberto Eco explica que “Se Croce havia pensado que a execução de um drama já era tradução, como se 

o drama propriamente dito consistisse na obra escrita e o trabalho do ator se somasse a ela a título de 
inovação, isso deriva justamente da negligência com que ele tratava o problema da matéria, a matéria 
própria, que especifica cada arte, determinando e condicionando de maneira notável o fazer-se da obra. 
Pareyson, ao contrário, observava que no drama, por exemplo, era justamente a adoção da matéria teatral 
que obrigava o autor a conceber o próprio texto escrito em contínua referência aos problemas técnicos da 
representação, prevendo os gestos, as cenas, as luzes, a relação com o público: o autor teatral constrói seu 
texto como soma de indicações para uma execução da obra propriamente dita. E introduzindo essa 
revalorização da matéria e da técnica na arte, que será um traço peculiar de sua teoria da formatividade, 
também nesse caso Pareyson reduzia a aparente ‘tradução’ a um ato de ‘execução’ no sentido aqui 
indicado”. ECO, Umberto. A definição de arte, cit., p. 21-22. 

380Id. Ibid., p. 16. 
381Id., loc. cit. 
382Nesse sentido, ensina Oliveira Ascensão que: “As idéias, uma vez concebidas, são patrimônio comum da 

humanidade. É inimaginável um sistema em que as idéias de alguém fossem restritas na sua utilização. (...) 
A obra não é uma idéia em ação. Um plano militar não é a obra que nos interessa. O problema tem sido 
muito discutido a propósito de esquemas publicitários, de guiões para concursos de televisão, etc. Aqui a 
idéia comanda uma determinada execução, que se visaria proibir. Mas esta proteção, ou cabe em qualquer 
dos quadros da propriedade industrial, ou não se admite. A idéia em si, quer seja ou não reitora de atividade 
humana de execução, não é objeto de proteção em termos de autor.” ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito 
autoral, cit., 1997, p. 28-29. 

383Essa questão foi abordada por José de Oliveira Ascenção: “IV – Também a obra não é uma idéia de ação. 
Um plano de estratégia militar não é a obra que nos interessa. O problema tem sido muito discutido a 
propósito de esquemas publicitários, de guiões para concursos de televisão etc. Aqui a idéia comandaria 
uma determinada execução, que se visaria proibir. Mas esta proteção, ou cabe em qualquer dos quadros da 
propriedade industrial, ou não existe. A idéia em sí, quer seja ou não reitora de atividade humana de 
execução, não é objeto de proteção em termos de direito de autor”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito 
autoral. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 12. 
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Tem-se, portanto, que a forma é veículo da emoção estética, ou como diria 

Pareyson a “forma formada”, é o verdadeiro objeto de proteção do direito autoral, ainda 

que possa ser separada do seu corpo físico, material e expressa por outros meios, como já 

referido anteriormente.384 

Ressalte-se, nesse passo, que o autor necessita da forma como veículo da emoção 

estética que pretende transmitir. Dito em outros termos: é por meio da contemplação da 

forma, como linguagem artística, que o receptor será afetado e é nesta medida que a forma 

receberá proteção. A forma no direito de autor significa, carrega, compreende toda a carga 

emocional, toda visão de mundo que o artista quer disseminar e essa carga emocional será 

muitas vezes sentida de maneira involuntária, inconsciente por quem ficar exposto à sua 

criação.  

Por outro lado, quando a forma é utilizada para se obter um resultado mecânico ou 

técnico, para produzir uma determinada solução de problemas inseridos na realidade 

objetiva, com vistas a satisfazer as necessidades da vida prática do homem, algum 

problema do seu cotidiano situado no plano da razão385, não será ela linguagem da emoção. 

O que receberá a tutela legal será a função técnica por ela desempenhada, ou seja, o que ela 

puder oferecer em termos de facilidade ou solução prática para um determinado problema 

fático. Esse, portanto, o seu significado.  

Tanto assim que não se reconhece, nem se poderia reconhecer, valor artístico no 

texto apresentado pelo inventor perante o INPI para descrever a sua invenção. Com efeito, 

o que se objetiva com o referido pedido é a apropriação exclusiva do conteúdo técnico 

                                                           
384Miguel Reale ensina que “No universo, há coisas que se encontram, por assim dizer, em estado bruto, ou 

cujo nascimento não requer nenhuma participação de nossa inteligência ou de nossa vontade. Mas, ao lado 
dessas coisas, postas originariamente pela natureza, outras há sobre as quais o homem exerce a sua 
inteligência e a sua vontade, adaptando a natureza a seus fins. Constituem-se, então, dois mundos 
complementares: o do natural e o do cultural; do dado e do construído; do cru e do cozido. Havendo 
necessidade de uma expressão técnica para indicar os elementos que são apresentados aos homens, sem a 
sua participação intencional, quer para o seu aparecimento, quer para o seu desenvolvimento, dizemos que 
eles formam aquilo que nos é "dado", o "mundo natural", ou puramente natural. "Construído" é o termo que 
empregamos para indicar aquilo que acrescentamos à natureza, através do conhecimento de suas leis 
visando a atingir determinado fim”. REALE, Miguel. Lições preliminares do direito, cit., p. 22-23. 

385Novamente Miguel Reale “As relações que unem, entre si, os elementos de um fenômeno natural 
desenvolvem-se segundo o princípio de causalidade ou exprimem meras referências funcionais, cegas para 
os valores. As relações que se estabelecem entre os homens, ao contrário, envolvem juízos de valor, 
implicando uma adequação de meios a fins. Recapitulando, podemos dizer que, ao contrário das leis físico-
matemáticas, as leis culturais caracterizam-se por sua referibilidade a valores, ou, mais especificamente, 
por adequarem meios afins. Daí sua natureza axiológica ou teleológica, não sendo demais lembrar que 
Axiologia significa ‘teoria dos valores’; e Teleologia, ‘teoria dos fins’". Id. Ibid., p. 27. 
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descrito no texto, ou seja, sentido e significado no universo técnico (não cultural)386. Daí 

porque também dizer-se que a natureza meramente descritiva do texto retira eventual valor 

artístico ou qualquer carga de caráter expressivo que pudesse ostentar387. 

De fato, não seria natural que alguém ficasse comovido ao ler um pedido de 

patente, porquanto ele veio ao mundo para indicar uma solução de determinado problema 

de ordem técnica, no campo industrial, e é dele, em tese, indissociável. Ao concebê-lo, o 

seu criador utilizou, fundamentalmente, recursos do campo da lógica, recursos 

absolutamente racionais, assim como dados da realidade objetiva, por meios dos quais 

procura solucionar um problema objetivo situado no mundo natural.  

Um exemplo didático de tudo o que se disse até agora a respeito dos campos de 

proteção da forma pode ser extraído a partir do exame da obra denominada “Fonte” de 

Marcel Duchamp, pintor, escultor e poeta francês, que viveu a maior parte da sua vida nos 

Estados Unidos da América, considerado um dos pais da arte moderna. 

 

                                                           
386A propósito destas distinções, Newton Silveira ressalta que o inventor trabalha com fatos da natureza, que 

se costuma denominar materialidade, ao passo que o autor de obra literária ou artística, bem como os 
designers trabalham com a sua imaginação, que não é limitada por dados do mundo natural. Para o referido 
autor, essa liberdade de imaginação convertida em obra é que recebe a tutelada do direito de autor, com o 
que procura enfatizar que a liberdade criativa do autor é muito maior que a do inventor, aprisionado pela 
realidade fática e pelos dados objetivos oferecidos pela natureza. SILVEIRA, Newton. O que uma norma 
técnica não é, cit., p. 50. 

387Vide, nesse sentido, a lição de Oliveira Ascensão “Assim, um texto contendo a mera descrição de um 
processo não tem o caráter criativo que se exige, como não o tem a locução comum de um jogo de futebol 
ou outro acontecimento. Quer dizer, quando se passa da criação para a descrição, quando há descoberta e 
não inovação, quando é o objeto que comanda em vez de o papel predominante ser o da visão do autor, 
saímos do âmbito da tutela. A presunção de qualidade criativa cessa quando se demonstrar que foi o objeto 
que se impôs ao autor, que afinal nada criou”. Direito autoral, cit., 1980, p. 18. 
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Fonte: Marcel Duchamp, Fountain, 1917/1964, glazed ceramic with black paint (San Francisco Museum 
of Modern Art) in KUYKENDALL, Lara. Duchamp, The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even 
(The Large Glass). Disponível em: <https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/wwi-
dada/dada1/a/duchamp-the-bride-stripped-bare-by-her-bachelors-even>. 

 

Ao explicar a referida obra ao grande público, Will Gompertz ensina que: 

“Comprado o mictório, Duchamp o leva para seu atelier. Descansa o pesado 
objeto de porcelana sobre seu dorso e o gira, fazendo-o parecer estar de cabeça 
para baixo. Em seguida assina e data em tinta preta no lado esquerdo de sua 
borda externa com o pseudônimo “R. Mutt 1917”. Sua obra está quase pronta. Só 
falta uma coisa: precisa dar um nome a seu mictório. Ele escolhe “Fonte”. O que 
havia sido apenas poucos horas antes um mictório comum, presente em toda 
parte, tornou-se, por força das ações de Duchamp, uma obra de arte. Pelo menos 
na cabeça de Duchamp. Ele acreditava ter inventado uma nova forma de 
escultura: uma em que o artista podia selecionar qualquer objeto produzido em 
massa sem nenhum mérito estético óbvio e, libertando-o de sua finalidade 
funcional – em outras palavras, tornando-o inútil -, dando-lhe um nome e 
mudando o contexto e o ângulo do qual seria visto normalmente, transformá-lo 
numa obra de arte de fato. Chamou essa nova forma de fazer arte de 
“readymade”: uma escultura já pronta.”388 

 

Assim, para que pudesse tornar-se uma obra de arte389, aquela forma, originalmente 

concebida apenas para o corpo masculino e ditada por razões anatômicas, teve o seu 

                                                           
388GOMPERTZ, Will. Isso é arte? 150 anos de arte moderna do impressionismo até hoje. Trad. Maria Luiza 

X. de A. Borges. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. p. 21. 
389Segundo Émile Zola: “Uma obra de arte é uma porção da criação vista através de um temperamento. [...] 

fazer arte não é algo que está fora do mundo e da natureza?” ZOLA, 1989, p. 33-48 Apud OLIVEIRA, 
Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 97. 
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significado totalmente subvertido390, justamente a partir da paralisação de qualquer 

finalidade funcional que pudesse ostentar, o que bem demonstra a separação entre as 

esferas de proteção do direito de autor e da propriedade industrial. Ora, o que se tornou 

inútil do ponto de vista funcional, mostrou-se original para causar o sentimento de 

repugnância almejado pelo artista. 

Embora de gosto duvidoso, a obra de Duchamp redefiniu o que era e o que poderia 

ser considerado arte ao revelar outros meios para comunicar sentimentos. No caso em 

apreço, a forma do mictório foi utilizada por Duchamp como meio para causar 

perplexidade.  

Gompertz ressalta que, na concepção de Duchamp, o papel de um artista na 

sociedade é semelhante ao de um filósofo, não importando sequer se sabe pintar ou desenhar. 

O trabalho de um artista não é proporcionar prazer estético391, uma vez que os designers 

podem fazer isso, mas afastar-se do mundo e tentar compreendê-lo ou comentá-lo por meio de 

apresentação de ideias sem nenhum propósito funcional além de si mesmas.392 

Outro exemplo da separação entre o direito de autor e a propriedade industrial pode 

ser extraído do campo das marcas. Com efeito, as formas registadas como marca são 

utilizadas para proteger uma associação invisível entre o produto assinalado e a sua origem, 

qualidade e procedência. Em outras palavras, a proteção conferida pela marca recai sobre 
                                                           
390De acordo com Regis de Oliveira: “o urinol de Duchamp (também chamado de A fonte) não é o objeto em 

si. Mas, o gesto de expô-lo.” Ainda de acordo com o referido autor, o término de sua obra Danto esclarece 
que o que a obra de arte faz é “exteriorizar uma maneira de ver o mundo, expressar o interior de um período 
cultural, oferecendo-se como espelho para flagrar a consciência dos nossos reis”. Para Oliveira, a arte é um 
jogo em que o artista e público se unem. O que é distintivo na grande arte é o desafio que ela coloca ao 
espectador”. OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 26-27. 
Há que se fazer distinção entre o artesão e o artista. Ambos buscam conceber uma ideia e leva-la para o 
objeto. [...] O artesanato é o que se denomina arte útil (brincos, potes, colares que têm o objetivo de 
enfeitar e o criador busca auferir lucro com o produto de seu trabalho). As denominadas belas artes têm a 
criatividade não vinculada a um fim. São produto da sensibilidade de seu criador. [...] artes plásticas. São as 
que utilizam formas sensíveis e sólidas, inclusive imóveis: arquitetura, escultura e pintura. O segundo seria 
o das artes em movimento: música, coreografia (dança) e a literatura. Id. Ibid., p. 28. 

391Para Regis de Oliveira “O trabalho do artista não é o de proporcionar prazer estético, mas de compreender 
o mundo e discuti-lo através da apresentação de símbolos”. Id. Ibid., p. 23. 

392Para Will Gompertz: “A arte está na ideia, não no objeto [...] o que se pode tirar de todas essas definições 
de beleza oferecidas pela ciência da estética” [...] “uma, de que a beleza é algo que existe em si mesma, 
uma manifestação do absolutamente perfeito – ideia, espírito, vontade, Deus. Outra, de que a beleza é um 
certo prazer que experimentamos, que não tem o benefício pessoal como seu objetivo. Depois, afirma, 
“uma definição de arte não existe”. GOMPERTZ, Will. Isso é arte? 150 anos de arte moderna do 
impressionismo até hoje, cit., p. 51. Vide, ainda, Susie Hodge para quem a arte: “Em sua faceta mais 
simples, trata-se de uma forma de comunicação ou decoração, se bem que se criou arte com incontáveis 
finalidades adicionais como são a representação religiosa, a propaganda, a comemoração, a crítica social, a 
interpretação da realidade, a apresentação da beleza, a narração de história ou a descrição das emoções. A 
arte costuma ser enigmática, assombrosa, inclusive desconcertante e coloca ao expectador a dificuldade de 
entendê-la e defini-lá”. HODGE, 2015, p. 26 Apud GOMPERTZ, Will. Isso é arte? 150 anos de arte 
moderna do impressionismo até hoje, cit. Para DEWEY, arte “significa uma interpenetração completa entre 
o eu e o mundo dos objetos e acontecimentos”. DEWEY, 2010, p. 83 Apud Id. Ibid. 
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uma a associação invisível entre esta e o produto marcado, que tem por função guiar o 

consumidor na diferenciação e escolha de produtos e serviços colocados no mercado.  

Nesse diapasão, pode-se afirmar que ninguém em sã consciência ficaria intrigado ao se 

deparar no supermercado com uma marca de sopa impressa sobre uma lata comum, o que não 

significa que ela não possa ser transformada em arte, desde que despojada da finalidade a que 

se destina e utilizada em outro contexto. Tome-se como exemplo a obra de Andy Warhol.393 

 

 
Fonte: Andy Warhol. Latas de Sopa Campbell’s in SABNANI, Sanjay. Why are the Andy Warhol 
soup can paintings considered great art? Quora, Aug. 17 2013. Disponível em: 
<https://www.quora.com/Why-are-the-Andy-Warhol-soup-can-paintings-considered-great-art>. 

 

Pois bem, alguém poderia indagar se não seria necessário que o artista tivesse 

obtido autorização do titular da marca para produzir a sua obra de arte. A resposta seria 

negativa, porquanto, conforme visto anteriormente, o direito conferido pelo registro da 

marca garante ao seu titular a prerrogativa de exploração exclusiva para a venda de 

determinado produto ou para a prestação de um serviço, em classes previamente definidas, 

dentro de um território.  

Ora, Andy Warhol não era fabricante de sopas, nem se propôs a vendê-las, embora, 

com a sua arte, possa ter ajudado a Campbell’s a se tornar mundialmente conhecida. O que 

se quer demonstrar com tais exemplos é que os campos de proteção oferecidos pelos 
                                                           
393Como bem preleciona Gordon Graham, “a arte é sempre, em certa medida, uma tentativa de criar ordem 

através do caos”. GOMPERTZ, Will. Isso é arte? 150 anos de arte moderna do impressionismo até hoje, 
cit., p. 353. De acordo com Regis de Oliveira “O mesmo se pode dizer das latas de sopa Campbell’s (1962) 
ou dos retratos de Marilyn Monroe de Andy Warrol. É um evento externo que adere ao objeto, tornando-o 
uma obra de arte representativa de um determinado momento histórico. Gordon Graham, analisando alguns 
autores, afirma que há em todas as obras uma forma significante. Cita Suzanne K. Langer que afirma ser a 
arte “a criação de formas simbólicas do sentimento humano” e Croce que afirma ser a arte a “expressão da 
intuição”. OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 24. 
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diversos institutos do sistema da propriedade intelectual, seus requisitos e suas finalidade 

são diversos, o que permite que sejam adequadamente harmonizados para o fim de 

promoverem o desenvolvimento cultural, econômico e tecnológico das nações.  

Por essa razão é que, consoante o exemplo referido acima, no campo do direito 

autoral, a forma retratada pode estar no mundo e pertencer ao domínio público ou mesmo a 

um determinado sujeito de direito, como no caso das marcas, o que não retirará do artista o 

direito de protegê-la e até de explorá-la economicamente com exclusividade, desde que 

com objetivo diverso do titular da marca, que terá direito de exclusividade apenas em 

determinado setor da atividade econômica, em certas áreas definidas pelo legislador. 

Pode-se estabelecer, assim, pelo menos do ponto de vista teórico, conceitual, uma 

perfeita separação entre as esferas de proteção dos institutos em apreço, tudo a partir da 

noção de que a propriedade intelectual é forma, forma esta que será protegida por si ou em 

razão de seu significado, o que também pode variar de acordo com o contexto em que 

exposta e a intenção de quem a concebeu.394 

                                                           
394Em interessante artigo sobre as obras artísticas que estão em domínio público e seu registro como marca, 

Oliveira traz à colação um caso interessante em que um quadro do gênio holandês Johannes Vermeer foi 
registrado como marca por uma padaria para identificar massas alimentícias, farinhas e fermentos. 
Sublinhando a importância que as obras artísticas têm para a coletividade, Mauricio Lopes de Oliveira in 
Obras de domínio público e seu registro como marca. Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Intelectual - RABPI, São Paulo, n. 25, p. 50-55, nov./dez 1996, ressalta que "depois de certo tempo”, 
podem ser utilizadas ampla e livremente por todos, ressaltando que “A noção de domínio público 
caracteriza o fenômeno das obras que se tornaram res communes omnium, de tal modo que podem ser 
utilizadas livremente por qualquer um, com ou sem finalidade de lucro. O domínio comum, em que entra a 
propriedade intelectual, é o das res communes omnium, dos bens do povo. Não se torna nullius o bem 
intelectual; torna-se de todos. Não há apropriabilidade por alguém; cada um tem o direito autoral de 
reprodução.” Id. Ibid., p. 52. No mesmo sentido, lembra das lições de Carlos Alberto Bittar para quem “A 
idéia de domínio público relaciona-se com a possibilidade de aproveitamento ulterior da obra pela 
coletividade em uma espécie de compensação, frente ao monopólio exercido pelo autor” e Eduardo Vieira 
Manso, segundo o qual“[...] a manutenção indefinida na titularidade privada terminaria por embaraçar a 
circulação das obras mais antigas, como seria o caso de ser hoje obrigado obter autorização de “herdeiros” 
de Cícero, de Virgílio e de tantos outros, para publicar suas obras. Tal exigência “proibiria”, certamente, até 
mesmo o ensino do latim, além de praticamente impedir o conhecimento da literatura clássica de um modo 
geral.” Id. Ibid., p. 53. Vide, ainda, os comentários no sentido de que “O registro de marca confere a 
propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro, de acordo com a Lei da 
Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/96).” Tal direito de propriedade pode se perpetuar indefinidamente, 
uma vez que não há limite para a prorrogação de registros de marcas. Daí o questionamento de Albert 
Chavante, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lyon III, e de BURST (1993), professor 
do Centre D’Études Internationales de la Propriété Industrielle da Universidade de Estrasburgo, autores do 
livro Droit de la Propriété Industrielle, quanto à perenidade da propriedade de marcas figurativas, na 
medida em que estas marcas se caracterizam por desenhos artísticos: “L’usage de marques figuratives pose 
une délicate question doctrinale. Est-il légitime de protéger par um droit de marque qui, par définition a 
vocation de perennité, un signe qui, lorsque le législateur s’en est ocupé à titre principal, a été voulu comme 
ne conférant que des droist d’esclusivité limités dans lê temps? N’y aurait-il pas là une sorte d’abus de 
droit?” De fato, o que fundamenta o direito de exclusividade de exploração da obra de arte em favor do 
autor é a temporalidade deste direito. Id. Ibid., p. 55. 
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12. RELAÇÃO DE SUBSIDIARIEDADE ENTRE DIREITO DE 

AUTOR E PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Como ponto de partida para o desenvolvimento deste capítulo, deve-se revisitar a 

distinção proposta por Newton Silveira quanto ao objeto de proteção do direito de autor e 

da propriedade industrial: 

“Conforme se encare o direito de autor como tutelando as criações no campo da 
estética, ou, em forma mais ampla, como tendo por objeto todas as obras 
intelectuais, exceto as do campo da técnica, teremos, respectivamente, uma 
contraposição estética/utilidade, ou não útil/útil. Como, por outro lado, as 
criações estéticas sempre se resolvem em uma determinada forma, enquanto as 
invenções têm por objeto ideias aplicadas no campo da técnica, pode-se 
estabelecer uma nova contraposição entre forma e conteúdo. Esta contraposição 
é destacada por Ascarelli quando acentua que nem todas as criações intelectuais 
são protegidas pelo direito de autor, o qual não compreende o argumento da 
obra, ou a notícia nela contida, ou a descoberta por ela comunicada, sendo esta a 
diferença que separa as contribuições técnicas das culturais, os resultados 
técnicos das expressões formais.”395 

 

E mais adiante esclarece o seguinte: 

“Como se verifica, a proteção aos modelos e desenhos industriais prevista na lei 
de propriedade industrial procura, simplesmente, completar o quadro das 
criações no campo da indústria, sem entrar no mérito artístico nem técnico de 
tais produtos, caso em que, respectivamente, a proteção decorreria da lei de 
direitos de autor ou das patentes de invenção ou de modelo de utilidade. 

Explica Ramella que os direitos sobre desenhos e modelos industriais são 
idênticos aos do autor sobre obras intelectuais e aos do inventor sobre as 
invenções industriais, pois as novas formas estéticas dos produtos resultam 
também de concepções do espírito, igualmente merecedoras de proteção. Conta 
esse autor que os desenhos e modelos industriais, considerados como um grau 
inferior das criações da arte, somente encontraram proteção nos tempos 
modernos.  

Devido ao grande desenvolvimento das tecelagens de Lyon nos séculos XV e 
XVI, surgiu na França a primeira proteção aos desenhos dessa indústria em 
1.717, estabelecendo sanções contra a usurpação dos desenhos utilizados na 
fabricação de tecidos, assegurando seu segredo durante o período de fabricação. 
Os regulamentos de 1.737 e 1.744 se destinam a reprimir a infidelidade do 
operário que transmita desenhos a concorrentes, a usurpação por estes e a 
falsificação, garantindo um direito exclusivo de reprodução sem limitação de 
tempo. Posteriormente, a proteção conferida às tecelagens de Lyon se 
generalizou a todo o país, através do regulamento de 1787. 

Existiam na França, em relação aos modelos, regulamentos que protegiam certas 
indústrias (de 1702, 1706, 1730, 1766) e em proveito de algumas corporações, 
especialmente de pintores e escultores. Quando a lei de 2 de março de 1791 
aboliu as corporações e proclamou a liberdade de indústria e de comércio, se 
editou, no mesmo ano, a lei de patentes e, em 1793, a de propriedade literária e 

                                                           
395SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 65. 
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artística, a qual passou a ser utilizada pelos autores de desenhos e modelos até o 
surgimento da lei especial de 18 de março de 1806. Esta lei garantia aos autores 
a propriedade dos desenhos e modelos de qualquer natureza e destino, sem 
estabelecer diferenças entre desenhistas artísticos e desenhistas industriais e sem 
considerar fosse o desenho ou modelo do campo da arte ou do comércio. Essa 
lei, no entanto, se destinava especialmente às fábricas de seda de Lyon, somente 
tendo sido estendida a todas as indústrias e a toda a França em 1825. A Inglaterra 
seguiu a França com os estatutos de 21 de julho de 1798, de 18 de maio de 1814, 
sobre proteção das esculturas do ponto de vista artístico, de 1842 e 1858 sobre 
desenhos ornamentais, de 1843 sobre modelos de utilidade e de 1850 sobre a 
proteção legal aos produtos de escultura industrial. Seguiu-se a lei de 28 de 
agosto de 1907 sobre patentes e desenhos. Na Áustria, a primeira lei de desenhos 
e modelos data de 8 de dezembro de 1858. A partir daí, outros países previram, 
também, proteção aos modelos e desenhos, como o Canadá em 1894, a 
Alemanha em 1876, o Japão em 1899, o México em 1903, Portugal em 1896, 
Rússia em 1893, Espanha em 1902, a Nicarágua em 1907, a Suíça em 1900, etc. 

Os desenhos industriais, criações de forma bidimensionais, do mesmo modo que 
os modelos, tridimensionais, têm por finalidade conferir um aspecto novo ao 
objeto a que se aplicam. Pode-se dizer, assim, que, enquanto os desenhos 
industriais são sobrepostos a um produto, os modelos industriais constituem sua 
própria forma. Entram nessa categoria os recipientes, móveis, artefatos de 
metais, de cerâmica, de joalheria, objetos de moda e todo e qualquer produto 
industrial, podendo coexistir num mesmo objeto desenhos e modelos industriais. 

Como veremos mais adiante, autores modernos, face ao estágio atual de 
desenvolvimento do desenho industrial, entendem ser artificial a distinção entre 
modelos industriais e modelos de utilidade, visto que forma e função são 
concebidos unitariamente.  

Diferentemente da proteção conferida pela lei de direito de autor, a proteção que 
decorre de uma patente de modelo ou de desenho industrial se resume à 
exclusividade de fabricação e venda do produto, não incluindo a reprodução de 
uma imagem do desenho ou do modelo, do mesmo modo que a patente de 
invenção de uma máquina não impede a reprodução de sua imagem. (Autor, ano, 
página).”396  

 

Essa, seguramente, é a origem e a causa da confusão potencializada nos dias de 

hoje no que diz respeito à sobreposição de várias proteções sobre a mesma forma. Como 

bem apontado acima, o desenho industrial, figura híbrida que transita entre o direito de 

autor e a propriedade industrial397, foi idealizado para completar o quadro das criações no 

                                                           
396SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 71-74. 
397Gabriel Di Blasi relembra a respeito o conceito de desenho industrial formulado pela OMPI: ““os desenhos 

industriais são o ponto de encontro entre arte e tecnologia, uma vez que os desenhistas se empenham em 
criar produtos cuja forma e aparência satisfaçam as preferências estéticas dos consumidores, bem como 
suas expectativas com relação a performance funcional do produto". DI BLASI, Gabriel. Questões atuais na 
proteção de desenhos industriais. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 93, p. 3, mar./abr. 2008. Vide, ainda, a 
lição de Antônio Chaves no sentido de que: “Encarecendo estarem as criações das "artes aplicadas à 
indústria", mais geralmente denominadas desenhos ou modelos industriais, situadas no ponto de convergência 
de dois sistemas jurídicos diferentes, divididas entre a atração do direito de autor que protege tradicionalmente 
toda obra do espírito e a necessidade de uma legislação específica melhor adaptada aos imperativos do 
comércio e da indústria, frisa Maria-Angéle Perot-Vlorel sofrer seu estatuto jurídico dessa dupla proteção, e 
explica a divergência profunda das legislações nacionais que oscilam de maneira muito desigual entre esses 
dois polos de atração.” In: CHAVES, Antonio. Direitos autorais. Curitiba: Juruá, 1985. p. 13. 
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campo da indústria - com um grau inferior ao das criações da arte e somente para conferir 

exclusividade de fabricação e venda de produtos. 

Justifica-se esse fato por uma razão de ordem eminentemente prática: as tecelagens 

de Lyon398 estavam sendo vítimas da usurpação dos desenhos utilizados na fabricação de 

tecidos por força da infidelidade dos operários, que transmitiam os referidos desenhos a 

concorrentes, possibilitando a sua falsificação, ou seja, o seu aproveitamento parasitário, 

prática de mercado condenada, mas que, naquela época, não poderia ser evitada pela 

aplicação dos direitos de propriedade intelectual então disponíveis para garantir uma sadia 

competição pelo mercado de tecidos.  

Note-se que até hoje é possível identificar a origem do instituto e a sua dualidade 

por pistas deixadas em Tratados Internacionais como no TRIPS, cujo art. 25 - que trata dos 

requisitos para a proteção do desenho industrial – prevê o seguinte:  

Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de 
tecidos - particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação 
- não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa 
proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por 
meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.  

 

Com efeito, a partir dessa situação fática, podemos estabelecer uma relação de 

subsidiariedade ou de especialidade entre o direito de autor e a propriedade industrial. 

Note-se que se de fato todas as criações intelectuais pertencem ao campo do direito de 

autor, exceto as do campo da técnica, como destacado acima, temos que todas as criações 

que não estejam limitadas por sua finalidade técnica, ou seja, que não levem a um 

resultado útil, não são úteis, não foram concebidas para resolver um problema do nosso 

cotidiano e, portanto, não têm serventia no campo da razão, podendo, eventualmente, 

receber a proteção conferida pelo direito de autor, satisfeitos os requisitos legais para tanto. 

Ainda no que se refere à relação de subsidiariedade aludida acima, constata-se que 

a absoluta insuficiência dos institutos tradicionais (como marcas e patentes) para coibir 

todas as possíveis práticas desleais (parasitárias e abusivas) a que estavam expostos os 

criadores, fez surgir a necessidade de se protegerem os padrões de tecidos de Lyon como 

                                                           
398Vide, neste sentido a lição de Pierre e François Greff “on admettait comme un principe indiscutable que la 

Ioi de I973 s'appliquait à I'art proprement dit, et la loi de I806 à (Ilart industriel' ou à ce que nous appelons 
aujourd,hui 'I'art appliqué'" GREFFE, Pierre; GREFFE, Francois. Trailé der dessins et des modêles: France 
Union européenne - Suisse. 6. ed. Paris: LITEC. 2000. p. 7. 
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desenhos industriais, que nada mais são do que o direito de autor na indústria399, ou seja, 

criação de forma dissociada de função técnica, que exige originalidade e novidade para a 

sua proteção.  

Embora o art. 98 da Lei de Propriedade Industrial estabeleça que não se considera 

desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico, o adjetivo “puramente” 

empregado pelo legislador ordinário, conjugado com a origem do instituto, denuncia o 

caráter expressivo (estético) do desenho industrial e corrobora a afirmação de que ele 

representa o direito de autor em escala industrial, tanto assim que deve servir de tipo de 

fabricação. 

Como decorrência lógica do que afirmado, é preciso salientar que a proteção 

conferida pelo desenho industrial é restrita à atividade industrial, porquanto, tal como 

ressaltado acima, deve, obrigatoriamente, servir de tipo de fabricação industrial e será 

aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua 

configuração externa.  

Cobre-se, assim, um espaço vazio situado entre as proteções conferidas pelo direito 

de autor e pela patente, zona esta que estava vulnerável ao aproveitamento parasitário de 

agentes inescrupulosos. Nesse sentido, não se pode falar, em linha de princípio, de 

sobreposição ou acumulação de proteções sobre uma mesma forma, mas de uma saudável 

complementariedade para que esteja suficientemente protegida como um todo.  

Desse modo, respeitada a relação de subsidiariedade entre o direito de autor e a 

propriedade industrial e considerados os seus respectivos campos de proteção, conclui-se 

que há apenas um conflito aparente entre os institutos que compõem o sistema da 

propriedade intelectual, porquanto é plenamente possível e até mesmo recomendável a sua 

compatibilização, com vistas a evitarem-se práticas parasitárias que desestimulam aqueles que 

se dedicam a trazer ao mundo o avanço tecnológico e cultural a partir de seu trabalho, de seu 

esforço intelectual e de investimentos empregados no desenvolvimento de novos produtos. 

Em outras palavras, pode-se dizer que as proteções advindas dos diversos institutos 

que compõem o sistema da propriedade intelectual não se sobrepõem (nem no plano 

                                                           
399Note-se que a Lei de Propriedade Industrial estabelece que “Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de 

obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”. 
Nessa direção, vide, ainda, o artigo 17 da Diretiva Europeia 98/71/EC: “A design protected by a design 
right registered in or in respect of a Member State in accordance with this Directive shall also be eligible 
for protection under the law of copyright of that State as from the date on which the design was created or 
fixed in any form. The extent to which, and the conditions under which, such a protection is conferred, 
including the level of originality required, shall be determined by each Member State". 
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vertical, nem no plano horizontal), mas cobrem áreas estanques do engenho humano, não 

havendo, portanto, dupla proteção sobre a mesma forma, mas proteções distintas e 

complementares que se espraiam por campos também distintos, ainda que possam recair 

sobre uma única forma, ao mesmo tempo útil e bela.  

Nesse sentido, muito percuciente a constatação de Newton Silveira ao afirmar que 

nada impede que um produto industrial contenha, eventualmente, caráter expressivo, 

hipótese em que deverá encontrar guarida também na lei de direitos autorais. A propósito 

desta matéria, ressalta o referido autor que a expressão desenho industrial não se reduz a 

uma forma meramente ornamental conferida a um produto industrial, podendo ser dotada, 

ex abundantia, de força expressiva.400 

Tullio Ascarelli, ao admitir a coexistência entre esses dois universos, ensina que as 

obras de artes plásticas (protegidas pelo direito de autor) exteriorizam-se em objetos que 

podem também ter utilidade funcional. De acordo com o ilustre comercialista, cerâmicas, 

utensílios, sapatos e criações da moda constituem objeto de uso, mas objetos em relação 

aos quais a forma pode apresentar, além de um alcance funcional, um alcance estético.401 

Destarte, a mesma forma poderá, por hipótese, receber dupla ou tripla proteção, 

mas em esferas distintas e por institutos diversos que compõem o sistema da propriedade 

intelectual, satisfeitos, evidentemente, os requisitos específicos de cada um deles, para que 

sejam atingidas finalidades também distintas, mas todas voltadas ao interesse social e ao 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País, mandamento constitucional 

insculpido no art. 5º, XXIX da Carta da República. 

Evidentemente que, nos extremos do critério de separação entre as formas técnicas 

e estéticas, não restará dúvida quanto à sua classificação no mundo jurídico, mas, pelo 

critério ora proposto, aquelas formas híbridas que se localizam no campo de penumbra do 

sistema poderão receber a proteção adequada, evitando-se de um lado o aproveitamento 

indevido do esforço alheio e, de outro, garantindo-se que a proteção conferida não será 

exagerada a ponto de deixar de impulsionar ou mesmo atravancar o desenvolvimento 

cultural e tecnológico do Brasil. 

                                                           
400SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 40. 
401ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, cit., p. 615. 
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13. ORIGINALIDADE E NOVIDADE 

 

Ao longo dos capítulos anteriores procuramos deixar claro que a exteriorização 

(corporificação) de concepções abstratas ocorre por meio de formas, as quais recebem a 

tutela do Estado ora pelo direito de autor, ora pela propriedade industrial, consoante se 

esteja no campo das criações estéticas (emoção) ou no campo das criações técnicas (razão). 

Um requisito essencial para se garantir a referida proteção é a originalidade, exigida 

tanto para a proteção autoral, quanto para a concessão de direitos de propriedade 

industrial402, mas que recebe denominações legais distintas, o que é aferido também de 

modo diverso, conforme o regime legal a que esteja submetida a criação. 

Trata-se de requisito que cobra a contrapartida dos criadores (em termos de 

incremento cultural ou avanço tecnológico) para receber o direito de exploração exclusiva 

conferido pelo Estado ou como esclarece Oliveira Ascensão ao tratar dos Direitos 

Autorais:  

“A proteção é a contrapartida de se ter contribuído para a vida cultural com algo 
que não estava até então ao alcance da comunidade. Terá de haver assim sempre 
critérios de valoração para determinar a fronteira entre a obra literária ou artística 
e a atividade não criativa. Porque a alternativa seria ter de se afirmar que é uma 
pintura tudo o que está envolto num caixilho e é apresentado como tal pelo autor 
– mesmo que se reduza a um risco no meio de uma tela.”403 

 

A esse respeito, Henry Desbois404 ressaltou que, na verdade, o objeto da proteção 

intelectual é a “originalidade da forma”405, ou seja, “a forma sob a qual a ideia é 

                                                           
402Diz Newton Silveira: “[...] a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das 

obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si 
mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde 
que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma 
determinada forma a um determinado produto industrial.” SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, 
cit., p. 102-103. 

403ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral, cit., 1997, p. 52. Vide, ainda, Pedro Marcos Nunes 
Barbosa no sentido de que “Ressalve-se que o equilíbrio da troca e renúncia às liberdades em favor da 
exclusividade de alguém, parte da premissa explícita traduzida pela criatividade do postulante. Em cada 
seara da propriedade intelectual, tal “criatividade” ganhará um nome, tal como originalidade, ato inventivo, 
atividade inventiva, distintividade; mas em sua fiel observação o sistema passa a ser erodido pela 
manutenção dos prazos fixos (15, 20, 50 anos) sem uma real contrapartida.” BARBOSA, Pedro Marcos 
Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 49. 

404DESBOIS, Henri. Le droit d'auteur en France. 1966 apud COSTA NETO, José Carlos. Direito autoral no 
Brasil. São Paulo: FTD, 2008. 

405Para Carlos Alberto Bittar, a originalidade se dá por “componentes individualizadores, algo que demonstra 
ser a obra diferente de outras, não, não significando que necessite de uma novidade absoluta, pois os 
autores podem inconscientemente se basear no acervo cultural comum”. BITTAR, Carlos Alberto. 
Autonomia científica do direito de autor, cit. 
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apresentada, confere uma exclusividade, uma condição de ser original”406. Neste sentido, é 

emblemática a obra de Duchamp reproduzida acima.  

Ao comentar a referida afirmação, José Carlos Costa Netto aperfeiçoou o conceito 

proposto por Desbois nos seguintes termos:  

“[...] não se deve confundir originalidade com novidade. O termo ‘originalidade 
da forma’ deve ser entendido de maneira subjetiva, tendo em vista as 
características próprias à modalidade da obra intelectual em questão. Já a 
‘novidade’, requisito utilizado, principalmente, para obtenção de privilégios no 
campo da propriedade industrial, onde um modelo, desenho ou invenção tem 
que, necessariamente, trazer uma característica inovadora, é uma concepção de 
natureza objetiva.”407 

 

No mesmo sentido, Joaquim Pereira dos Santos esclarece que  

“forma de expressão é a maneira com que a obra intelectual é concretizada e 
exteriorizada e nela reside tecnicamente o objeto do direito ou bem juridicamente 
tutelado.”408 

 

De fato, conforme destacado em passagens anteriores, o objeto de direito na seara 

autoral não é constituído pela ideia em si, mas pela forma como ela é expressa, ou seja, a 

forma enquanto linguagem artística409 desenvolvida por ato de criação.410 Seguindo-se esse 

parâmetro e aplicando-o para o requisito da originalidade na esfera dos direitos autorais, 

deve-se ponderar que o que deve ser original é a forma de apresentação de uma ideia411, ou 

                                                           
406DESBOIS, Henri. Le droit d'auteur en France. 1966. p. 4. apud COSTA NETO, José Carlos. Direito 

autoral no Brasil, cit. 
407COSTA NETO, José Carlos. Direito autoral no Brasil, cit., p. 89. 
408Apud SILVEIRA, Newton. O que uma norma técnica não é, cit., p. 34. 
409Regis de Oliveira ensina que; “A linguagem é reveladora das diversas formas de arte. Na música os sons 

trazem mensagem pela harmonia. A medida de seu uso é dada pela situação social. A entonação altera seu 
significado. Em verdade, qualquer emanação de voz produz uma alteração no outro. Consubstancia uma 
mensagem que pode ser entendida e captada de diversas maneiras. [...]  
Em todas as artes há linguagem. Elas transmitem mensagens. Sentimentos. Emoções. Lidam com o afetivo das 
pessoas. Como diz Foucault: ‘Estamos convencidos, sabemos que tudo fala em uma cultura: as estruturas da 
linguagem dão forma à ordem das coisas’. OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 50-51. 

410Newton Silveira ajuda a compreender essa assertiva ponderando que “[...] o direito autoral protege as 
expressões das criações e não as ideais em si, sendo possível uma mesma obra ser considerada original, 
mesmo que já exista outra tratando do mesmo tema. O que diferencia uma da outra é a forma de 
apresentação” SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual, cit., p. 312. 

411Para Edmund Burke: “A curiosidade é a primeira e mais simples emoção que descobrimos na mente 
humana. Por curiosidade, quero dizer qualquer objeto ou qualquer prazer que temos em relação à novidade. 
[...] Esses poderes e paixões serão considerados mais adiante. Mas, sejam eles quais forem esses poderes e 
independentemente dos princípios que utilizam para afetar a mente, é absolutamente necessário que eles não 
sejam exercidos sobre os objetos que, por utilização diária e vulgar, os levaram a uma familiaridade estagnante e 
que não causa efeitos. Algum grau de novidade deve ser uma das substâncias de todos os instrumentos que agem 
sobre a mente; em certo grau, a curiosidade mistura-se com todas as paixões.” In BURKE, Edmund. 
Investigação filosófica sobre a origem das nossas ideias do sublime e da beleza, cit., p. 45-46. 
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seja, é sobre a forma de expressão em si que será realizado o teste de originalidade da 

criação.  

Por tais razões, no direito autoral, a originalidade deve ser compreendida em 

sentido subjetivo, ou seja, tendo como referencial o próprio autor e tudo o que é por ele 

conhecido no momento em que empreendeu o ato de criação.  

Por outro lado, na seara da propriedade industrial, originalidade traduz-se por 

novidade, ou seja, realidade objetiva inovadora que, no caso das patentes, deve superar 

“tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, 

por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior”412 

(art. 11, § 1º da Lei 9.279/1996), ainda que não seja, subjetivamente, de conhecimento do 

inventor. O referencial, portanto, é objetivo, compreende a realidade dos fatos e não o 

universo de conhecimento do inventor.  

Isso bem demonstra que é acertado o critério anteriormente proposto para separar o 

campo da técnica do campo da estética, porquanto também aqui a originalidade tem como 

parâmetro o mundo externo, objetivo, para os institutos da propriedade industrial e o 

mundo interno, subjetivo, para o direito autoral.  

Veja-se, por exemplo, que, para as marcas, originalidade deve ser entendida como 

“distintividade visual” (art. 122 da referida Lei), o que é aferido de maneira objetiva pelos 

examinadores do INPI durante o procedimento de registro de marca, tomando-se como 

parâmetro as marcas já existentes no mercado. Sobre a distintividade das marcas, Gama 

Cerqueira esclarece que:  

“Destinando-se a distinguir produtos idênticos ou semelhantes, a marca não pode 
deixar de ser distinta, sob duplo aspecto: ser característica em si mesma, possuir 
cunho próprio, na expressão de Ouro Preto, e distinguir-se das outras marcas já 
empregadas.”413  

 

                                                           
412Ao que a lei dá o nome de estado da técnica. 
413O autor esclarece, ainda, que “Segundo esse princípio, uma linha, um círculo, letras ou números em sua 

forma ordinária, cores isoladas, não seriam elementos idôneos para constituir marcas, porque, pela sua 
simplicidade, não possuem suficiente cunho característico. Sob o segundo aspecto, a marca deve ser 
diferente de outras marcas em uso, porque, do contrário, confundindo-se com elas, não corresponderia ao 
seu fim primordial de distinguir os produtos a que se aplicam.” CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da 
propriedade industrial. Atualizada por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. 2. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 2, p. 445. Além disso, assevera o ilustre tratadista que 
“A lei prevê a concessão do registro para proteger a função da marca, que é, especificamente, a de 
distinguir os produtos, diferenciando-os de outros semelhantes de procedência diversa. Ora, se o sinal 
registrado não possui cunho distintivo, é claro que não poderá desempenhar a função própria das marcas, 
não sendo, portanto, considerado como tal.” Id. Ibid., p. 225. 
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Já quando em questão os desenhos industriais414, originalidade415 significa 

“resultado visual novo e original” (art. 95 da Lei 9.279/1996), combinando-se, assim, os 

requisitos anteriores. De acordo com a Lei em apreço, novo é algo diferente de “tudo 

aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido do desenho 

industrial” (art. 96, § 1º). Original, por sua vez, seria a configuração visual distintiva, em 

relação a outros objetos anteriores (art. 97), cumprindo-se salientar, no entanto, que o 

resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos 

(art. 97, § 1º)416, critério que em tudo se equipara à distintividade exigida para as marcas.  

                                                           
414Um estudo completo sobre o tema pode ser obtido no artigo de autoria de Denis Borges Barbosa intitulado 

“Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira. Disponível em: 
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf>.”, em que o autor 
faz referência expressa a todas as teorias que orbitam em torno do requisito em questão, a saber, (i) a teoria 
da expressão pessoal do criador; (ii) a teoria da distância mínima do lugar comum; (iii) a teoria da não-
obviedade; (iv) a teoria do caráter singular; e (v) a teoria do ornamento especial. Para Carvalho de 
Mendonça: “Costuma-se dar à novidade duplo aspecto, um intrínseco e outro extrínseco. A novidade 
intrínseca consiste na diversidade essencial que o novo produto deve apresentar a respeito das descobertas 
ou dos produtos análogos; a extrínseca quer dizer que a invenção, porém, é uma só, consistindo na 
diversidade ou na dessemelhança essencial da invenção que se pretende patentear, apreciada em confronto 
com as anterioridades legais que lhe podem ser opostas”. Para Carvalho de Mendonça: [...] “o atributo da 
originalidade está implícito na noção de invenção, mas não constitui condição legal de privilegiabilidade”. 
MENDONÇA Apud CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed., cit., v. 1, p. 308. 

415Denis Barbosa adverte que: “Tratando desse assunto, devemos evitar a frequente confusão que se faz entre 
os conceitos de novidade e originalidade. A novidade dos desenhos e modelos, como a das invenções, é 
conceito puramente legal, que pode variar de uma lei para outra. O desenho ou o modelo pode ser novo em 
si e novo segundo a lei. Apreciada sob o primeiro aspecto, teríamos a novidade intrínseca do desenho ou 
modelo, que se aproxima do conceito de originalidade, embora com êle não se identifique. Sob o segundo 
aspecto, teríamos a novidade extrínseca, cujo critério nos é dado exclusivamente pela lei positiva. Dizendo, 
pois, que o desenho ou modelo deve ser original, empregamos esta expressão em sentido comum, 
significando aquilo que não é produzido, copiado ou imitado. Aquilo que é fruto da concepção do autor e 
da sua própria inspiração. Nesse sentido, a originalidade não se confunde com o requisito de novidade 
exigido pela lei”. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2015. t. 4, p. 115. Sobre o mesmo tema, porém na área de patentes, vide, as considerações de Gama 
Cerqueira: “O conceito de novidade, convém observar desde logo, não se confunde com o de originalidade, 
que muitos autores consideram como requisito intrínseco da invenção. A novidade, como requisito da 
concessão de privilégios, é conceito puramente legal, podendo variar de um País para outro. A invenção 
pode ser nova, no sentido sem ser original, no sentido que aqueles autores dão a esta palavra, como pode 
ser original neste sentido, sem ser nova segundo a lei. Com a palavra originalidade, os autores indicam que 
a invenção, considerada em si, deve ser diferente daquilo que já é conhecido; e, considerada em relação ao 
seu autor, deve constituir criação sua, isto é, deve resultar de sua própria concepção. Ora, uma invenção 
original, nesse sentido, que venha a ser divulgada antes de requerido o respectivo privilégio, deixa de ser 
nova no sentido legal, sem perder a sua originalidade”. Continua: “Desse modo, nos países cujas leis 
estabelecem o critério da novidade relativa da invenção com a sua novidade, isto é, quando exige que a 
invenção se diferencie de todas as criações do mesmo gênero anteriormente conhecidas, sem limitação de 
tempo e de lugar. Mesmo, porém, nesse caso, os dois conceitos não se confundem, pois, como dissemos, a 
invenção pode ser inteiramente original e ter sido divulgada antes do pedido de patente, deixando de ser 
nova”. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed., cit., v. 1, p. 307. 

416Para Douglas Gabriel Domingues “podem ser utilizados elementos conhecidos, desde que combinados de 
forma tal que confiram ao produto industrializado um aspecto geral com características próprias. Se a 
combinação de elementos conhecidos não apresentar aspecto geral com características próprias, o registro 
do desenho industrial não será deferido por lhe faltar a originalidade exigida em lei” Apud BARBOSA, 
Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual, cit., t. 4, p. 119. 
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Note-se, portanto, que o conceito de novidade em sentido objetivo abarca o de 

originalidade em sentido subjetivo, porquanto o que não está compreendido pelo estado da 

técnica é, a um só tempo, subjetiva e objetivamente novo para o criador. 

Feitas essas brevíssimas considerações, deve-se retomar a lição Desbois a partir de 

um exemplo pedagógico, que bem sintetiza de tudo o que se disse até aqui sobre novidade 

e originalidade:  

“Há dois pintores que, sem estarem combinados e sem apoio mútuo, fixam, um 
depois do outro, sobre suas telas, a mesma paisagem, dentro da mesma 
perspectiva e sob a mesma claridade. A segunda dessas paisagens não é nova no 
sentido objetivo da palavra, já que, por hipótese, a primeira teve por tema a 
primeira paisagem. Mas a ausência de novidade não coloca obstáculo à 
constatação da originalidade; os dois pintores, efetivamente, desenvolveram uma 
atividade criativa, tanto um como o outro, tratando, independentemente, o 
mesmo tema. Pouco importa se eles pertencem à mesma escola (estilo), que suas 
respectivas telas apresentem semelhanças entre si. Ambas se constituirão obras 
absolutamente originais.”417 

 

Fica, portanto, bem demarcada a diferença entre o que se considera originalidade do 

ponto de vista subjetivo, cujo referencial é o criador, do que é por ele conhecido, e o que se 

entende por originalidade objetiva, que tem como parâmetro a realidade, a situação de fato, 

e se traduz por novidade para patentes, ou seja, tudo aquilo que supere o que foi tornado 

acessível ao público antes da data de depósito do pedido. 

Da mesma maneira, a partir do exemplo acima, pode-se compreender, em toda a 

sua extensão, o requisito da distintividade aplicado para as marcas e os desenhos 

industriais, no sentido de que devem se distanciar dos já existentes para que possam 

cumprir a função de distinguir produtos e serviços colocados no mercado.  

A peculiaridade recai novamente sobre os desenhos industriais, que, conforme 

ressaltado em capítulos anteriores, é uma figura híbrida que transita pelo direito de autor e 

pela propriedade industrial. Assim, o requisito da originalidade para os desenhos 

industriais desdobra-se em novidade, aferida como se patente fosse, e distintividade, 

apurada como se fosse marca.418 

                                                           
417DESBOIS, Henri. Le droit d'auteur en France. 1966. p. 5. apud COSTA NETO, José Carlos. Direito 

autoral no Brasil, cit. No mesmo sentido, vide os comentários de Richard Posner sobre novidade para 
patentes e para o direito autoral “This difference between copyright and patent is related to the important 
legal difference noted earlier that independent discovery infringes patents, but not copyrights. The inventor 
who unknowingly duplicates an earlier, patented invention is an infringer; a writer who writes a poem that 
is identical to an already copyrighted poem without his having known of the earlier poem is not.” 
POSNER, Richard. Intellectual property: the law and economics approach, cit., p. 71. 

418“Com efeito, para que seja registrável como desenho industrial, a nova conformação ornamental de um 
objeto não deve se restringir à mera disparidade de dimensões ou a alterações superficiais da sua 
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Mas não é só. Newton Silveira complementa a análise deste instituto, esclarecendo, 

da perspectiva do Direito de Autor, o seguinte:  

“Desenhos industriais que não apresentam valor artístico ou estético, mas tão-
somente aspecto utilitário não gozam, em nosso ordenamento jurídico, de 
proteção do direito de autor. É certo que diversas são as formas de arte a merecer 
proteção da Lei de Direitos Autorais, sendo que algumas apresentam visível 
utilidade, enquanto em outras predomina o valor estético, sem que nelas o 
atributo utilitário exclua a proteção como direito autoral. Percebe-se que não é a 
quantidade, utilidade e a possibilidade de exploração industrial da obra que 
definem seu caráter artístico. O que define determinada forma como obra 
passível de proteção como direito de autor ou como desenho industrial é a 
viabilidade de dissociar-se o caráter artístico do caráter industrial a que a obra 
estiver sobreposta. Se a obra em si apresenta valor artístico, antes ou 
independentemente de sua aplicação na indústria, sendo dotada de atributos 
estéticos que não estão condicionados à sua utilização neste ou naquele suporte 
material, estar-se-á diante de obra artística passível de registro e proteção como 
direito autoral. Caso contrário, não existe obra que possa gozar da proteção de 
direito autoral.”419 

 

Trata-se, em essência, de se determinar em que consiste o valor artístico do qual 

deve se impregnar uma obra para receber a proteção autoral. Para Newton Silveira, este 

valor pode ser reconhecido no caráter expressivo da obra, na linguagem utilizada pelo 

autor para revelar o seu cunho pessoal, traduzido por emoção conjugado a traços da sua 

personalidade. 

Daí a razão pela qual o ilustre autor busca amparo em Véron e Salazar para afirmar 

o seguinte: 

“Pode-se dizer que ‘a arte não é senão uma resultante natural do organismo 
humano, que é constituído de modo a experimentar um prazer singular em certas 
combinações de formas, de linhas, de cores, de movimentos de Sons de ritmos, de 
imagens’. A essas sensações, deve-se acrescentar o elemento emoção e a 
personalidade do artista, devendo a eles responder a maneira de compreender e de 
sentir do público. Elementos intrínsecos, entretanto, são unicamente a forma e a 
emoção em relação. Essa relação forma-emoção constitui, segundo Abel Salazar, a 
‘tectônica do Conceito da Arte’. Na arte o homem transmite sempre algo de si 
próprio, sua impressão pessoal, revelada pela escolha do assunto, pela proporção 
das partes, por experiências instintivas, que resulta numa criação que pode ser 
reconhecida pelo público como obra de arte, como fato puramente humano.”420 

                                                                                                                                                                                
configuração com relação às já presentes no mercado ou já inseridas no estado da técnica, mas, sim, deve ser 
dotada de um determinado grau de inventividade estética capaz de resultar na efetiva distinguibilidade da nova 
configuração se comparada a produtos similares” Voto do Des. André Fontes, Agravo 2007.02.01.009404-2, 
Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Votação unânime. 

419SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual, cit., p. 313. 
420E. Véron, A Estética, pág. 9. Véron afirma ser a arte “a expressão emotiva da personalidade humana”. 

Apud SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 28. “‘[...] não há conceito de arte possível 
sem dois elementos fundamentais: uma forma e uma emoção’. Abel Salazar, apud SILVEIRA, Newton. 
Direito de autor no design, cit., p. 26. Abel Salazar acrescenta aos elementos fundamentais do conceito de 
arte (relação forma-emoção) outros elementos externos, como os estados coletivos, sociais, econômicos e 
morais, integrados nos sistemas históricos, o que denomina de totalização histórica da experiência, bem 
como os elementos do pensamento e da razão e outras relações tais como homem, coletividade, espaço e 
tempo. Apud Id. Ibid., p. 26. 
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Ora, como é de conhecimento geral, não é possível conferir ao juiz o papel de 

crítico de arte. Ao mesmo tempo, a lei também não oferece parâmetro seguro421 para se 

estabelecer o que é arte422, razão pela qual, não raras vezes, transfere-se ao perito a 

atividade jurisdicional que deveria manter-se na batuta do magistrado.423 

Nesse sentido, Walter Moraes ensina que  

“[...] grande parte das espécies protegidas como arte não se pode qualificar como 
de belas-artes em sentido estrito, dada a substância utilitária que lhes é própria. 
Sem dúvida, as leis autorais contentam-se com pouco para considerar certa obra 
como de arte.” 424 

 

Assim, concluiu o referido autor que a lei oferece campo de proteção mais dilatado, 

que não inclui apenas as categorias tradicionais das belas-artes, mas recolhe “em seus 

quadros formas revestidas de um mínimo de elemento estético.”425 

Em interessante abordagem sobre o tema no contexto da compreensão dos 

significados da arte moderna, Will Gompertez ressalta o seguinte: 
                                                           
421Goffredo Telles Junior esclarece que: “Acontece, porém, que as convicções sobre o que é bom, belo, 

conveniente e útil não costumam ser unânimes. São comuns a muitos, mas não a todos. Na mesma 
sociedade ou no mesmo agrupamento, convicções generalizadas se chocam, não raro, com outras 
convicções generalizadas. É frequente, em verdade, o conflito das convicções.” TELLES JR., Goffredo. O 
direito quântico: ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 8. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. 
p. 211-212. 

422Para Regis de Oliveira: “Há coisas que não se definem. Há que ter sentimento estético e emotivo para 
simplesmente apreciar, gostar, amar. O início é a emoção sentida ao se deparar com alguma coisa e ela 
atingir seu íntimo. É um espanto com a beleza. É uma sofreguidão de tentar compreender. É um sentimento 
de alegria e prazer. É o indefinível. O êxtase. A emoção profunda frente a algo que nos afeta 
profundamente. OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 17. Diz E. H Gombrich: “Nada existe 
realmente a que se possa dar o nome de Arte. Existem somente artistas” [...] “Ignoro se os pequenos 
maltrapilhos que o pintor espanhol Murillo gostava de pintar eram rigorosamente belos ou não – mas, tam 
como ele os pintou, possuem grande e inegável encanto”. GOMBRICH, 1995, p. 15-18 apud OLIVEIRA, 
Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 17. Diderot, comentando a pintura, afirma que havia uma discussão 
entre Goethe e Schiller e que para ambos, OLIVEIRA, Régis Fernandes. Direito e arte, cit., p. 18 “a arte só 
obedece a leis próprias: ela constitui uma totalidade coerente, é uma segunda natureza, um mundo 
paralelo”. DIDEROT, 2013, p. 15 apud Id. Ibid., p. 18. 

423Vide a respeito interessante acórdão do TJSP referente à Apelação Cível nº 163.272-4/5-00, cuja ementa 
está assim redigida: “Projeto arquitetônico para construção de novas instalações de um buffet – Alteração 
desautorizada do projeto original – Violação ao direito autoral caracterizada – Procedência da ação 
mantida.” Do corpo do julgado, destaca-se o seguinte: “A perícia técnica levada e efeito nos autos 
demonstra que o projeto de autoria da empresa KBG sofreu alterações que ‘não dizem respeito meramente 
à ‘decoração’ do edifício, envolvendo somente detalhes das fachadas, ou à definição dos acabamentos 
internos, mas se deram tanto na parte funcional, como estética, que resultou na mudança da organização 
espacial interna, na estética dos ambientes internos e das elevações ou fachadas.” E, ainda: “No que diz 
respeito ao aspecto criativo da obra arquitetônica, não deixa dúvida o perito, de que na atividade do 
arquiteto há um ato de criação, pois, nos seus próprios dizeres: ‘O profissional arquiteto, como já 
mencionado, quando contratado, fez a sua leitura do estilo, das ordens arquitetônicas deste, para que em 
conjunto, com o espaço interno, resultasse no projeto que daria origem à obra arquitetônica, de acordo com 
a sua formação profissional, seu conhecimento e senso estético, sua concepção de organização espacial, 
fazendo uso, inclusive, da técnica e das outras ciências tecnológicas disponíveis.’” 

424MORAES, Walter. Arte, cit., v. 8, p. 144. 
425Id. Ibid., p. 143. 
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“O problema que esse novo público enfrentou, o problema que todos nós 
enfrentamos ao deparar com uma nova obra de arte, é de compreensão. Não 
importa que você seja um marchand estabelecido, um acadêmico de vanguarda 
ou um curador de museu; qualquer pessoa pode se sentir um tanto perdida ao 
encarar uma pintura ou escultura que acaba de sair do ateliê de um artista. Até 
mesmo Sir. Nicholas Serota, o internacionalmente respeitado chefe do império 
britânico Tate Gallery, vez por outra se confunde. Uma vez ele me disse que 
pode ficar um pouco ‘amedrontado’ ao entrar no ateliê de um artista e ver uma 
nova obra pela primeira vez. ‘Muitas vezes não sei o que pensar’, disse ele. ‘Ele 
pode me parecer muito intimidante.’ É um reconhecimento importante da parte 
de um homem que é uma autoridade mundial em arte moderna contemporânea. 
Que chances temos nós? 

Bem, alguma, eu diria. Porque não penso que a verdadeira questão seja julgar se 
uma peça de arte contemporânea nova em folha é boa ou má – o tempo se 
encarregará dessa tarefa para nós. Trata-se, antes, de uma questão de 
compreender onde e por que ela se encaixa na história da arte moderna. Há um 
paradoxo em nosso caso de amor com a arte moderna – por um lado estamos 
visitando aos milhões museus como o Pompidou em Paris, o MoMA em Nova 
York e a Tate Modern em Londres; por outro lado, a pergunta mais frequente 
que recebo ao iniciar uma conversa sobre o assunto é: ‘Oh, não sei nada sobre 
arte’ [...] 

Em minha opinião, o melhor lugar para começar quando se trata de apreciar e 
usufruir arte moderna e contemporânea não é decidir se ela é em alguma medida 
boa ou não, mas compreender como ela evoluiu do classicismo de Leonardo aos 
tubarões em conserva e camas desfeitas de hoje. Tal como a maioria dos 
assuntos aparentemente impenetráveis, a arte assemelha-se a um jogo; só 
precisamos conhecer as regras e os regulamentos básicos para que o antes era 
desconcertante comece a fazer algum sentido.”426 

 

Justamente em razão da dificuldade de se verificar o que realmente tem valor 

artístico e diante da ausência de “regras e regulamentos básicos” na lei de direitos autorais 

para identificá-lo, tem-se aplicado os requisitos da Lei de Propriedade Industrial para 

minimizar os riscos de se conceder uma proteção intelectual demasiada para uma 

determinada forma. 

Dito de outra maneira, os requisitos da propriedade industrial, mais claros e 

objetivos, porquanto catalogados de maneira expressa na Lei 9.279/1996 são utilizados 

para promover a derrogação do direito de autor, para desbastar excessos decorrentes da 

própria generosidade (elasticidade) legal bem captada por Walter Moraes, que ao invés 

de incentivar, pode criar obstáculos ao desenvolvimento cultural, tecnológico e 

econômico do País. 

                                                           
426GOMPERTZ, Will. Isso é arte? 150 anos de arte moderna do impressionismo até hoje, cit., p. 15-16. Por 

outro lado, Edmund Burke pondera que: “A verdadeira regra das artes está ao alcance de todos os homens; 
e uma observação simples do homem mais comum, às vezes sobre as coisas mais inferiores da natureza 
oferecerá luz mais verdadeira, enquanto a maior sagacidade e diligência, ao desprezar tal observação, 
deixam-nos no escuro, ou o que é pior, nos entretêm e enganam com suas luzes falsas.” In BURKE, 
Edmund. Investigação filosófica sobre a origem das nossas ideias do sublime e da beleza, cit., p. 64. 
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Nessa perspectiva, tal como referido acima, a propriedade industrial é aplicada de 

maneira subsidiária, delimitando mais objetivamente o campo de proteção dos direitos 

autorais, conforme veremos em precedente a ser estudado em capítulo próprio. 
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14. TEMPO DE PROTEÇÃO 

 

Conforme comprovado acima, os direitos decorrentes do sistema427 da propriedade 

intelectual asseguram, em suas respectivas áreas, a exploração exclusiva das criações, não 

havendo a rigor sobreposição de proteções idênticas sobre o mesmo objeto.  

De fato, em termos de extensão e conteúdo, há diferenças significativas nas 

proteções conferidas pelos institutos em questão, como lembra Newton Silveira a propósito 

das lições de Gama Cerqueira: 

“Explica João da Gama Cerqueira, em seu Tratado da Propriedade Industrial, que 
a invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o 
resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua 
realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, 
constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem. 
Para satisfazer às suas necessidades o homem precisou dominar os bens e as 
forças da natureza, constituindo a técnica a soma dos conhecimentos e dos meios 
que permitem ao homem estender a sua ação ao mundo exterior, utilizando as 
forças naturais e submetendo-as ao serviço de suas exigências e necessidades. 
Quando a solução dos problemas técnicos depende das faculdades inventivas e 
demanda o seu exercício, temos a invenção que constitui, assim, a solução de um 
problema técnico definida por Gama Cerqueira como trabalho criador objetivado 
pela técnica.  

Entre os resultados decorrentes de tal trabalho de tipo criativo, que constituem a 
diferença entre o que já é conhecido e o objeto da invenção, podem ser indicados 
o aumento de durabilidade, maior solidez, maior segurança, aumento de 
velocidade, de simplicidade, de leveza, de pureza, melhor acabamento aumento 
de possibilidade, de rendimento, diminuição do preço de custo, de perigo, de 
certos inconvenientes, diferença de uso, utilização de um só órgão para 
desempenhar duas funções, reunião de vantagens, etc.  

A invenção é, assim, uma criação na medida em que seu autor teve de intervir 
para apropriar os meios fornecidos pela natureza ou pela indústria humana aos 
fins úteis que tinha em mira ao pensar. Constitui a invenção uma concepção, uma 
idéia de solução original, que pode residir no modo de colocar o problema, nos 
meios empregados, ou, ainda no resultado ou no efeito técnico obtido pelo 
inventor. 

A originalidade da concepção do inventor, deve-se unir a utilidade da invenção, 
entendida como a propriedade ou aptidão para servir ao seu fim e corresponder à 
exigência ou necessidade a cuja satisfação visa o inventor.  

                                                           
427Sobre os enunciados de um sistema, Pietro Perlingieri adverte que: “Um enunciado linguístico torna-se 

norma quando é lido e confrontado com o inteiro ordenamento, em dialética com os fatos históricos 
concretos, com as relações individuais e sociais. A função do sistema é, portanto, necessária – não como 
resultado estático, mas – como o instrumento e o fim dinamicamente conhecíveis, como experiência 
cultural global, idônea a transformar a lei em direito, o enunciado linguístico em norma. [...] a unidade 
interna não é um dado contingente, mas, ao contrário, é essencial ao ordenamento, sendo representado pelo 
complexo de relações e de ligações efetivas e potenciais entre as normas singulares e entre os institutos. [...] 
não existem normas, portanto, que não tenham como pressuposto o sistema e que ao mesmo tempo não 
concorram a formá-lo; não existem normas que sejam inteligíveis no seu efetivo alcance se não insertas 
como partes integrantes, em uma totalidade formal (sistema legislativo) e substancial (sistema social). Este 
resultado postula a superação da exegese considerada exclusivamente como investigação e individuação do 
significado literal do texto”. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil 
constitucional, cit., p. 78. 
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Distingue-se a invenção industrial, portanto, das demais criações do espírito, não 
só por objetivar a utilidade, como também por seu caráter abstrato, consistente 
na concepção de uma nova relação de causalidade não encontrável na natureza. 
Aqui não entra em questão a forma, como, por exemplo, nas invenções químicas 
ou consistentes em processos de fabricação, e, mesmo quando a invenção se 
refira a um novo produto, não é a forma em si que é objetivada, mas a relação 
entre as suas partes, resultando em um novo efeito técnico. 

A lei de propriedade industrial não protege, entretanto, todas as invenções 
técnicas, mas apenas as invenções industriais, ou seja, as consistentes em um 
novo produto ou processo industrial.428 

 

Nota-se, assim, como estão bem divididos no sistema da propriedade intelectual os 

campos de proteção, consoante se tenha uma criação técnica ou simplesmente estética, 

devendo-se asseverar novamente que tais áreas de proteção não se interpenetram. Com 

efeito, o núcleo essencial da proteção conferida por tais direitos é a exclusividade de uso 

diferida no tempo em campos distintos, o que permite, como salientado anteriormente, uma 

convivência harmônica dentro do sistema, independentemente da extensão e da 

profundidade das referidas proteções. 

Com efeito, o objeto imaterial e o sujeito de direito podem ser os mesmos, assim 

como a natureza do vínculo jurídico estabelecido entre eles (direito de propriedade), o 

qual, como vimos, comporta fracionamentos para cobrir áreas estanques do engenho 

humano, devendo-se notar que a proteção conferida pelo direito de autor (arts. 22 e 

seguintes da Lei 9.610/1998) é diferente daquela outorgada pelo registro da marca (arts. 

129 e seguintes da Lei 9.279/1996) e assim sucessivamente. 

Há, no entanto, importante variação nos lapsos temporais de proteção decorrentes 

de tais direitos. Para os direitos autorais, a regra é a proteção vitalícia, avançando por mais 

70 anos após a morte do autor.429 A proteção da patente de invenção estende-se por 20 

anos, dos desenhos industriais por, no máximo, 25 anos e a proteção das marcas pode ser 

renovada indefinidamente de 10 em 10 anos.430 

Assim, do ponto de vista temporal, temos que a proteção mais alongada é aquela 

conferida pelo registro de marca, seguida do direito de autor, dos desenhos industriais e, 

por último, das patentes, numa escala inversamente proporcional ao potencial de agressão 

que o direito de propriedade intelectual poderia causar à concorrência. 
                                                           
428SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 66-67. 
429Art. 41 da Lei 9.610/98. Vide a crítica de Oliveira Ascensão a respeito da matéria: “No Direito brasileiro os 

prazos em matéria autoral estão fixados em 70 anos (pós-morte para o direito de autor). Não é a altura de os 
rever, embora se chegue a resultados desproporcionados: a obra dum autor que cria aos 20 anos atinge com 
facilidade 150 anos efetivos de proteção 10, já em benefício da 5.ª geração! Isto não é um prazo limitado.” 
In ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral numa perspectiva de reforma, cit., p. 29. 

430Arts. 40, 108 e 133 da Lei 9.279/1996. 
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Com efeito, ensina Newton Silveira que: 

“No caso dos modelos e desenhos industriais, não se pode falar de obstáculo ao 
desenvolvimento técnico, face à imensa variedade de formas possíveis (lembre-
se que a proteção a tais criações não abrange a forma necessária do produto).”431 

 

Tal fenômeno não ocorre com as patentes por meio das quais, a pretexto de se 

fomentarem a pesquisa e o desenvolvimento, bem como incentivar inovações, concede-se a 

um agente de mercado a exploração exclusiva, por certo período de tempo, de um produto ou 

processo produtivo, podendo ocorrer até mesmo a diluição de outros agentes de mercado. 

Além disso, diferentemente do que ocorre nas criações artísticas, que proporcionam 

prazer estético, as invenções destinam-se a atender às necessidades básicas do homem, daí 

porque, conforme ressaltado acima, os critérios para a sua concessão devem ser mais 

rigorosos e o seu período de duração mais curto, tratando-se, por assim dizer, do remédio 

mais forte que o Estado pode receitar para a falta de inovação, e, como todo remédio, deve-

se calibrar muito bem a dose para que não se transforme em veneno. 

Não há um estudo aprofundado a respeito das justificativas para a estipulação 

desses prazos432 e, mais especificamente, se esses lapsos temporais se justificariam para o 

                                                           
431SILVEIRA, Newton. Direito de autor no design, cit., p. 102. A respeito deste tema, já tive a oportunidade 

de ressaltar que, respeitados os requisitos legais para a sua concessão e para o seu regular exercício, a 
marca é fomentadora da concorrência, como tive a oportunidade de destacar em dissertação de mestrado ao 
me referir à função distintiva das marcas: Ocorre que esta distintividade característica do sinal que irá 
compor a marca abarca duas ordens de interesses jurídicos distintos. A primeira, de vertente publicística, 
consubstanciada na proteção do consumidor e na preservação da concorrência sadia de mercado, por meio 
da organização da oferta de produtos e serviços. Nessa perspectiva, é de interesse do Estado que cada 
agente de mercado estabeleça seu ‘canal de comunicação’ com a clientela, como se fosse uma freqüência 
exclusiva de rádio, não sendo admitida a utilização da mesma freqüência por dois concorrentes que atuam 
no mesmo ramo de negócio. Para tanto, as marcas devem ser utilizadas para qualificar produtos ou serviços 
previamente descritos em classes específicas que segmentam a atividade produtiva e de prestação de 
serviços, consoante o princípio da especialidade. SANTOS JR., Walter Godoy dos. Contribuição para o 
estudo da marca tridimensional, cit., p. 56-57. 

432Nesse sentido, Richard Posner destaca o seguinte: “Whereas the ‘pure’ economist, whose approach I have 
been sketching, is likely to approach the question of optimal regulation of intellectual property from the 
standpoint of the economics of innovation, public goods and marginal-cost pricing, the economic analyst of 
law is more likely to begin with the parallels between intellectual and tangible property. The contrast in 
approaches can be illustrated with reference to the question of the optimal length of the copyright term. 
Once it is determined that the incentive benefits of propertizing expressive works exceed the access costs, 
the length of the copyright term—the duration of the property right—becomes a device for preventing the 
copyright owner from being overrewarded. This can be done by fixing the term at the point at which the 
expected ratio of the copyright works’s total revenues to total costs (including opportunity costs), both 
discounted to present value, is 1. This formula for the optimal term usefully implies that if the term is 
already long, further increases are unlikely to affect the ratio, because of discounting to present value.” In 
POSNER, Richard. Intellectual property: the law and economics approach, cit., p. 59. E, ainda, que “The 
optimal term for protecting intellectual property may have received disproportionate attention from 
economists. By looking more closely at the legal rules governing intellectual property, law and economics 
analysis may be able to point the way to legal reforms that would be desirable regardless of the optimal 
term.” in: Id. Ibid., p. 62. 
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fim de se promover o desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País, mas é 

possível constatar que aqueles institutos que são mais inofensivos para a concorrência, a 

exemplo das marcas, receberam do legislador prazo mais generoso de duração do que aqueles 

que podem afetar mais diretamente o direito concorrencial, como no caso das patentes. 

Vide, a propósito, a crítica de Pedro Marcos Nunes Barbosa: 

“A doutrina conservadora toma o desenvolvimento das criações humanas 
(tecnológicas ou artísticas) como efeito da propriedade intelectual, e nunca como 
a sua causa. Aliás, é corrente o debate acadêmico acerca da real funcionalidade 
da propriedade intelectual enquanto propulsora de desenvolvimento econômico e 
tecnológico. Por sinal, havendo dúvidas de que os sistemas de propriedade 
intelectual estão atendendo a sua finalidade [...] devem ser aplicadas as 
ferramentas disponíveis no ordenamento jurídico para evitar abusos decorrentes 
da proteção por eles conferida. Ou seja, a premissa da qual partem engendra 
como tratem a assertiva de que não havia inovação sem exclusiva proprietária. 
[...] Se de um lado jamais restou (indubitavelmente) provado que a propriedade 
intelectual fomenta o desenvolvimento criativo (das criações artísticas ou 
científicas), de outro percebe uma tendência em sempre majorar os direitos, os 
prazos, e maximizar os efeitos. Como num processo de retroalimentação, quão 
maior a tutela à propriedade imaterial, mais celeremente se demandará por uma 
renovação, cada vez mais protetiva, cada vez menos exigente com o escopo 
qualitativo do bem sobre o qual incide o direito. Não obstante, há uma tendência 
hodierna dos titulares da tecnologia em avançarem sobre o domínio público, 
exercendo pretensões de titularidade sobre res comunnis omnium.”433 

 

Com efeito, no estágio de desenvolvimento em que nos encontramos é cada vez mais 

frequente que não seja consumido todo o período de proteção conferido pela lei a tais direitos e 

mais especificamente no caso das patentes e dos desenhos industriais, porque a tecnologia e o 

design são rapidamente superados, ficando ultrapassados em pouquíssimo tempo. 

                                                           
433BAUMAN Apud BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 36-38. 

O autor ressalta, ainda, que “No viés patentário farmacêutico, destacam-se as patentes de segundo uso, de 
combinação, as patentes de seleção, os polimorfos, todas essas hipóteses utilizando um objeto já conhecido, 
introduzindo pequenos aperfeiçoamentos. Sobre o avanço do privado sobre o público, recomenda-se a 
leitura de: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Traduzido por: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2001. p. 49; e SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumem Juris, 2010. p. 34. Adverte, ainda, que: “Aliás, em todas as áreas da propriedade intelectual 
tem se notado que os níveis de tutela ultrapassaram qualquer parâmetro do que se componha como “ótimo”. 
Portanto, o equilíbrio entre os interesses dos titulares da sociedade em geral deve ser tratado como um 
objetivo comum do sistema (...) Nesse contexto, quando se admitem variações “para mais” nos parâmetros 
de proteção, é preciso também admiti-las para menos, já que o importante não é oferecer mais proteção ou 
menos proteção mas sim a proteção adequada, a mais eficiente em seu objeto precípuo de gerar mais 
ciência, mais arte, mais tecnologia, preservando suficiente tanto a propriedade privada quanto sua função 
social. Nessa toada, não se pode olvidar que quanto “mais amplo o domínio público maior a garantia de 
acesso a obras intelectuais por parte da sociedade. Além disso, maior será também a possibilidade de 
criação de novas obras a partir de obras alheias, independentemente de autorização prévia e expressa 
para esse fim”. Aliás, é possível concordar com BARBOSA, quando assevera que anteriormente “à 
apropriação, o domínio público é uma espécie de res communes, depois de expirado o prazo da 
apropriação passa a res publicae”. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade 
intelectual, cit., p. 39. 
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De toda sorte, recapitulando tudo o que foi dito até aqui, temos que o produto do 

esforço intelectual humano para satisfazer as nossas necessidades espirituais ou materiais do 

ser humano é transportado para o mundo fenomênico por meio de determinada forma e 

protegido pelo reconhecimento do vínculo de propriedade que estabelece com o seu criador, 

coibindo-se a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário do trabalho alheio. 

Em contrapartida ao reconhecimento desses direitos, a ordem constitucional impõe 

aos seus titulares a observância do interesse comum, com vistas a que sirvam de vetores do 

interesse social e do desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País, e não 

somente como ferramentas para proteção de interesses egoísticos de seus titulares. 

Nesse sentido, anotamos que o sistema da propriedade intelectual é composto por 

institutos cujas esferas de proteção não se interpenetram, cobrindo áreas estanques do 

engenho humano, cada qual com seus fundamentos e requisitos próprios, voltados para a 

consecução de finalidades diversas. 

Assim, chegamos à conclusão de que existe uma relação de subsidiariedade entre o 

direito de autor e a propriedade industrial, os quais, a rigor, são também complementares, 

porquanto, em regra, tudo é direito autoral, exceção feita àquelas formas que representam 

soluções no campo da técnica, protegidas por patentes, caso em que pouco importa se a 

forma transborda o caráter estritamente técnico (utilidade), mostrando-se também estética 

(bela), porque não poderá receber proteção autoral. 

Isso posto, em continuidade, passemos ao estudo de um precedente em que foram 

recuperadas as balizas legais que impedem a proteção da forma de maneira inadequada, 

seja no campo das artes, seja no campo da indústria, considerada a noção de sistema434 de 

propriedade intelectual. 

                                                           
434Eros Roberto Grau esclarece que: “Do direito falamos, com frequência, referindo-o como sistema jurídico. 

Com isso queremos, conscientemente ou não, aludir ao sistema do direito ou ao sistema que o direito é. 
(...). Um sistema supõe ordenação e unidade (ordenação interior e unidade de sentido). O sistema jurídico é 
um sistema aberto, não fechado. Aberto no sentido de que é incompleto, evolui e se modifica. A abertura do 
sistema científico decorre da incompletude e da provisoriedade do conhecimento científico. Ademais, o 
direito é também, no plano inferior ao dos princípios, onde se realiza como sistema, sistema de normas. 
Sistema de normas no sentido de que elas se relacionam substantiva e formalmente. Assim, cada norma é 
parte de um todo, de modo que não podemos conhecer a norma sem conhecer o sistema, o todo no qual são 
integradas. O sistema objetivo é dinâmico, suscetível de aperfeiçoamento. O direito é produto histórico, 
cultural, está em contínua evolução. (...) deve-se conhecer o direito como um sistema, o que o transforma 
em objeto de um pensar sistemático e, em especial, permite-nos interpretá-lo no contexto sistêmico, ou seja, 
sistematicamente. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 9. ed. São Paulo: 
Malheiros Ed., 2014. p. 23-24. 
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15. ESTUDO DE CASO 

 

15.1. Primeiro ato 

O primeiro caso a ser examinado envolve uma ação, com pedido de tutela 

antecipada, proposta por Target Engenharia e Consultoria Ltda. - TARGET contra 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, cujo objeto era o reconhecimento do 

direito da Autora de livremente divulgar o texto de normas técnicas editadas pela Ré 

(ABNT), sem depender de autorização desta, sob o fundamento de que tais normas não são 

objeto da tutela da Lei de Direitos Autorais. 

O pedido foi julgado procedente.  

De início, o magistrado ponderou que a Lei 9.610/1998 estabeleceu, no seu art. 7º, 

o rol das obras e criações protegidas e no art. 8º, as criações não protegidas pelo direito 

autoral. 

Nesse sentido, ressaltou que só é autor a pessoa natural, o indivíduo, porque a 

criação é fruto intelectual e humano. Disso decorreria que a criação autoral se deve, 

segundo o magistrado, ao espírito criador, que traduziu como ideia materializada em forma 

sensível à concretização do pensamento do autor e marcada pela originalidade que deriva 

do raciocínio, da capacidade de imaginação. 

Fixada essa premissa, o magistrado considerou que  

“A norma técnica não é propriamente elaborada pela ABNT, mas por comissões 
de estudo que, após sistemáticas repetições, testes e experimentos, chegam um 
consenso quanto a padrões de qualidade. Tais comissões são formadas 
voluntariamente por uma plêiade de profissionais, técnicos e cientistas de 
diversos setores da sociedade, evidentemente que são pessoas, mas isto não 
significa que a norma é criação intelectual. Não o é, porque impossível dissociar 
dessa reunião de indivíduos a parcela autoral de cada um e, ainda assim, destacar 
a participação que seja original e oriunda do intelecto, que não se confunde com 
a experimentação de práticas e a reiteração de procedimentos técnicos. Pode-se 
até alegar que o direito autoral está para proteger a forma literária, o método de 
compilação ou reunião dessas normas técnicas, como um ‘dicionário de 
tecnologias e padrões’, mas isto não abrange o conteúdo técnico da norma e só 
merece a guarida da propriedade intelectual se contiver um mínimo de criação 
intelectual passível de destaque. As normas técnicas além de materializar 
resultados de práticas experimentais, fornecem um método de padronização, isto 
é, procedimentos para se obter máxima qualidade, produtividade e segurança de 
produtos e serviços e a sua reunião é mera facilitação de acesso ao conteúdo pelo 
usuário ou interessado, enquadrando-se no conceito de ‘idéias, procedimentos 
normativos, sistemas, métodos, projetos’, de que trata o art. 8º, da Lei n. 
9.610/1998.” 
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Nesse diapasão, o magistrado destacou, ainda, que a ABNT age por delegação do 

poder público e que a delegação estatal para elaborar normas de padronização técnica não 

desnatura o interesse subjacente, que seria um serviço público. 

Assim, a autoridade judiciária entende que não se buscou com a criação de normas 

técnicas instituir oportunidade de empreendimento ou fonte de lucro garantido para a 

ABNT, tanto que a divulgação e o acesso ao conteúdo técnico normativo é “impassível de 

monopólio” e que “outra entidade pode receber a mesma delegação ou da ré esta pode ser 

retirada, porque a competência normativa é indelegável, apenas a capacidade de exercício é 

passível de transferência, a título precário”.  

Nessa medida, entendeu que a divulgação e o uso das normas técnicas brasileiras 

por terceiros, que não os credenciados ou associados à ré, é legítima sob a ótica do Poder 

Judiciário.  

Por fim, a mesma autoridade salientou que  

“são passíveis de reparação os prejuízos e danos decorrentes do uso abusivo, da 
divulgação irregular, da apropriação de nome ou marca, mas essa não é a 
hipótese dos autos, pois a autora não faz uso do nome da ABNT e não utiliza da 
marca, apenas cita a fonte, a origem da regra e o faz porque a ré é a única 
entidade que detém no Brasil essa delegação do poder público.”  

 

Dessa forma, o magistrado entendeu que o uso pela autora não impede a 

comercialização das normas pela ré e nem por terceiros e o custo para elaboração das 

regras, a divisão de lucros, o alcance dos nichos de mercado é questão afeta à livre 

concorrência, própria da iniciativa privada. 

Por tais fundamentos, o pedido foi julgado procedente  

“para que as rés se abstenham da prática de qualquer ato que prejudique, 
dificulte ou impeça o acesso e utilização do conteúdo das normas brasileiras 
editadas diretamente pela União Federal ou, por delegação, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT” 

 

A decisão em apreço foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 

grau de recurso.  

Na apelação, a ABNT sustentou que é uma associação civil, e que, devido às 

exigências do mercado industrializado, oferece programas de normalização técnica. O 

Estado apenas os incorpora, quando julgar conveniente, fazendo-o por meio da edição de 
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regulamentos específicos, com o que procurou estabelecer diferenças entre os campos de 

atuação da ABNT e do Estado. 

Nesse sentido, a ABNT argumentou que as normas técnicas são voluntárias e que 

somente ganham juridicidade com a aprovação do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO. Afirmou, ainda, que a compilação 

dos conhecimentos científicos disponíveis configura obra intelectual, cuja exploração 

depende de autorização do titular, sob pena de enriquecimento sem causa. 

Nesse passo, a associação destacou que a remuneração pelo uso do direito autoral 

garante a cobertura dos custos de elaboração e atualização das normas e não inviabiliza o 

acesso dos consumidores, dos destinatários das informações técnicas, porquanto elas 

seriam publicadas de modo resumido. 

Concluiu a ABNT, ao afirmar que a TARGET mencionaria indevidamente em seus 

produtos o nome empresarial e a marca da ABNT, confundindo o consumidor. 

A União também apelou sustentando, em síntese, que as normas da ABNT são, em 

princípio, voluntárias, pois a conquista da sua juridicidade depende de aprovação do 

CONMETRO e do INMETRO, os quais, na sequência, farão a sua divulgarão ao mercado, 

tornando-as acessíveis a qualquer pessoa. 

Nessa linha, mencionada associação afirmou que, enquanto a medida não ocorrer, 

as normas representam o produto dos estudos de especialistas, estudo este compilado pela 

associação e pertencente ao regime da propriedade intelectual, de acordo com a 

experiência internacional. 

Pois bem, a TARGET apresentou contrarrazões por meio das quais sustentou que a 

ABNT foi qualificada expressamente pela Lei 4.150/1962 como órgão de utilidade pública, 

pertencente ao Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e que 

prestaria um serviço de natureza pública, que envolve saúde, segurança e meio ambiente. 

Assim, ressaltou que as normas por ela editadas integram os regulamentos do Poder 

Executivo e não estão sob o alcance dos direitos autorais, seja porque a Lei 9.610/1998 as 

exclui expressamente do seu regime, mediante a descrição de termo equivalente - 

procedimentos normativos -, seja porque não ostentam os atributos da originalidade, 

individualidade e criatividade, nem mesmo sob a ótica das obras coletivas. 
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A TARGET ponderou, outrossim, que a ABNT recebe dotações orçamentárias 

suficientes para a sua manutenção institucional, e o monitoramento dos usuários garantiria 

a credibilidade da aplicação prática das normas por ela desenvolvidas. 

Em reforço ao entendimento do Desembargador Relator, foi proferido um voto 

vogal em que o Desembargador Federal integrante da turma de julgamento ponderou que a 

questão consistia na proteção ou não dos alegados direitos autorais da ABNT quanto às 

normas que elabora. Por outro lado, asseverou que, exatamente em decorrência do seu 

caráter normativo, a apelada sustenta que a matéria escapa da proteção no âmbito dos 

direitos autorais.  

Estabelecida a causa da querela, deve-se ressaltar que, em seu voto, o 

Desembargador Relator asseverou, inicialmente, que o direito da apelada provém das 

próprias restrições previstas pela Lei 9.610/1998 à propriedade intelectual, porquanto o 

procedimento de elaboração das normas técnicas no âmbito da ABNT é marcado pela 

participação de especialistas da área abrangida, que utilizarão os conhecimentos técnicos 

disponíveis no mercado para responder à demanda de normalização voluntária. 

Asseverou, outrossim, que 

“rigorosamente não existe criação do espírito, manifestação da individualidade 
intelectual; os participantes se restringem a captar informações técnicas já 
propagadas, com estabilidade suficiente para consubstanciar um guia de 
adequação de insumos, produtos ou serviços. Os atributos da criatividade, 
originalidade (Direito Civil, Sílvio de Salvo Venosa, Direitos Reais, Atlas, 3° 
edição, página 586) não estão presentes, porquanto a sistematização contempla 
somente dados tecnológicos enraizados, construídos durante o desenvolvimento 
da economia e possivelmente alcançados por patentes ou desenhos industriais.” 

 

Nesse sentido, o Desembargador ponderou que a Lei 9.610/1998, no domínio das 

ciências, preserva como direito autoral apenas a forma literária ou artística. O 

conhecimento tecnológico é explicitamente excluído (artigo 7°, §3°), razão pela qual a 

ABNT poderia no máximo requerer a proteção do trabalho de compilação (artigo 7°, XIII). 

O conteúdo científico, as normas técnicas seriam, nesta medida, “invulneráveis”. 

Ademais, o Desembargador Relator sublinhou que não houve, in casu, contrato que 

credenciasse a ABNT como organizadora. No mesmo sentido, asseverou que os 

participantes do procedimento não são a ela associados, uma vez que pertencem a 

segmentos diversos da sociedade civil e não consentiram em que os seus interesses fossem 

representados, nos moldes do que estabelece o art. 17 da Lei 9.610/1998. 
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Por tais motivos, referida autoridade ressaltou que também não seria possível o 

reconhecimento de direito autoral na forma de compilação somente pelo fato de estarem as 

normas técnicas vinculadas à identificação da ABNT. 

Assim, diante da perspectiva apresentada no voto vogal, tratava-se de confrontar o 

art. 7º, XIII, com o art. 8º, I, ambos da Lei 9.610/1998, cumprindo-se salientar que para o 

referido Desembargador  

“o conhecimento científico ou técnico, enquanto tais, não estão abrangidos pela 
proteção do direito autoral, o que de certo modo conspiraria contra sua 
universalidade (Lei 9.610/1998, art. 8º, § 3º). De modo mais limitado, a lei 
protege a propriedade imaterial dos ‘demais campos’, apontando para a ‘forma 
literária ou artística’”. 

 

No que se refere às normas da ciência e da técnica, assentou-se no voto vogal que 

seria o seu conteúdo, e não o caráter normativo, que distingue as normas técnicas. E, 

quanto ao conteúdo, relembrou o disposto no art. 8º, § 3º, da Lei 9.610/1998. 

Destarte, concluiu que a matéria em debate naqueles autos não era regulada pelo 

art. 7º, XIII, da Lei 9.619/1998, porquanto esse dispositivo cuida de coletâneas ou 

compilações, base de dados e outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição 

de conteúdo, constituem uma criação intelectual e, para ele, normas técnicas não 

constituem agregação de elementos dispersos para que, desse modo, adquiram um sentido 

específico. 

Ao contrário, de acordo com o entendimento manifestado, as normas técnicas são 

formadas mediante o emprego do conhecimento científico pelo qual a técnica é regulada. 

Para o referido Desembargador, em seu momento de criatividade, o pensamento não pode 

ser equiparado às formas literárias, mas à descoberta científica ou invenção técnica, cuja 

proteção não está claramente incluída nessa norma legal. 

Desse modo, entendeu pertinente incluir as normas técnicas dentre as "ideias, 

procedimentos normativos, sistemas, métodos" ou também em "esquemas, planos ou regras 

para realizar atos mentais", vale dizer, as hipóteses previstas no art. 8º, I e II, da Lei 

9.619/1998. Assim não poderiam receber a proteção advinda do Direito de Autor, uma vez que  

“as normas técnicas, qualquer que seja sua nota distintiva dentre as demais 
normas, encerram ‘procedimentos normativos’, orientando a ação daquele que 
pretende usufruir dos benefícios do conhecimento científico.” 
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Houve, no entanto, um voto dissidente, pelo qual um terceiro integrante da Turma 

de julgamento asseverou que o trabalho de confecção de normas técnicas alberga, sim, 

elemento relevante de criatividade intelectual e esforço técnico e financeiro por parte da 

ABNT. 

Nesse diapasão, o Desembargador entendeu que o art. 8º, I, da Lei de 9.610/1998 

descarta os direitos autorais quanto aos procedimentos normativos em si, enquanto 

realidade material, o que seria distinto da comercialização das próprias normas, tomadas 

como passíveis de publicação por meio eletrônico e físico.  

Sob essa ótica sustentou que, no caso dos autos, não se estaria atribuindo direitos 

autorais sobre o procedimento normativo em si, mas reconhecendo-se o trabalho criativo 

da entidade em definir tais normas e critérios, testá-los, organizá-los, consoante o disposto 

no art. 7º da Lei 9.610/1998.  

Assim, ponderou que,  

“apesar de os procedimentos normativos em si não serem passíveis de 
apropriação, ressalvados os casos de patentes, a produção de uma norma técnica 
exige a realização de estudos por técnicos e acadêmicos, como reuniões, testes, 
etc., para que fixem os procedimentos normativos mais adequados a determinado 
fim, numa atividade nitidamente intelectual, criativa e propositiva, razão pela 
qual entendeu pertinente a aplicação do disposto no art. 7º, XIII, da Lei n. 
9.610/1998, que trata das coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, 
dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual”  

 

Por esses fundamentos, deu ganho de causa à ABNT. 

 

15.2. Segundo ato 

O segundo caso, correlato ao primeiro, envolveu as mesmas partes. No entanto, o 

pedido foi deduzido com sinal trocado. Com o feito, tratou-se de ação proposta pela ABNT 

contra TARGET, com pedido de condenação da ré à abstenção de uso da marca ABNT, de 

titularidade da autora, sob pena de multa e apreensão de todo material em seu poder, além 

de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.  

A ABNT sustentou, em síntese, que houve a utilização indevida de sua marca, uma 

vez que a TARGET reproduziu integralmente seus sinais (“apresentação, diagramação e 

formato, marca nominativa e figurativa, bem como a indicação de que se trata de norma 
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brasileira registrada com todos os direitos reservados”), o que induziria o consumidor a 

acreditar que estaria adquirindo uma certificação diretamente da ABNT. 

As rés ofereceram contestação, por meio da qual refutaram a pretensão da autora, 

alegando, em suma, que as partes eram parceiras, por força de contrato vigente de 24 de 

abril de 2001 a 24 de abril de 2006, oportunidade em que se utilizavam de forma conjunta 

das marcas de ambas para destacar o objeto da parceria, por divulgação nos “sites” tanto da 

autora como das rés, mas que, cessada a parceria, a primeira ré alterou o “layout” de seu 

“site”, deixando de utilizar a expressão “ABNT”.  

Sustentaram, nesse contexto, que não pode ser considerado ilícito o fato de 

mencionar o nome ABNT na identificação das normas técnicas brasileiras, sob pena de, na 

sua ótica, agredirem-se os princípios constitucionais da livre iniciativa, da função social da 

propriedade e da proteção à dignidade humana. 

Na sentença, o magistrado julgou o pedido improcedente, porquanto  

“a prova documental que instrui a inicial e contestação, assim como as demais 
provas da mesma natureza juntadas posteriormente pelas partes é suficiente para 
afastar a ocorrência de violação das marcas pertencentes à autora.” 

 

Ademais, ressaltou que a autora não poderia invocar os direitos que lhe foram 

conferidos pelo registro de marca figurativa e outras marcas nominativas435 que levam as 

suas iniciais “ABNT”, nem tampouco a autoridade pública, que lhe foi conferida por lei, 

como único foro nacional de normalização, com vistas a inibir a menção, por quem quer 

que seja, do conteúdo das normas técnicas, que não são objeto de proteção intelectual. 

De acordo com o entendimento do magistrado sentenciante, o art. 8º da Lei 

9.610/1998 contém “um rol excludente” da proteção do direito autoral. Nele, há expressa 

menção a procedimentos normativos (inciso I), regulamentos como espécie de atos oficiais 

(inciso IV) e informações de uso comum (inciso V), que, na sua avaliação, nada mais 

representam do que as hipóteses genéricas, nas quais os conteúdos ou significados das 

normas técnicas elaboradas e geridas pela autora se subsumem. 

 

                                                           
435De acordo com o glossário do INPI: Marca nominativa é aquela formada por palavras, neologismos e 

combinações de letras e números. Marca figurativa é aquela constituída por desenho, imagem, ideograma, 
forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos como 
hebraico, cirílico, árabe, etc. Assim, marcas mistas são o resultado da combinação imagem e palavra e, por 
fim, pode ser considerada marca tridimensional a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de 
outros produtos semelhantes. 
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Desse modo, o mesmo magistrado ponderou que  

“Em se tratando de regra técnica, não há como nela se emprestar a criatividade, 
passível de apreensão ou proteção intelectual. Numa palavra: as normas técnicas 
da autora enquadram-se como verdadeiros procedimentos normativos e, por essa 
razão, não são objeto de proteção de direito autoral, afetando reflexamente a 
proteção que se conferem às marcas. 

Por isso, a pretensão da autora traduz situação jurídica intransponível de 
sobreposição de direitos, não podendo prevalecer o seu direito à marca como 
óbice na utilização do conteúdo de normas técnicas, criadas, sob monopólio da 
autora, mas destinadas a todos os segmentos da sociedade organizada, como um 
valor republicano que deve ser posto na salvaguarda de todos os demais 
direitos.”  

 

Na hipótese em apreço, o magistrado deixou expresso, ainda, que as rés, após findo 

o prazo do contrato de parceria firmado com a autora, passaram a fazer menção das normas 

técnicas e, para identificá-las, utilizaram as iniciais do nome da autora (ABNT), assim 

como fariam para indicar qualquer nome que se vinculasse ao conteúdo divulgado por 

identificação de fonte. 

Ressaltou, nesse aspecto, que  

“Se as rés, assim como quaisquer outras pessoas, desejarem utilizar o conteúdo 
de normas técnicas, deverão livremente fazê-lo, sem pedir autorização para 
autora, que não pode, a pretexto de ter registrado a marca figurativa ou outras 
marcas nominativas de duvidosa eficácia ‘erga omnes’ - por nada mais 
representarem aqueles procedimentos normativos que não conferem proteção 
intelectual -, pura e simplesmente invocar tais marcas para inibir o exercício da 
atividade empresária ou científica ou qualquer outra atividade lícita garantida 
pela Constituição Federal, sob pena de negar a finalidade não lucrativa e pública 
no exercício do monopólio do exercício da normalização. As rés se dedicam a 
prestação de serviços de assistência, consultoria e assessoria na área de 
engenharia elétrica (fls. 186), edição de livros, jornais e periódicos, impressão de 
livros e publicações técnicas especializadas e sua distribuição (fls. 195). Se não 
puderem divulgar ou fazer menção das normas técnicas, sem a autorização da 
autora, seguramente irão à falência, o que mostra a desproporção da pretensão da 
autora frente as rés ou em face de quaisquer outras pessoas.” 

 

Nesse sentido, o magistrado destacou que diversa seria a situação se as rés 

estivessem se fazendo passar pela autora, com a utilização das suas marcas, o que não teria 

ocorrido na hipótese dos autos. 

Por esses fundamentos, o pedido foi julgado improcedente.  

Em grau de apelação, a sentença foi mantida na íntegra pelo Tribunal de Justiça de 

São Paulo, em decisão unânime, porquanto considerou-se que 
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“[...] dada a finalidade precípua da ABNT, de elaboração de normas técnicas 
gerais, de uso geral, reconhecida como de utilidade pública e mediante 
designação oficial, do CONMETRO, possível a utilização indistinta, como de 
certificação, da marca ABNT. Ou seja, o exato sentido de vinculá-la à 
designação identificativa da norma técnica, de uso geral, e não a usurpação 
indevida para confundir o usuário sobre a procedência do serviço prestado ou 
sobre a procedência da produção do texto fornecido. Dito de modo claro, do 
material trazido ao feito não se infere qualquer potencial confusão sobre quem 
seja a ré ou sobre o serviço que preste, nada vinculado à autora.” 

 

15.3. Pareceres apresentados no caso 

Dois pareceres foram apresentados nos casos descritos acima com o objetivo de 

separar os campos de proteção do direito de autor e o da propriedade industrial. Daí a 

importância de fazer referência a trechos específicos, alguns dos quais foram utilizados 

como razão de decidir pelos magistrados que se debruçaram sobre a querela. 

Pois bem, o primeiro deles, de autoria de Manoel Joaquim Pereira dos Santos 

destaca que  

“O teste a ser aplicado é se o caráter expressivo desses trabalhos apresentam 
criatividade suficiente. É evidente que o grau de originalidade expressiva 
depende do tipo de criação intelectual em discussão. A obra de ficção deve 
apresentar um maior grau de contribuição pessoal do criador do que ocorre numa 
obra científica ou informativa, porquanto no campo ficcional há inúmeras formas 
alternativas de expressão, e o que caracteriza determinada criação é exatamente o 
conjunto de elementos particulares que cada autor escolhe, arbitrariamente, para 
expressar sua ideia. Já no caso de trabalhos científicos ou factuais assim como 
nas criações técnicas ou utilitárias o grau de originalidade poderá ser menor.  

Neste ponto, deve-se ressaltar que a originalidade é um elemento relacionado 
com a forma não com o conteúdo da obra intelectual. Portanto, o fato de 
determinado trabalho situar-se no domínio da técnica não pode determinar a 
conclusão de que sua atividade de elaboração seja não-criativa ou que o produto 
dessa atividade seja privado de originalidade expressiva. A forma pode ser 
separada do efeito técnico pretendido, embora haja casos excepcionais em que a 
forma é condiciona pelo conteúdo. 

Não obstante, existem casos em que há limitação de forma alternativa de 
expressão ou em que, por exemplo, dois ou mais programas apresentam 
semelhanças decorrentes de suas características funcionais. Trata-se de casos 
especiais e o Legislador expressamente os excepcionou no inciso III do Art. 6º 
da Lei nº 9.610/98. Portanto, se são exceções é porque a chamada “forma 
necessária” não é uma decorrência obrigatória do caráter técnico ou da finalidade 
utilitária da obra. Conclui-se, assim, que obras técnicas ou utilitárias podem 
apresentar caráter técnico criativo porque a forma não é necessariamente limitada 
pelo conteúdo técnico ou científico. 

Não havendo obrigatoriamente limitação de forma alternativa para a expressão 
de uma obra técnica, científica ou utilitária, cabe indagar de que maneira se 
revela o caráter criativo no caso concreto. Ora, os trabalhos desenvolvidos pela 
ASTM resultam da compilação de padrões, procedimentos e orientações 
destinados a aprimorar a qualidade de determinados produtos e serviços, 
resultando da contribuição dos diversos membros da entidade organizadora. 
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Desde a Convenção de Berna, consolidou-se o princípio de que podem ser 
protegidas como obras intelectuais autônomas aquelas que tenham como objetivo 
a compilação ou reunião de materiais preexistentes, ainda que esses materiais 
não sejam protegidos em si mesmos, desde que, em virtude dos critérios de 
seleção ou organização, constituam criação intelectual. As compilações foram 
acolhidas pela Lei Autoral brasileira de 1973 bem como pela legislação 
atualmente em vigor (art. 7º, Inciso XIII, da Lei 9.610/98), que estendeu a tutela 
legal também para as bases de dados. 

Isso significa que as compilações assim como as bases de dados são protegidas, 
não enquanto simples conjunto ou acervo de dados ou outros materiais, mas sim 
na medida em que sistematizam, organizam e disponibilizam esses elementos de 
forma criativa. O critério da criatividade está expresso na norma legal: seleção, 
organização e disposição desses materiais que constituem a criação intelectual 
suscetível de proteção. A tutela legal incide sobre a forma de expressão ou texto 
elaborado pela ASTM. 

Esta análise não ficaria completa sem uma referência ao processo criativo dos 
trabalhos elaborados pela ASTM devido à existência do que Oliveira Ascensão 
denominaria de “pluralidade de intervenções”. 

Os manuais e demais materiais desenvolvidos pela ASTM são o produto de um 
trabalho de equipe. Como informa a consulente, esses materiais resultam da 
contribuição de aproximadamente 30.000 membros da organização que se 
reúnem em comitês sob iniciativa, organização e responsabilidade da ASTM, 
que os publica e comercializa sob seu nome e marca. Essa circunstância não lhe 
retira o seu valor intrínseco nem lhes afeta a natureza de obra intelectual. 

Com efeito, a autonomia da obra coletiva deriva basicamente do trabalho de 
seleção e coordenação, exercido por quem toma a iniciativa de sua realização. 
Essa atividade criativa não se confunde, pois, com a natureza dos trabalhos 
singulares iu elementos que integram a obra coletiva, podendo estes constituírem 
ou não criações suscetíveis de proteção autoral. Na obra coletiva existe um 
conjunto ou todo orgânico que é objeto de proteção específica, que não depende 
da tutela conferida ou seu conteúdo. 

Situação similar ocorre com o jornal ou outra publicação periódica em que ‘uma 
pluralidade de obras, cada um com um autor, é reduzida a uma unidade de 
orientações, de tratamento dos temas, de significado, através de uma orientação 
central – a empresa jornalística’. Nesse caso, ainda que possam subsistir direitos 
individuais decorrentes das participações individuais, conforme expressa o art. 
17 da Lei nº 9.610/98, cabe ao organizador a titularidade dos direitos 
patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva (§ 2º do mesmo dispositivo legal). 

Em resumo, os manuais e demais materiais desenvolvidos por iniciativa, 
organização e responsabilidade da ASTM e sob seu nome ou marca publicados e 
comercializados podem constituir obras intelectuais suscetíveis de proteção legal 
pela legislação autoral brasileira, apesar de seu conteúdo técnico. Essa proteção, 
contudo, não se estende aos procedimentos, normas e padrões técnicos em si 
mesmos”436 

 

O outro parecer apresentado para elucidar a controvérsia, de autoria de Newton 

Silveira, bem aponta as divisões teóricas do campo da técnica e da estética, além de 

sublinhar as consequências práticas da controvérsia, nos seguintes moldes: 

                                                           
436PEREIRA SANTOS, ano I, p. 225 Apud SILVEIRA, Newton. O que uma norma técnica não é, cit., p. 36-41. 
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“As criações no campo da técnica podem aspirar a uma exclusividade 
temporária, caso preencham os requisitos da Lei de Propriedade Industrial, 
através da obtenção de uma patente. 

As criações no campo da estética (ou da cultura) serão tuteladas pela Lei de 
Direitos Autorais, na medida das limitações nela expressas e acima articuladas. 

Por isso foi necessária a edição de lei especial para que os programas de 
computador fossem protegidos. Somente após a Lei das Cultivares, os híbridos e 
novas espécies vegetais se tornaram objeto da propriedade intelectual. Os 
semicondutores (chips) serão tutelados quando o respectivo projeto se 
transformar em lei. 

O inventor trabalha com fatos da natureza (o que se costuma denominar de 
materialidade da invenção); as dificuldades do Oceano Atlântico ou do Monte 
Everest, ou mesmo das batalhas, são materiais. As notícias e a ciência trabalham 
também com fatos. Não obstante, fala-se em nível inventivo das invenções. Mas 
a criatividade nas invenções está submetida às regras da natureza. 

Já o autor de obra literária ou artística trabalha com a sua imaginação, cuja 
liberdade não é limitada pelo objeto. Não é o objeto que fala, mas o autor. 

É essa liberdade de imaginação, convertida em obra, que é tutelada pelo direito 
de autor. Nesse sentido, a criatividade do autor da obra literária ou artística é 
muito maior que a do inventor, limitada pelos dados da natureza. 

Essa a contraposição entre regra técnica e regra estética. A regra técnica não é 
objeto do direito autoral, dada sua limitação à funcionalidade. Se a regra técnica 
não funciona, ou seja, não leva a resultado útil, ela não é técnica. Eventualmente, 
pode ser uma regra estética (veja-se Wagner, com seus leit motiv). 

Caso se tutelasse uma norma técnica pelo direito de autor, seria desnecessária a 
tutela das invenções pela propriedade industrial e se criaria uma séria restrição 
ao desenvolvimento tecnológico. 

O impedimento de se tutelarem procedimentos técnicos pelo direito autoral não é 
só conceitual, mas constitucional (Art. 170). 

Por mais útil e economicamente conveniente que seja uma norma técnica, sua 
tutela sob o direito de autor consistiria em quebra de princípios que abriria as 
portas do direito de autor a uma avalanche de pretensões monopolistas não 
condizentes com o sistema jurídico, que outorga ampla proteção às obras 
literárias e artísticas, produto da imaginação humana. 

Essa fronteira não deve ser ultrapassada.”437 (grifos nossos). 

 

15.4. Comentários 

Note-se que, a partir do exame do caso concreto, foi possível delimitar o campo 

de proteção do direito autoral, o qual deve abarcar as obras literárias e artísticas, 

excluídas, no entanto, aquelas que constituem forma necessária à expressão do conteúdo 

técnico ou científico, somente tutelável por meio de patente, tal como referido ao longo 

dos capítulos anteriores. 

Foi também a partir do caso em tela que se pôde asseverar um aspecto 

relevantíssimo aferido por Newton Silveira no sentido de que a originalidade e a 

                                                           
437SILVEIRA, Newton. O que uma norma técnica não é, cit., p. 50-51. 
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criatividade são requisitos tanto para a proteção das criações no campo da técnica, quanto 

para a das obras literárias e artísticas, mas que a norma técnica não possui o caráter 

criativo que a legitima a ser considerada obra literária ou artística, consoante também 

afirmado em capítulo próprio sobre o tema. 

Bem de se ver que aquelas noções teóricas ostentam profunda relevância prática, 

porquanto são elementos chave para o desate das mais variadas questões levadas 

diariamente ao crivo do Poder Judiciário. Vale destacar, in casu, que as normas técnicas, 

expressas por enunciados normativos, não possuem aptidão para tocar os sentidos 

humanos, porquanto foram idealizadas e redigidas de maneira a orientar padrões técnicos 

de conduta no mundo fenomênico. 

Seria mesmo inviável atribuir-se efeito literário aos textos produzidos pela ABNT, 

que, consoante destacado nas decisões reproduzidas acima, não é pessoa física, não 

possui sentimentos, e também não se coloca como organizadora de obra coletiva, 

devendo-se ponderar, outrossim, que a própria metodologia seguida para a elaboração das 

referidas normas (a partir da cooperação técnica de entes da sociedade civil) leva à 

conclusão de que não poderiam mesmo ostentar qualquer caráter estético, estando 

plenamente imersas no campo da técnica. 

Com efeito, de acordo com o que ressaltou Newton Silveira no seu parecer 

“o autor de obra literária ou artística trabalha com a sua imaginação, não limitada 
pela funcionalidade. A obra de arte é a objetivação de uma personalidade 
criadora e possui valor em si mesma. A sua própria destinação a finalidade 
utilitária subtrai à sua forma qualquer valor autônomo. A forma é necessária à 
função.”  

 

Ademais, ficou devidamente assentada a premissa de que procedimentos 

normativos, quando relativos à técnica e à funcionalidade, compreendem as normas 

técnicas, destinadas à obtenção de um resultado na área técnico-industrial e, nesta 

medida, não constituem obras literárias ou artísticas, uma vez que não encontram 

respaldo na Lei de Direitos Autorais (art. 8º, I da Lei de Regência), tudo sob pena de, nas 

palavras de Newton Silveira, “abrir as portas do direito de autor a uma avalanche de 

pretensões monopolistas não condizentes com o sistema jurídico, que outorga ampla 

proteção às obras literárias e artísticas, produto da imaginação humana”438 

                                                           
438SILVEIRA, Newton. O que uma norma técnica não é, cit., p. 51. 
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Aliás, conforme constatou o Poder Judiciário, tanto na esfera estadual, quanto na 

federal, o direito de exploração exclusiva conferido pelo direito de autor não é compatível 

com a formação das normas técnicas e com a sua destinação, o que revela a intenção, 

devidamente repelida pelos magistrados que se debruçaram sobre o tema, de constituir-se 

um monopólio legal, a exemplo dos velhos privilégios reais de edição abolidos pela 

revolução francesa. 

Nesse sentido, os argumentos de que essa edição das normas técnicas gera custos 

e de que as empresas que disponibilizam aos interessados os textos das normas técnicas 

auferem receita também não convencem, porquanto este fenômeno também ocorre com a 

publicação de leis, tratados e decisões dos tribunais pelas editoras especializadas em 

publicações do mundo jurídico, sem que com isso as editoras se tornem titulares de 

direitos autorais.  

A receita dessas empresas advém da prestação de serviços, e não de direitos 

autorais, que não podem ser invocados a pretexto de se criar artificialmente monopólios 

que não se sustentam, quer da perspectiva do sistema da propriedade intelectual, quer de 

sua raiz constitucional, considerando-se, em especial, o disposto nos arts. 5º, XXIX e 170 

da Carta Magna.  
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16. CONCLUSÃO 

 

A afirmação de que propriedade intelectual é forma oferece uma nova perspectiva 

para se estudar o sistema de proteção ao esforço intelectual humano. Com efeito, a noção 

de que a forma é o veículo da emoção estética, fazendo eclodir o prazer intuitivo do 

homem, somado à percepção de que também é necessária para retirar da esfera pessoal do 

inventor e transmitir ao mundo exterior soluções puramente racionais, cujo escopo é o de 

resolver problemas inseridos na realidade objetiva, permite que o intérprete da lei tenha um 

guia para a solução do paradoxo da acumulação de diversas proteções sobre um único 

objeto (material ou imaterial), que pode se revelar ao mesmo tempo belo e útil. 

A notícia histórica da formação do sistema da propriedade intelectual a partir da 

Revolução Industrial, que transformou profundamente a sociedade ao estabelecer novos 

meios de produção para substituir as corporações de ofício, e da Revolução Francesa, que 

ofereceu o arsenal jurídico necessário ao surgimento de uma nova estrutura social, 

ancorada na liberdade de trabalho e de comércio e, sobretudo, no direito de propriedade 

desligada da terra, também facilita a compreensão sobre a necessidade e a justificativa de 

se protegerem duas espécies de criadores: o autor no campo das artes e o inventor no 

campo da indústria. 

Esse sistema tipicamente europeu espraiou-se para o mundo por meio de Tratados e 

Convenções Internacionais que uniformizaram o reconhecimento e a aplicação dos direitos 

da mente, inicialmente por uma espécie de federação de países formada pelas Convenções 

de Paris (propriedade industrial) e de Berna (direitos autorais), que disciplinaram regras a 

serem aplicadas entre particulares, e, posteriormente, por normas cogentes, com sanções 

inéditas no plano internacional, por meio das quais houve a fixação de padrões mínimos de 

proteção da propriedade intelectual impostos pelo TRIPS no ambiente do comércio 

multilateral. 

Com o caminhar da história, significativos avanços se fizeram notar no tratamento 

da matéria da perspectiva constitucional e também do ponto de vista doutrinário, porquanto 

ficou devidamente assentada a asserção de que os direitos da propriedade intelectual, mais 

do que servirem a eventuais interesses egoísticos de seus titulares, são vetores do 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do País, tendo como pano de fundo o 

interesse social da nação.  
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Nesse mesmo diapasão, também foi possível dar um novo significado aos institutos 

da propriedade intelectual a partir da compreensão de que não devem criar monopólios 

artificiais, abrindo clarões na concorrência, mas, sim, oferecer as condições necessárias 

para a inovação e a concorrência sadia de mercado, evitando o comportamento desleal e o 

aproveitamento parasitário do esforço e de investimentos alheios, seguindo-se, em síntese, 

o famoso preceito de Ulpiano: “viver honestamente, não lesar a outrem, dar a cada um o 

que é seu.”  

Note-se a propósito deste postulado que os direitos intelectuais têm a natureza 

jurídica de propriedade, uma vez que resultam do trabalho, fonte originária mais pura de 

aquisição de direitos, ainda mais se considerado o esforço daquele que traz ao mundo 

material algo que antes não existia439, seja com o propósito de alimentar a alma, seja para 

solucionar problemas técnicos oriundos da realidade objetiva. Com efeito, a Constituição 

Federal e as leis de regência da matéria vêm em abono a esta tese ao utilizarem a expressão 

“propriedade” para definir o vínculo jurídico que se estabelece entre o criador e a sua obra. 

Ademais, ficou devidamente comprovado que o sistema da propriedade intelectual 

é composto por institutos cujas esferas de proteção não se interpenetram, cobrindo áreas 

estanques do engenho humano, cada qual com seus fundamentos e requisitos próprios, 

voltados para a consecução de uma determinada finalidade. A propriedade, por sua vez, 

também não é apenas um direito isolado, mas um verdadeiro feixe440 de direitos441, dentre 

os quais se destaca a prerrogativa de afastar terceiros daquilo que pertence ao titular do 

domínio, concepção esta que, transposta para o sistema da propriedade intelectual, 

possibilita a compreensão de que o direito de propriedade inunda o sistema da propriedade 

intelectual como um todo, deixando nos seus compartimentos alguns fragmentos442. 

                                                           
439Vide, nesse sentido, interessante citação de Sain Exupery feita por Pedro Marcos Nunes Barbosa: “Bien 

sûr. Quand tu trouves um diamante n’est à personne, il est à toi. Quand tu troves une ilê qui nest à 
personne, ele est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter: ele est à toi. Et moi je possêde 
les étoiles, puisque jamais personne avant moi n’a songé à les posseder”. SAIN - EXUPERY Apud 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito civil da propriedade intelectual, cit., p. 15. 

440Para Silvio Venosa “Da propriedade decorrem todos os demais direitos reais. Ou, então em outras 
palavras, não existe direito real mais amplo do que a propriedade. Em última análise, a propriedade é o 
epicentro das relações obrigacionais, sucessórias e familiares”. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: 
direitos reais, cit., v. 5, p. 39. 

441Para Francisco Eduardo Loureiro: “É situação subjetiva complexa, feita de poderes, deveres, de obrigações 
e de limites. Nesse sentido, embora haja resistência, pode-se falar da propriedade com nitidez – usando 
como paradigma o pátrio poder -, o feixe de direitos e deveres que a integram”. LOUREIRO, Francisco 
Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa, cit., p. 48. 

442Eduardo Espínola ressalta que “Há uma pronunciada tendência atual para considerar a propriedade um 
direito natural, no sentido de ser inerente à natureza humana, indispensável à convivência social, 
reconhecida em todos os tempos, a despeito das diferenças formais” in ESPÍNOLA, Eduardo. Posse, 
propriedade, compropriedade ou condomínio, direitos autorais, cit., p. 152-153. 
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Outro elemento chave para a harmonização do sistema é a fixação do critério de 

diferenciação entre aquilo que se insere no campo do belo (da estética) e o que pertence 

exclusivamente ao mundo da técnica, aquilo que é útil. Seguindo as pistas deixadas por 

Newton Silveira, pode-se concluir que a única maneira de se apropriar, com exclusividade, 

de conteúdo técnico é por meio da obtenção de uma patente, que protege soluções para 

problemas do nosso cotidiano, considerada a realidade objetiva, externa ao homem.  

Por outro lado, como ensina Walter Moraes, 

“[...] o belo é um conceito antes subjetivo que objetivo. Decorrente, embora, de 
um móvel exterior, é no espírito que se consuma a manifestação do belo pelo 
eclodir de uma emoção, de um prazer da percepção intuitiva, de admiração e 
espanto de uma visão original de eternidade, de arrebatamento e saciedade, a 
qual se denomina emoção estética (áisthesis = sensação e conhecimento). E o 
estético se define pelo belo. A causa exterior que provoca semelhante comoção, 
o belo objetivo, opera como tal porque incorpora ideias penetradas de intuição do 
belo, revestindo-se de condições de totalidade proporcionais à predisposição do 
espírito para as emoções estéticas.”443 

 

Assim, no direito de autor, a forma é linguagem repleta de significado, como 

referido por Tullio Ascarelli, em contraposição a outras formas, cuja função técnica 

interdita qualquer possibilidade de significação, autorizando apenas um uso, porquanto 

desempenham tão somente uma função útil, como bem observa Guilherme Carboni. 

Fixadas essas premissas, pode-se estabelecer uma relação de subsidiariedade entre a 

propriedade industrial e o direito de autor, uma vez que, embora os inventores possam 

também ser considerados autores no sentido amplo do termo (pais das invenções), não 

poderão retirar do direito autoral fundamento válido para proteger o conhecimento técnico.  

Quanto ao confronto entre o direito de autor e os demais institutos da propriedade 

industrial, como, por exemplo, as marcas e os desenhos industriais, cumpre salientar que a 

definição das respectivas esferas de proteção também não autoriza que se conclua pela 

sobreposição de direitos, mas sim por uma harmonização de diferentes tutelas, mesmo 

porque a dupla ou a tripla proteção não teria nenhuma utilidade ou, na feliz expressão do 

Ministro Ricardo Lewandowski: “não é possível almoçar duas vezes no mesmo dia”. 

Por todo o exposto e considerada a perspectiva proposta, percebe-se que há, em 

verdade, apenas um conflito aparente entre o direito de autor e a propriedade industrial, o 

que permite que convivam em harmonia, porquanto, além de uma saudável relação de 

complementariedade que se estabelece entre o belo e o útil, com vistas a coibir a 
                                                           
443MORAES, Walter. Arte, cit., v. 8, p. 142. 
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concorrência desleal e o aproveitamento parasitário de esforços e investimentos alheios, 

aplica-se em casos fronteiriços o princípio da subsidiariedade, para que os direitos de 

propriedade intelectual sejam concedidos e exercidos para promover os ideais do legislador 

constitucional, impulsionando o País na direção do desenvolvimento econômico, 

tecnológico e cultural, considerado, em todos os casos, o interesse social. 
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ANEXOS 

 

 



DECRETO Nº 75.699, DE 6 DE MAIO DE 1975 
 
Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de 
setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto 
Legislativo nº 94, de 4 de dezembro de 1974, a Convenção de Berna para a Proteção das Obras 
Literárias e Artísticas, concluída a 9 de setembro de 1886 e revista em Paris, a 24 de julho de 1971; 
E havendo a referida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, em 20 de abril de 1975; 
DECRETA: 
que a Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão 
inteiramente como nela se contém. 
Brasília, 6 de maio de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 
ERNESTO GEISEL 
Antônio Francisco Azeredo da Silveira 
 

CONVENÇÃO DE BERNA PARA A PROTEÇÃO DAS OBRAS 
LITERÁRIAS E ARTÍSTICAS, DE 9 DE SETEMBRO DE 1886, 
COMPLETADA EM PARIS A 4 DE MAIO DE 1896, REVISTA 
EM BERLIM A 13 DE NOVEMBRO DE 1908, COMPLETADA 
EM BERNA A 20 DE MARÇO DE 1914, REVISTA EM ROMA 
A 2 DE JUNHO DE 1928, EM BRUXELAS A 26 DE JUNHO DE 
1948, EM ESTOCOLMO A 14 DE JULHO DE 1967 E EM 
PARIS A 24 DE JULHO DE 1971. 

 
Os Países da União, igualmente animados do propósito de proteger de maneira tanto quanto 
possível eficaz e uniforme os direitos dos autores sobre as respectivas obras literárias e artísticas, 
  
Reconhecendo a importância dos trabalhos da Conferência de revisão, realizada em Estocolmo em 
1967, 
  
 Resolveram rever o Ato adotado pela Conferência de Estocolmo, deixando entretanto sem 
modificações os artigos de 1 a 20 e de 22 a 26 do referido Ato. 
  
 Em consequência, os Plenipotenciários abaixo assinados, depois de apresentar seus plenos 
poderes, reconhecidos em boa e devida forma, acordaram no seguinte: 
 

ARTIGO 1 
 
Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção dos 
direitos dos autores sobre as suas obras literárias e artísticas. 
  

ARTIGO 2 
  
 1) Os temas "obras literárias e artísticas", abrangem todas as produções do domínio literário, 
cientifico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, 
brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantominas; as 
composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo 
análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de 
gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; 



as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras 
plásticas relativos à geografia, à topografia, á arquitetura ou às ciências. 
  
 2) Os Países da União reservam-se, entretanto, a faculdade de determinar, nas suas legislações 
respectivas, que as obras literárias e artísticas, ou ainda uma ou várias categorias delas, não são 
protegidos enquanto não tiverem sido fixadas num suporte material. 
  
 3) são protegidas como obras originais, sem prejuízo dos direitos do autor da obra original, as 
traduções, adaptações, arranjos musicais e outras transformações de uma obra literária ou artística. 
  
 4) Os Países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, a proteção 
a conceder aos textos oficiais de caráter legislativo, administrativo ou judiciário, assim como as 
traduções oficiais desses textos. 
  
 5) As complicações de obras literárias ou artísticas, tais como enciclopédias e antologias, que, pela 
escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais, são como tais protegidas, sem 
prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte dessas compilações. 
  
 6) As obras acima designadas gozam de proteção em todos os países unionistas. A proteção 
exerce-se em beneficio dos autores e de seus legítimos representantes. 
  
 7) Os países da União, reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, o âmbito 
de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e modelos industriais, 
assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, levando em conta as 
disposições do artigo 7.4) da presente Convenção. Para as obras protegidas exclusivamente como 
desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros países unionistas, senão 
a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; entretanto, se tal proteção 
especial não é concedida nesse país, estas obras serão protegidas como obras artísticas. 
  
 8) A proteção da presente Convenção não se aplica às notícias do dia ou à ocorrências diversas que 
têm o caráter de simples informações de imprensa. 
  

ARTIGO 2 bis 
  
 1) Os países da União reservam-se a faculdade de excluir, nas legislações nacionais, parcial ou 
totalmente, da proteção prevista no artigo anterior os discursos políticos e os discursos 
pronunciados nos debates judiciários. 
  
 2) Os Países da União reservam-se igualmente a faculdade de estabelecer nas suas leis internas as 
condições em que as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, 
pronunciadas em público, poderão ser reproduzidas pela imprensa, transmitidas pelo rádio, pelo 
telégrafo para o público e constituir objeto de comunicações públicas mencionadas no artigo 11 bis 
1) da presente Convenção, quando tal utilização é justificada pela finalidade da informação a ser 
atingida. 
  
 3) Todavia, o autor tem o direito exclusivo de reunir em coleção as suas obras mencionadas nos 
parágrafos anteriores. 
  
 
 
 



ARTIGO 3 
  
 1) São protegidos por força da presente Convenção: 
 a) os autores nacionais de um dos países unionistas, quanto às suas obras, publicadas ou não; 
 b) os autores não nacionais de um dos países unionistas, quanto às obras que publicarem pela 
primeira vez num desses países ou simultaneamente em um país estranho à União e num país da 
União. 
  
 2) Os autores não nacionais de um dos países da União mas que têm sua residência habitual num 
deles são, para a aplicação da presente Convenção, assimilados aos autores nacionais do referido 
país. 
  
 3) Por "obras publicadas" deve-se entender as obras editadas com o consentimento de seus autores, 
seja qual for o modo de fabricação dos exemplares, contanto que sejam postos à disposição do 
público em quantidade suficiente para satisfazer-lhe as necessidades, levando-se em conta a 
natureza da obra. Não constituem publicação a representação de obras dramáticas, dramático-
musicais ou cinematográficas, a execução de obras musicais, a recitação púbica de obras literárias, 
a transmissão ou a radiodifusão de obras literárias ou artísticas, a exposição de obras de arte e 
construção de obras de arquitetura. 
  
 4) Considera-se publicada simultaneamente em vários países toda e qualquer obra publicada em 
dois ou mais países dentro de trinta dias a contar da sua primeira publicação. 
  

ARTIGO 4 
  
 Por força da presente Convenção, são protegidos, mesmo se as condições previstas no artigo 3 não 
forem preenchidas, 
 a) os autores das obras cinematográficas cujo produtor tenha sua sede ou sua residência habitual 
em um dos países da União; 
 b) os autores das obras de arquitetura edificadas num país da União ou de obras de arte gráfica ou 
plástica incorporadas em um imóvel situado em um país da União. 
  

ARTIGO 5 
  
 1) Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos por força da 
presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos direitos que as 
respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como 
dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção. 
 2) O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e 
esse exercício independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Por 
conseguinte, afora as estipulações da presente Convenção, a extensão da proteção e os meios 
processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela 
legislação do País onde a proteção é reclamada.  
 3) A proteção no país de origem é regulada pela legislação nacional. Entretanto, quando o autor 
não pertence ao país de origem da obra quanto à qual é protegido pela presente Convenção ele terá, 
nesse país, os mesmos direitos que os autores nacionais.  
 4) Considera-se país de origem: 
 a) quanto às obras publicadas pela primeira vez num dos países da União este último país; 
entretanto, se se tratar de obras publicadas simultaneamente em vários países da União que 
concedam prazos de proteção diferentes, aquele dentre eles cuja lei conceda prazo de proteção 
menos extenso; 



 b) quanto às obras publicadas simultaneamente num país estranho à União e num país da União, 
este último país; 
 c) quanto às obras não publicadas ou quanto às obras publicadas pela primeira vez num país 
estranho à União, sem publicação simultânea num país da União, aquele a que pertence o autor; 
entretanto, 
  i) se se tratar de obras cinematográficas cujo produtor tenha sua sede ou sua residência habitual 
num país da União, o país de origem será este último, e 
  ii) se se tratar de obras de arquitetura edificadas num país da União ou de obras de artes gráficas e 
plásticas incorpadas num imóvel situado em um país da União, o país de origem será este último 
país. 
  

ARTIGO 6 
  
 1) Quando um país estranho à União não proteger de maneira suficiente as obras dos autores 
pertencentes a qualquer dos países da União, este último poderá restringir a proteção das obras 
cujos autores pertencem, à data da primeira publicação dessas obras, ao outro país e não têm 
residência habitual em qualquer país unionista. Se o país da primeira publicação exercer esta 
faculdade, os outros países da União não serão obrigados a conceder às obras submetidas a este 
regime especial uma proteção mais ampla do que aquela que lhes é concedida no país da primeira 
publicação. 
  
 2) Nenhuma restrição, determinada por força do parágrafo precedente, deverá prejudicar os 
direitos que o autor tenha adquirido sobre qualquer obra sua publicada em país unionista antes de 
entrar em vigor essa restrição. 
  
 3) Os Países unionistas que, em virtude do presente artigo, restringirem a proteção dos direitos dos 
autores, notificá-lo-ão ao Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (abaixo 
designado "Diretor Geral"), mediante declaração escrita em que se indiquem os países em relação 
aos quais a porteção se restringe, bem como as restrições a que os direitos dos autores pertencentes 
a esses países ficam sujeitos. O Diretor-Geral comunicará imediatamente o fato a todos os países da 
União. 
  

ARTIGO 6 bis 
  
 1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessão dos citados 
direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda 
deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua 
reputação. 
  
 2) Os direitos reconhecidos ao autor por força do parágrafo 1) antecedente mantêm-se, depois de 
sua morte, pelo menos até à extinção dos direitos patrimoniais e são exercidos pelas pessoas físicas 
ou jurídicas a que a citada legislação reconhece qualidade para isso. Entretanto, os países cuja 
legislação, em vigor no momento da ratificação do presente Ato ou da adesão a ele, não contenha 
disposições assegurando a proteção depois da morte do autor, de todos os direitos reconhecidos por 
força do parágrafo 1) acima, reservam-se a faculdade de estipular que alguns desses direitos não 
serão mantidos depois da morte do autor. 
  
 3) Os meios processuais destinados a salvaguardar os direitos reconhecidos no presente artigo 
regulam-se pela legislação do país onde é reclamada a proteção. 
  
 



ARTIGO 7 
  
 1) A duração da proteção concedida pela presente Convenção compreende a vida do autor e 
cinqüenta anos depois da sua morte. 
  
 2) Entretanto, quanto às obras cinematográficas, os países da União têm a faculdade de dispor que 
o prazo da proteção expira cinqüenta anos depois que a obra tiver se tornado acessível ao público 
com o consentimento do autor, ou que, se tal acontecimento não ocorrer nos cinqüenta anos a 
contar da realização de tal obra, a duração da proteção expira cinqüenta anos depois da referida 
realização. 
  
 3) Quanto às obras anônimas, ou pseudônimas, a duração concedida pela presente Convenção 
expira cinqüenta anos após a obra ter se tornado licitamente acessível ao público. No entanto, 
quando o pseudônimo adotado pelo autor não deixa qualquer dúvida acerca da sua identidade, a 
duração da proteção é a prevista no parágrafo 1). Se o autor é de uma obra anônima ou pseudônima 
revela a sua identidade durante o período acima indicado, o prazo de proteção aplicável é o previsto 
no parágrafo 1). Os países da União não estão obrigados a proteger as obras anônimas ou 
pseudônimas quanto às quais há razão de presumir-se que o seu autor morreu há cinqüenta anos. 
  
 4) Os países da União reservam-se, nas suas legislações nacionais, a faculdade de regular a 
duração da proteção das obras fotográficas e das obras de artes aplicadas protegidas como obras 
artísticas; entretanto, a referida duração não poderá ser inferior a um período de vinte e cinco anos 
contados da realização da referida obra. 
  
 5) O prazo de proteção posterior à morte do autor e os prazos previstos nos parágrafos 2), 3) e 4) 
precedentes começam a correr da morte ou da ocorrência mencionada nos referidos parágrafos, mas 
a duração desses prazos não se conta senão a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte àquele em 
que ocorreu a morte ou a ocorrência em questão. 
  
 6) Os Países da União têm a faculdade de conceder uma duração de proteção superior àquelas 
previstas nos parágrafos precedentes. 
  
 7) Os Países da União vinculados pelo Ato de Roma da presente Convenção e que concedem, nas 
suas legislações nacionais em vigor no momento da assinatura do presente Ato, durações inferiores 
àquelas previstas nos parágrafos precedentes têm a faculdade de conservá-las ao aderir ao presente 
Ato ou ao ratificá-lo, 
     casos, a duração será regulada pela lei do país em que a proteção for reclamada; entretanto, a 
menos que a legislação deste último país resolva de outra maneira, a referida proteção não excederá 
a duração fixada no país de origem da obra. 
  

ARTIGO 7 bis 
  
 As disposições do artigo antecedente são igualmente aplicáveis quando o direito de autor pertence 
em comum aos colaboradores de uma obra, sob reserva de que os prazos consecutivos à morte do 
autor sejam calculados a partir da data da morte do último colaborador sobrevivente. 
  

ARTIGO 8 
  
 Os autores de obras literárias e artísticas protegidos pela presente Convenção gozam, durante toda 
a vigência dos seus direitos sobre as suas obras originais, do direito exclusivo de fazer ou autorizar 
a tradução das mesmas obras. 



ARTIGO 9 
  
 1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito 
exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que 
seja. 
  
 2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas 
obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra 
nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor. 
  
 3) Qualquer gravação sonora ou visual é considerada uma reprodução no sentido da presente 
Convenção. 
 

ARTIGO 10 
  
 1) São lícitas as citações tiradas de uma obra já licitamente tornada acessível ao público, com a 
condição de que sejam conformes aos bons usos e na medida justificada pela finalidade a ser 
atingida, inclusive as citações de artigos de jornais e coleções periódicas sob forma de resumos de 
imprensa. 
  
 2) Os países da União reservam-se a faculdade de regular, nas suas leis nacionais e nos acordos 
particulares já celebrados ou a celebrar entre si as condições em que podem ser utilizadas 
licitamente, na medida justificada pelo fim a atingir, obras literárias ou artísticas a título de 
ilustração do ensino em publicações, emissões radiofônicas ou gravações sonoras ou visuais, sob a 
condição de que tal utilização seja conforme aos bons usos. 
  
 3) A citações e utilizações mencionadas nos parágrafos antecedentes serão acompanhadas pela 
menção da fonte do nome do autor, se esse nome figurar na fonte. 
  

ARTIGO 10 bis 
  
 1) Os países da União reservam-se a faculdade de regular nas suas leis internas as condições em 
que se pode proceder à reprodução na imprensa, ou a radiodifusão ou a transmissão por fio ao 
público, dos artigos de atualidade de discussão econômica, política, religiosa, publicados em 
jornais ou revistas periódicas, ou das obras radiofônicas do mesmo caráter, nos casos em que a 
reprodução, a radiodifusão ou a referida transmissão não sejam expressamente reservadas. 
Entretanto, a fonte deve sempre ser claramente indicada; a sanção desta obrigação é determinada 
pela legislação do país em que a proteção é reclamada. 
  
 2) Os países da União reservam-se igualmente a faculdade regular nas suas legislações as 
condições nas quais, por ocasião de relatos de acontecimentos da atualidade por meio de fotografia, 
cinematografia ou transmissão por fio ao público, as obras literárias ou artísticas vistas ou ouvidas 
no decurso do acontecimento podem, na medida justificada pela finalidade de informação a atingir, 
ser reproduzidas e tornadas acessíveis ao público. 
  

ARTIGO 11 
  
 1) Os autores de obras dramáticas, dramático-musicais e musicais gozam do direito exclusivo de 
autorizar: 1º a representação e a execução públicas das suas obras, inclusive a representação e a 
execução públicas por todos os meios e processos; 2º a transmissão pública por todos os meios da 
representação e da execução das suas obras. 



 2) Os mesmos direitos são concedidos aos autores de obras dramáticas ou dramático-musicais, por 
toda a duração dos seus direitos sobre a obra original, no que respeita à tradução das suas obras. 
  

ARTIGO 11 bis 
  
 1) Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar: 1º a 
radiodifusão de suas obras ou a comunicação pública das mesmas obras por qualquer outro meio 
que sirva para transmitir sem fio os sinais, os sons ou as imagens; 2º qualquer comunicação 
pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radiodifundida, quando a referida comunicação é feita 
por um outro organismo que não o da origem; 3º a comunicação pública, por meio de alto-falante 
ou por qualquer outro instrumento análogo transmissor de sinais, de sons ou de imagem, da obra 
radiodifundida. 
  
 2) Compete às legislações dos Países da União regular as condições de exercício dos direitos 
constantes do parágrafo 1) do presente Artigo, mas tais condições só terão um efeito estritamente 
limitado ao país que as tiver estabelecido. Essas condições não poderão, em caso algum, afetar o 
direito moral do autor, ou o direito que lhe pertence de receber remuneração equitativa, fixada na 
falta de acordo amigável, pela autoridade competente. 
  
 3) Salvo estipulação em contrário, as autorizações concedidas nos termos do parágrafo 1) do 
presente Artigo não implicam autorização de gravar, por meio de instrumentos que fixam os sons 
ou as imagens, as obras radiodifundidas. Entretanto, os países da União reservam-se a faculdade de 
determinar nas suas legislações nacionais o regime das gravações efêmeras realizadas por um 
organismo de radiodifusão pelos seus próprios meios e para as suas emissões. Essas legislações 
poderão autorizar a conservação de tais gravações em arquivos oficiais atendendo ao seu caráter 
excepcional de documentação. 
  

ARTIGO 11 ter 
  
 1) Os autores de obras literárias gozam do direito exclusivo de autorizar: 1º a recitação pública de 
suas obras, inclusive a recitação pública por todos os meios ou processos: 2º a transmissão pública 
por todos os meios da recitação de suas obras. 
  
 2) Os mesmos direitos são concedidos aos autores de obras literárias durante toda a duração de 
seus direitos sobre a obra original, no que respeita à tradução de suas obras. 
  

ARTIGO 12 
  
 Os autores de obras literárias ou artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar as adaptações, 
arranjos e outras transformações das mesmas obras. 
  

ARTIGO 13 
  
 1) Cada país da União pode, no que lhe diz respeito, estabelecer reservas e condições relativas ao 
direito do autor de uma obra musical e do autor da letra cuja gravação juntamente com a obra 
musical já foi autorizada por este último, de autorizar a gravação sonora da referida obra musical, 
eventualmente com a letra; mas todas as reservas e condições desta natureza só terão um efeito 
estritamente limitado ao País que as tiver estabelecido e não poderão em caso algum afetar o direito 
que tem o autor de receber remuneração equitativa, fixada, na falta de acordo amigável, pela 
autoridade competente. 
  



 2) As gravações de obras musicais que tenham sido realizadas num País da União nos termos do 
artigo 13.3 das Convenções assinadas em Roma a 2 de junho de 1928 e em Bruxelas a 26 de junho 
de 1948 poderão, naquele país, constituir objeto de reproduções sem o consentimento do autor da 
obra musical até a expiração de um período de dois anos contados da data na qual o referido país 
fica vinculado pelo presente Ato. 
  
 3) As gravações feitas nos termos dos parágrafos 1) e 2) do presente artigo e importadas, sem 
autorização das partes interessadas, para um país onde não sejam lícitas poderão ser ali 
apreendidas. 
  

ARTIGO 14 
  
 1) Os autores de obras literárias ou artísticas têm o direito exclusivo de autorizar: 1º - a adaptação 
e reprodução cinematográfica dessa obra e a distribuição das obras assim adaptadas ou 
reproduzidas; 2º - a representação e a execução públicas das obras assim adaptadas ou 
reproduzidas. 
  
 2) A adaptação, sob qualquer outra forma artística, das realizações cinematográficas extraídas de 
obras literárias ou artísticas fica submetida, sem prejuízo da autorização dos seus autores à 
autorização dos autores das obras originais. 
  
 3) As disposições do artigo 13.1) não são aplicáveis. 
  

ARTIGO 14 bis 
  
 1) Sem prejuízo dos direitos do autor de qualquer obra que poderia ter sido adaptada ou 
reproduzida, a obra cinematográfica é protegida como uma obra original. O titular do direito de 
autor sobre a obra cinematográfica goza dos mesmos direitos que o autor de uma obra original, 
inclusive os direitos mencionados no artigo precedente. 
  
 2) a) A determinação dos titulares do direito de autor sobre a obra cinematográfica é reservada à 
legislação do país em que a proteção é reclamada. 
 b) Entretanto, nos países da União nos quais a legislação reconhece entre estes titulares os autores 
das contribuições prestadas à realização da obra cinematográfica, estes últimos, e se 
comprometeram a prestar tais contribuições, não poderão, salvo estipulação contrária ou particular, 
se opor à reprodução, à distribuição, à representação e à execução públicas, à transmissão por fio 
ao público, à radiodifusão, à comunicação ao público, à colocação de legendas e à dublagem dos 
textos, da obra cinematográfica. 
 c) A questão de saber se a forma de compromisso acima referido deve, para a aplicação da alínea 
b) precedente, ser ou não um contrato escrito ou um ato escrito equivalente é regulada pela 
legislação do país da União em que o produtor da obra cinematográfica tem sua sede ou sua 
residência habitual. Todavia, à legislação dos países da União onde a proteção é reclamada fica 
reservada a faculdade de dispor que tal compromisso deve ser um contrato escrito ou um ato escrito 
equivalente. Os países que fazem uso desta faculdade deverão notificá-lo ao Diretor-Geral 
mediante uma declaração escrita que será imediatamente comunicada por este último a todos os 
outros países da União. 
 d) Por "estipulação contrária ou particular" deve entender-se toda condição restritiva que possa 
acompanhar o referido compromisso. 
 3) A menos que a legislação nacional decida de outra maneira, a disposição do parágrafo 2) b) 
acima não são aplicáveis nem aos autores dos argumentos, dos diálogos e das obras musicais, 
criados para a realização da obra cinematográfica, nem ao realizador principal da mesma. 
Entretanto, os Países da União cuja legislação não contenha disposições prevendo a aplicação do 



parágrafo 2) b) precitado ao referido realizador deverão notificá-lo ao Diretor-Geral mediante uma 
declaração escrita que será imediatamente comunicada por este último a todos os outros países da 
União. 
  

ARTIGO 14 ter 
  
 1) Quanto às obras de arte originais e aos manuscritos originais dos escritores e compositores, o 
autor - ou, depois da sua morte, as pessoas físicas ou jurídicas como tais qualificadas pela 
legislação nacional - goza de um direito inalienável de ser interessado nas operações de venda de 
que a obra for objeto depois da primeira cessão efetuada pelo autor. 
  
 2) A proteção prevista no parágrafo anterior só é exigível em cada país unionista se a legislação do 
país a que pertence o autor admite essa proteção e na medida em que o permite a legislação do país 
onde tal proteção é reclamada. 
  
 3) As modalidades e as taxas da percepção são determinadas em cada legislação nacional. 
  

ARTIGO 15 
  
 1) Para que os autores das obras literárias e artísticas protegidos pela presente Convenção sejam, 
até prova em contrário, considerados como tais e admitidos em consequência, perante os tribunais 
dos países da União, a proceder judicialmente contra os contrafatores, basta que os seus nomes 
venham indicados nas obras pela forma usual. O presente parágrafo é aplicável mesmo quando os 
nomes são pseudônimos, desde que os pseudônimos adotados não deixem quaisquer dúvidas acerca 
da identidade dos autores. 
  
 2) Presume-se produtor da obra cinematográfica, salvo prova em contrário, a pessoa física ou 
jurídica cujo nome é indicado na referida obra na forma habitual. 
  
 3) Quanto às obras anônimas, e às pseudônimas que não sejam as mencionadas no parágrafo 1) 
anterior, o editor cujo nome vem indicado na obra é, sem necessidade de outra prova, considerado 
representante do autor; nesta qualidade tem poderes para salvaguardar e fazer valer os direitos 
deste. A disposição do presente parágrafo deixa de aplicar-se quando o autor revelou a sua 
identidade e justificou a sua qualidade. 
  
 4) a) Quanto às obras não publicadas cujo autor é de identidade desconhecida, mas, segundo tudo 
leva a presumir, nacional de um país da União, é reservada à legislação desse país a faculdade de 
designar a autoridade competente para representar esse autor e com poderes para salvaguardar e 
fazer valer os direitos do mesmo nos países da União. 
 b) Os Países da União, que, por força desta disposição, procederem a tal designação, notificá-lo-ão 
ao Diretor-Geral mediante uma declaração escrita em que serão indicadas todas as informações 
relativas à autorização assim designada. O Diretor-Geral comunicará imediatamente a referida 
declaração a todos os outros países da União. 
  

ARTIGO 16 
  
 1) Toda obra contrafeita pode ser apreendida nos países da União onde a obra original tem direito 
à proteção legal. 
 2) As disposições do parágrafo precedente são igualmente aplicáveis às reproduções provenientes 
de um país onde a obra não é protegida ou deixou de sê-lo. 
 3) A apreensão efetua-se de acordo com a legislação interna de cada país. 



ARTIGO 17 
  
 As disposições da presente Convenção não podem prejudicar, seja no que for, o direito que tem o 
Governo de qualquer dos Países da União de permitir, vigiar ou proibir, por medidas de legislação 
ou de polícia interna, a circulação, a representação ou a exposição de qualquer obra ou produção a 
respeito das quais a autoridade competente julgue necessário exercer esse direito. 
  

ARTIGO 18 
  
 1) A presente Convenção aplica-se a todas as obras que na data da entrada em vigor deste 
instrumento, não caíram ainda no domínio público nos seus países de origem por ter expirado o 
prazo de proteção. 
  
 2) Todavia, se uma obra, por ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente 
reconhecido, caiu no domínio público no país onde a proteção é reclamada, não voltará a ser ali 
protegida. 
  
 3) A aplicação deste principio efetuar-se-á de acordo com as estipulações contidas nas convenções 
especiais já celebradas ou a celebrar neste sentido entre países da União. Na falta de semelhantes 
estipulações, os países respectivos regularão, cada qual no que lhe disser respeito, as modalidades 
relativas a tal aplicação. 
  
 4) As disposições precedentes aplicam-se igualmente no caso de novas adesões à União e quando a 
proteção for ampliada por aplicação do artigo 7º ou por abandono de reservas. 
  

ARTIGO 19 
  
 As disposições da presente Convenção não impedem que se reivindique a aplicação de disposições 
mais amplas que venham a ser promulgadas na legislação de qualquer país unionista. 
  

ARTIGO 20 
  
 Os governos dos países da União reservam-se o direito de celebrar entre si acordos particulares, 
desde que tais acordos concedam aos autores direitos mais extensos do que aqueles conferidos pela 
Convenção ou contenham estipulações diferentes não contrárias à mesma. As disposições dos 
acordos existentes que correspondem às condições acima indicadas continuam em vigor. 
  

ARTIGO 21 
  
 1) Figuram em Anexo disposições especiais relativas aos países em via de desenvolvimento. 
  
 2) Sob reserva das disposições do artigo 28.1) b), o Anexo forma parte integrante do presente Ato. 
  

ARTIGO 22 
  
 1) a) A União tem uma Assembléia composta dos países da União vinculados pelos artigos 22 a 
26. 
 b) O Governo de cada país é representado por um delegado, que pode ser assessorado por 
suplentes, conselheiros e peritos. 
 c) Os ônus de cada delegação são suportados pelo Governo que a designou. 



 2) a) A Assembléia: 
  i) trata de todas as questões relativas à manutenção e ao desenvolvimento da União e à aplicação 
da presente Convenção; 
  ii) dá ao "Bureau international de la ptopriété intellectuelle" (abaixo denominado "o Bureau 
Internacional"), mencionado na Convenção que instituiu a organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (abaixo denominada "a Organização"), diretrizes relativas à preparação das conferências 
de revisão, levando devidamente em conta as observações dos países da União que não são 
vinculados pelos artigos 22 a 26; 
  iii) examina e aprova os relatórios e as atividades do Diretor-Geral da Organização relativos à 
União e lhe dá todas as diretrizes úteis referentes às questões da competência da União; 
  iv) elege os membros da Comissão Executiva da Assembléia; 
  v) examina e aprova os relatórios e as atividades de sua Comissão Executiva e lhe dá diretrizes; 
  vi) baixa o programa, adota o orçamento trienal da União e aprova suas contas de encerramento; 
  vii) adota o regime financeiro da União; 
  viii) cria as comissões de peritos e grupos de trabalho que julgar úteis à realização dos objetivos 
da União; 
  ix) decide quais os países não-membros da União e quais as organizações intergovernamentais e 
internacionais não-governamentais que podem ser admitidas nas suas reuniões na qualidade de 
observadores; 
  xi) empreende qualquer outra artigos 22 a 26; 
  xi) empreende qualquer outra ação apropriada a fim de alcançar os objetivos da União; 
  xii) executa quaisquer outras tarefas decorrentes da presente Convenção; 
  xiii) exerce, com a ressalva de que os aceite, os direitos que lhe são conferidos pela convenção 
que instituiu a Organização. 
  
b) Em questões que interessem igualmente outras Uniões administradas pela Organização, a 
Assembléia estatui após tomar conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação da 
Organização. 
  
 3) a) Cada país membro da Assembléia dispõe de um voto. 
 b) O "quórum" é constituído pela metade dos países membros da Assembléia; 
 c) Não obstante as disposições da alínea b), se por ocasião de uma sessão, o número dos países 
representados for inferior à metade mas igual ou superior a um terço dos países membros da 
Assembléia, esta poderá tomar decisões; entretanto, as decisões da Assembléia, com exceção 
daquelas relativas ao processamento dos trabalhos, só se tornarão executórias quando as condições 
enunciadas abaixo forem cumpridas. O Bureau Internacional comunica as referidas decisões aos 
países membros da Assembléia que não estavam representados, convidando-os a expressar por 
escrito, num prazo de três meses contados da data da referida comunicação seu voto ou sua 
abstenção. Se expirado este prazo, o número dos países que assim exprimiram seu voto ou sua 
abstenção for pelo menos igual ao número de países que faltavam para que o "quórum" fosse 
alcançado por ocasião da sessão, as referidas decisões tornar-se-ão executórias, - contanto que se 
mantenha ao mesmo tempo a maioria necessária. 
 d) Ressalvadas as disposições do artigo 26.2), as decisões da Assembléia são tomadas por maioria 
de dois terços dos votos expressos. 
 e) A abstenção não é computada como voto. 
 f) Um delegado não pode representar senão um só país e somente pode votar em nome dele. 
 g) Os países da União que não são membros da Assembléia são admitidos à suas reuniões na 
qualidade de observadores. 
  



 4) a) A Assembléia se reúne uma vez em cada três anos em sessão ordinária, mediante convocação 
feita pelo Diretor-Geral e, salvo casos excepcionais, durante o mesmo período e no mesmo lugar 
que a Assembléia Geral da Organização. 
 b) A Assembléia se reúne em sessão extraordinária mediante convocação feita pelo Diretor-Geral, 
a pedido da Comissão Executiva ou de um quarto dos países membros da Assembléia. 
  
 5) A Assembléia adotará seu próprio regimento interno. 
  

ARTIGO 23 
  
 1) A Assembléia tem uma Comissão Executiva. 
  
 2) a) A Comissão Executiva é composta dos países eleitos pela Assembléia dentre os países 
membros desta última. Além disso, o país em cujo território a Organização tem sua sede dispõe, ex 
offício, de um lugar na Comissão, ressalvadas as disposições do artigo 25.7) b). 
 b) O Governo de cada país membro da Comissão Executiva é representado por um delegado que 
pode ser assessorado por suplentes, conselheiros e peritos; 
 c) As despesas de cada delegação são custeadas pelo Governo que a designou. 
  
 3) O número dos países membros da Comissão Executiva corresponde à quarta parte do número 
dos países membros da Assembléia. No cálculo das vagas a preencher, o resto que fica depois da 
divisão por quatro não é tomado em consideração. 
  
 4) Por ocasião da eleição dos membros da Comissão Executiva, a Assembléia levará em conta uma 
distribuição geográfica equitativa e a necessidade de estarem os países que são partes nos Acordos 
Especiais que possam ser estabelecidos em relação com a União entre os países que constituem a 
Comissão Executiva. 
  
 5) a) Os membros da Comissão Executiva permanecem nas suas funções a partir do encerramento 
da sessão da Assembléia no decurso da qual foram eleitos até o término da sessão ordinária 
seguinte da Assembléia. 
 b) Os membros da Comissão Executiva são reelegíveis no limite máximo de dois terços deles. 
 c) A Assembléia regulamenta as modalidades da eleição e da eventual reeleição dos membros da 
Comissão Executiva. 
  
 6) a) A Comissão Executiva: 
  i) prepara o projeto de ordem do dia da Assembléia; 
  ii) submete à Assembléia propostas relativas aos projetos de programa e de orçamento trienal da 
União preparados pelo Diretor-Geral; 
  iii) dá seu parecer, nos limites do programa e do orçamento trienal, sobre os programas e os 
orçamentos anuais preparados pelo Diretor-Geral; 
  iv) submete à Assembléia, com os comentários apropriados, os relatórios periódicos do Diretor-
Geral e os relatórios anuais de verificação das contas; 
  v) toma todas as medidas úteis com vistas à execução do programa da União pelo Diretor-Geral, 
nos termos das decisões da Assembléia e levando em conta as circunstâncias sobrevindas entre 
duas sessões ordinárias da referida Assembléia; 
  vi) se desincumbe de quaisquer outras tarefas que lhe sejam atribuídas no âmbito da presente 
Convenção. 
  



 b) Relativamente às questões que interessem igualmente outras Uniões administradas pela 
Organização, a Comissão Executiva estatui depois de tomar conhecimento do parecer do Conselho 
de Coordenação da Organização. 
  
 7) a) A Comissão Executiva reúne-se uma vez por ano em sessão ordinária, mediante convocação 
feita pelo Diretor-Geral, na medida do possível, durante o mesmo período e no mesmo lugar que a 
Comissão de Coordenação da Organização. 
 b) A Comissão Executiva se reúne em sessão extraordinária mediante convocação feita pelo 
Diretor-Geral, seja por iniciativa deste último, seja a pedido de seu presidente ou de um quarto de 
seus membros. 
  
 8) a) Cada país membro da Comissão Executiva dispõe de um voto. 
 b) A metade dos países membros da Comissão Executiva constitui o "quórum". 
 c) As decisões são tomadas por maioria simples dos votos expressos. 
 d) A abstenção não pode ser considerada como voto. 
 e) Um delegado não pode representar senão um só País e somente pode votar em nome dele. 
  
 9) Os países da União que não sejam membros da Comissão Executiva são admitidos às suas 
reuniões na qualidade de observadores. 
  
 10) A Comissão Executiva adotará seu próprio regimento interno. 
  

ARTIGO 24 
  
 1) a) as tarefas administrativas que incumbem à União são asseguradas pelo Bureau Internacional, 
que sucede ao Bureau da União unido com o Bureau da União instituído pela Convenção 
Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. 
 b) o Bureau Internacional encarrega-se especialmente do secretariado dos diversos órgãos da 
União. 
 c) O Diretor-Geral da Organização é o mais alto funcionário da União e a representa. 
  
 2) O Bureau Internacional reúne e publica, as informações relativas à proteção do direito de autor. 
Cada País da União comunica, logo que possível, ao Bureau Internacional o texto de qualquer nova 
lei assim como de quaisquer textos oficiais relativos à proteção do direito de autor. 
  
 3) O Bureau Internacional publica um periódico mensal. 
  
 4) O Bureau Internacional fornece a qualquer país da União, a seu pedido, informações sobre as 
questões relativas à proteção do direito do autor. 
  
 5) O Bureau Internacional realiza estudos e fornece serviços destinados a facilitar a proteção do 
direito de autor. 
  
 6) O Diretor-Geral e qualquer membro do pessoal por ele designado participam, sem direito de 
voto, de todas as reuniões da Assembléia, da Comissão Executiva e qualquer outra comissão de 
peritos ou grupo de trabalho. O Diretor-Geral ou um membro do pessoal designado por ele é, ex 
officio, secretário dos referidos órgãos. 
  



 7) a) O Bureau Internacional, em conformidade com as diretrizes da Assembléia e em cooperação 
com a Comissão Executiva, prepara as conferências de revisão das disposições da Convenção que 
não sejam aquelas compreendidas nos artigos 22 a 26. 
 b) O Bureau Internacional pode consultar órgãos intergovernamentais e internacionais não-
governamentais relativamente à preparação das conferências de revisão. 
 c) O Diretor-Geral e as pessoas designadas por ele participam, sem direito de voto, das 
deliberações dessas conferências. 
  
 8) O Bureau Internacional executa quaisquer outras tarefas que lhe sejam atribuídas. 
  

ARTIGO 25 
  
 1) a) A União tem um orçamento. 
 b) O orçamento da União abrange as receitas e as despesas próprias da União, sua contribuição 
para o orçamento das despesas comuns às Uniões assim como, eventualmente, a quantia posta à 
disposição do orçamento da Conferência da Organização. 
 c) Consideram-se despesas comuns às Uniões as despesas que não são exclusivamente atribuídas à 
União mas igualmente a uma ou várias outras Uniões administradas pela Organização. A parte da 
União nessas despesas comuns é proporcional ao interesse que ditas despesas apresentam para ela. 
  
 2) O orçamento da União é estabelecido levando-se em conta as exigências de coordenação com os 
orçamentos das outras Uniões administradas pela Organização. 
  
 3) O orçamento da União é financiado com os seguintes recursos: 
  i) as contribuições dos países da União; 
  ii) as taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pelo Bureau Internacional por conta da 
União; 
  iii) o produto da venda das publicações do Bureau Internacional relativas à União e os direitos 
correspondentes a estas publicações; 
  iv) os donativos, legados e subvenções; 
  v) os aluguéis, juros e outras rendas diversas. 
  
 4) a) A fim de determinar sua parte de contribuição ao orçamento, cada país da União é incluindo 
numa classe e paga suas contribuições anuais com base em um número de unidades fixado como 
segue: 
Classe I ............................ 25 
Classe II .......................... 20 
Classe III .......................... 15 
Classe IV ........................... 10 
Classe V ............................. 5 
Classe VI ............................ 3 
Classe VII ........................... 1 
  
 b) A menos que já o tenha feito antes, cada país declarará, no momento do depósito de seu 
instrumento de ratificação ou de adesão, em qual das mencionadas classes deseja ser incluído. Pode 
mudar de classe. Se escolher uma classe inferior, deve comunicar o fato à Assembléia por ocasião 
de uma de suas sessões ordinárias. Tal mudança entrará em vigor no início do ano civil seguinte à 
referida sessão. 
 c) A contribuição anual de cada país consiste numa quantia cuja relação à soma total das 
contribuições anuais, ao orçamento da União, de todos os países é a mesma que a relação entre o 



número de unidades da classe na qual está incluído e o número total das unidades do conjunto dos 
países. 
 d) As contribuições vencem no dia 1º de janeiro de cada ano. 
 e) Um país atrasado no pagamento de suas contribuições não pode exercer seu direito de voto, em 
qualquer dos órgãos da União do qual é membro, se o montante de seus atrasados é igual ou 
superior ao das contribuições das quais é devedor pelos dois anos completos esgotados. Entretanto, 
qualquer um desses órgãos pode permitir que tal país continue exercendo seu direito de voto no 
órgão enquanto julgar que o atraso resulta de circunstâncias excepcionais e inevitáveis. 
 f) No caso em que o orçamento não haja sido adotado antes do início do novo exercício, 
continuará a ser aplicado, conforme as modalidades previstas pelo regimento financeiro, o 
orçamento do ano anterior. 
  
 5) O montante das taxas e quantias por serviços prestados pelo Bureau Internacional por conta da 
União é fixado pelo Diretor-Geral, que informa sobre isso a Assembléia e a Comissão Executiva. 
  
 6) a) A União possui um fundo de giro constituído por um pagamento único, efetuado por cada 
país da União. Se o fundo se torna insuficiente, a Assembléia decide seu aumento. 
 b) O montante do pagamento inicial de cada país para o citado fundo ou de sua participação no 
aumento deste último é proporcional à contribuição desse país para o ano no curso do qual se 
constitui o fundo ou se resolveu o aumento. 
 c) A proporção e as modalidades de pagamento são determinadas pela Assembléia, mediante 
proposta do Diretor Geral e após parecer da Comissão de Coordenação da Organização. 
  
 7) a) O Acordo de sede concluído com o país em cujo território a Organização tem sua sede prevê 
que, se o fundo de giro for insuficiente, este país concederá adiantamentos. O montante desses 
adiantamentos e as condições nas quais são concedidos constituem objeto, em cada caso, de 
acordos separados entre o país em questão e a Organização. Enquanto tal país tiver obrigação de 
conceder adiantamentos, disporá ele, ex offício, de uma cadeira na Comissão Executiva. 
 b) O país mencionado na alínea a) e a Organização têm, cada um, o direito de denunciar o 
compromisso de conceder adiantamentos, mediante notificação por escrito. A denúncia entra em 
vigor três anos depois do fim do ano no curso do qual ela foi notificada. 
  
 8) A verificação das contas é assegurada, segundo as modalidades previstas pelo regimento 
financeiro, por um ou vários países da União ou por técnicos de controle externo, que são, com o 
consentimento deles, designados pela Assembléia. 
  

ARTIGO 26 
  
 1) Propostas de modificação dos artigos 22, 23, 24 e 25 e do presente artigo podem ser 
apresentadas por qualquer país membro da Assembléia, pela Comissão Executiva ou pelo Diretor-
Geral. Estas propostas são comunicadas por este último aos países membros da Assembléia seis 
meses pelo menos antes de serem submetidas à Assemblia para exame. 
  
 2) Toda modificação dos artigos mencionados no parágrafo 1) é adotada pela Assembléia. A 
adoção requer três quartos dos votos expressos; entretanto, qualquer modificação do artigo 22 e do 
presente parágrafo requer quatro quintos dos votos expressos. 
  
 3. Qualquer modificação dos artigos mencionados na alínea 1) entra em vigor um mês depois do 
recebimento pelo Diretor-Geral das notificações escritas de aceitação, efetuada em conformidade 
com suas respectivas normas constitucionais, de três quartos dos países que eram membros da 
Assembléia no momento em que a notificação foi adotada. Qualquer modificação dos referidos 



artigos assim aceita vincula todos os países que sejam membros da Assembléia no momento em 
que a modificação entra em vigor ou que se tornam membros numa data ulterior; entretanto, 
qualquer modificação que aumente as obrigações financeiras dos países da União não vincula 
senão aqueles dentre eles que notificaram sua aceitação de tal modificação. 
  

ARTIGO 27 
  
 1) A presente Convenção será submetida a revisões a fim de nela se introduzirem melhoramentos 
que possam aperfeiçoar o sistema da União. 
  
 2) Para tal efeito, realizar-se-ão conferências, sucessivamente, num dos países da União, entre os 
delegados dos referidos países. 
  
 3) Sem prejuízo das disposições do artigo 26 aplicáveis à modificação dos artigos 22 a 26, 
qualquer revisão do presente Ato, inclusive o Anexo, requer a unanimidade dos votos expressos. 
  

ARTIGO 28 
  
 1) a) Qualquer dos países da União que tenha assinado o presente Ato pode ratificá-lo e, se não o 
tiver assinado, pode a ele aderir. Os instrumentos de ratificação ou de adesão são depositados junto 
ao Diretor-Geral. 
 b) Qualquer dos países da União pode declarar no seu instrumento de ratificação ou de adesão que 
sua ratificação ou sua adesão não é aplicável aos artigos 1 a 21 e ao Anexo; entretanto, se tal país já 
fez uma declaração de acordo com o artigo VI. 1) do Anexo, só pode declarar no referido 
instrumento que sua ratificação ou sua adesão não se aplica aos artigos 1 a 20. 
 c) Qualquer dos países da União que, de acordo com a alínea b), excluiu dos efeitos de sua 
ratificação ou de sua adesão as disposições mencionadas na referida alínea pode, a qualquer 
momento posterior, declarar que estende os efeitos de sua ratificação ou de sua adesão a estas 
disposições. Tal declaração é depositada junto ao Diretor-Geral. 
  
 2) a) Os artigos 1 a 21 e o Anexo entram em vigor três meses depois que as duas condições 
seguintes foram preenchidas: 
  i) cinco Países da União pelo menos ratificaram o presente Ato ou a ele aderiram sem fazer 
declaração segundo o parágrafo 1 b); 
  ii) a Espanha, os Estados Unidos da América, a França e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte ficaram vinculados pela Convenção universal sobre o direito de autor, tal qual foi revista 
em Paris a 24 de julho de 1971. 
  
 b) A entrada em vigor mencionada na alínea a) é efetiva em relação aos países da União que, três 
meses pelo menos antes da referida entrada em vigor, depositaram instrumentos de ratificação ou 
de adesão que não contêm declaração segundo o parágrafo 1) b). 
 c) Em relação a qualquer dos países da União ao qual a alínea b) não é aplicável e que ratifica o 
presente Ato ou a ele adere sem fazer declaração segundo o parágrafo 1) b), os artigos 1 a 21 e o 
Anexo entram em vigor três meses depois da data em que o Diretor-Geral notificou o depósito do 
instrumento de ratificação de adesão em causa, a menos que uma data posterior tenha sido indicada 
no instrumento depositado. Nesse último caso, os artigo 1 a 21 e o Anexo entram em vigor em 
relação a esse país na data assim indicada. 
 d) As disposições das alíneas a) a c) não afetam a aplicação do artigo VI do Anexo. 
  
 3) Em relação a qualquer dos países da União que ratifique o presente Ato ou a ele adira com ou 
sem declaração segundo o parágrafo 1) b), os artigos 22 a 38 entram em vigor três meses depois da 



data em que o Diretor-Geral houver notificado o depósito do instrumento de ratificação ou de adesão 
em causa, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento depositado. Neste 
último caso, os artigos 22 a 38 entram em vigor em relação a esse país na data assim indicada. 
  

ARTIGO 29 
  
 1) Qualquer país estranho à União pode aderir ao presente Ato e tornar-se, assim, parte na presente 
Convenção e membro da União. Os instrumentos de adesão são depositados junto ao Diretor-Geral. 
  
 2) a) Ressalvada a alínea b), a presente Convenção entra em vigor em relação a qualquer país 
estranho à União três meses depois da data em que o Diretor-Geral notificou o depósito de seu 
instrumento de adesão, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento 
depositado. Neste último caso, a presente Convenção entra em vigor em relação a esse país na data 
assim indicada. 
 b) Se a entrada em vigor em aplicação da alínea a) precede a entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e 
do Anexo com aplicação do artigo 28.2) a), o referido país será vinculado, no intervalo, pelos 
artigos 1 a 20 do Ato de Bruxelas da presente Convenção que passam a substituir os artigos 1 a 21 
e o Anexo. 
  

ARTIGO 29 bis 
  
 A ratificação do presente Ato ou a adesão a este Ato por qualquer país não vinculado pelos artigos 
22 a 38 do Ato de Estocolmo da presente Convenção equivale para o único fim de poder-se aplicar 
o artigo 14.2) da Convenção que instituiu a Organização, à ratificação do Ato de Estocolmo ou à 
adesão a este Ato com a limitação prevista pelo artigo 28.1) b) I) de tal Ato. 
  

ARTIGO 30 
  
 1) Ressalvadas as exceções permitidas pelo parágrafo 2) do presente artigo, pelo artigo 28.1) b), 
pelo artigo 33.2), assim como pelo Anexo, a ratificação ou a adesão importa, de pleno direito, em 
acessão a todas as cláusulas e admissão a todas as vantagens estipuladas pela presente Convenção. 
  
 2) a) Qualquer país da União que ratifica o presente Ato ou a ele adere pode, sem prejuízo do 
artigo V.2) do Anexo, conservar o beneficio das ressalvas que formulou anteriormente, com 
condição de declará-lo ao fazer o depósito de seu instrumento de ratificação ou de adesão. 
 b) Qualquer país estranho à União pode declarar, ao aderir à presente Convenção, e em seu 
prejuízo do artigo V.2) do Anexo, que entende substituir, provisoriamente pelo menos, ao artigo 8 
do presente Ato, relativo ao direito de tradução as disposições do artigo 5 da Convenção da União 
de 1886, completada em Paris em 1806, ficando bem entendido que estas disposições visam 
somente a tradução numa língua de uso geral no referido país. Sem prejuízo do artigo I.6) b) do 
Anexo, qualquer país tem a faculdade de aplicar, relativamente ao direito de tradução das obras que 
têm como país de origem um país que faça uso de tal ressalva, uma proteção equivalente à 
concedida por este último país. 
 c) Qualquer país pode, em qualquer momento, retirar as referidas ressalvas, mediante notificação 
dirigida ao Diretor-Geral. 
 

ARTIGO 31 
  
 1) Qualquer país pode declarar em seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou pode informar 
ao Diretor-Geral mediante notificação escrita em qualquer momento posterior, que a presente 



Convenção é aplicável à totalidade ou a parte dos territórios, designados na declaração ou na 
notificação, pelos quais assume a responsabilidade das relações exteriores. 
  
 2) Qualquer país que tenha feito tal declaração ou efetuado tal notificação pode, em qualquer 
momento, notificar ao Diretor-Geral que a presente Convenção deixa de ser aplicável à totalidade 
ou a parte dos referidos territórios. 
  
 3) a) Qualquer declaração feita por força do parágrafo 1) entra em vigor na mesma data em que a 
ratificação ou a adesão em cujo instrumento ela foi incluída, e qualquer notificação efetuada por 
força deste parágrafo entra em vigor três meses depois de sua notificação pelo Diretor-Geral. 
 b) Qualquer notificação efetuada por força do parágrafo 2) entra em vigor doze meses depois de 
seu recebimento pelo Diretor-Geral. 
 
 4) O presente artigo não poderá ser interpretado como acarretando o reconhecimento ou a 
aceitação tácita por qualquer dos países da União da situação de fato de qualquer território ao qual 
a presente Convenção é tornada aplicável por um outro pais da União por força de uma declaração 
feita em aplicação do parágrafo 1). 
  

ARTIGO 32 
  
 1) O presente Ato substitui, nas relações entre os países da União, e na medida em que se aplica, a 
Convenção de Berna de 9 de setembro de 1886 e os Atos que revisão subsequentes. Os Atos que 
vigoravam anteriormente continuam sendo aplicáveis, em sua totalidade ou na medida em que o 
presente Ato não os substitui por força da frase anterior, nas relações com os países da União que 
não ratifiquem o presente Ato ou que a ele não adiram. 
  
 2) Os países estranhos à União que passem a ser partes no presente Ato aplicá-lo-ão, sem prejuízo 
das disposições do parágrafo 3), relativamente a qualquer país da União que não seja parte deste 
Ato, ou que, sendo parte do mesmo, tenha feito a declaração prevista no artigo 28.1) b). Os 
referidos países admitirão que tal país, em suas relações com eles: 
  i) aplique as disposições do Ato mais recente do qual seja parte e, 
  ii) sem prejuízo do disposto no artigo I.6) do Anexo, tenha a faculdade de adaptar a proteção no 
nível previsto pelo presente Ato. 
  
 3) Os países que invocaram o benefício de qualquer das faculdades previstas no Anexo podem 
aplicar as disposições do Anexo que dizem respeito à faculdade ou às faculdades cujo beneficio 
invocaram, em suas relações com qualquer país da União que não esteja vinculado pelo presente 
Ato, com a condição de que este último país tenha aceito a aplicação de tais disposições. 
  

ARTIGO 33 
  
 1) Todos os litígios entre dois ou mais países da União, que digam respeito à interpretação ou a 
aplicação da presente Convenção e que não sejam solucionadas por via de negociações, serão 
submetidos à Corte Internacional de Justiça por qualquer dos países em causa, mediante petição 
redigida em conformidade com o Estatuto da Corte, salvo se os países em causa acordarem em 
qualquer outra forma de solução. O Bureau Internacional será informado pelo país requerente do 
litígio submetido ao Tribunal e disso dará conhecimento aos outros países da União. 
 2) No momento em que firmar o presente Ato ou depositar seu instrumento de ratificação ou de 
adesão, qualquer país poderá declarar que não se considera vinculado pelas disposições do 
parágrafo 1). As disposições do parágrafo 1) não são aplicáveis no que diz respeito a qualquer 
litígio entre tal país e os demais países da União. 



3) Qualquer país que tenha feito uma declaração segundo o disposto no parágrafo 2) pode retirá-la, 
em qualquer tempo, mediante notificação dirigida ao Diretor-Geral. 
 

ARTIGO 34 
 
 1) Sem prejuízo do disposto no artigo 29 bis, depois da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e do 
Anexo, nenhum país pode aderir a Atos anteriores à presente Convenção ou ratifica-los. 
  
 2) A partir da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e do Anexo, nenhum país pode fazer declaração 
por força do disposto no artigo 5 do Protocolo relativo aos países em vias de desenvolvimento, 
anexo ao Ato de Estocolmo. 
  

ARTIGO 35 
  
 1) A presente Convenção manter-se-á em vigor por tempo indeterminado. 
  
 2) Qualquer país pode denunciar o presente Ato mediante notificação dirigida ao Diretor-Geral. 
Esta denúncia implica também em denúncia de todos os Atos anteriores e não produzirá efeito 
senão com referência ao país que a tenha apresentado, permanecendo a Convenção em vigor e 
executiva com relação aos outros países da União. 
  
3) A denúncia produzirá efeito um ano depois da data em que o Diretor-Geral recebeu a 
notificação. 
  
 4) O direito de denúncia previsto no presente artigo não poderá ser exercido por qualquer país 
antes de expirado o prazo de cinco anos a contar da data em que tal país se tenha tornado membro 
da União. 
  

ARTIGO 36 
  
 1) Todo país parte na presente Convenção se compromete a adotar, de conformidade com sua 
Constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção. 
  
 2) Entende-se que, no momento em que um país se vincula pela presente Convenção, deve estar 
em condições, de conformidade com sua legislação interna, de aplicar as disposições da presente 
Convenção. 
  

ARTIGO 37 
  
 1) a) O presente Ato é assinado em um único exemplar nas línguas inglesa e francesa, e sem 
prejuízo do parágrafo 2), é depositado junto ao Diretor-Geral. 
 b) Textos oficiais são elaborados pelo Diretor Geral, depois de consultados os Governos 
interessados, nas línguas alemã, árabe, espanhola, italiana e portuguesa, e nas outras línguas que 
poderão ser indicadas pela Assembléia. 
 c) Em caso de divergência quanto à interpretação dos diversos textos, fará fé o texto francês. 
 2) O presente Ato permanece aberto a assinatura até 31 de janeiro de 1972. Até esta data, o 
exemplar mencionado no parágrafo 1) a) será depositado junto ao Governo da República Francesa. 
  
 3) O Diretor-Geral transmitirá duas cópias certificadas conforme do texto assinado do presente Ato 
aos Governos de todos os países da União e, a pedido, ao Governo de qualquer outro país. 



4) O Diretor-Geral fará registrar o presente Ato junto ao Secretariado da Organização das Nações 
Unidas. 
  
 5) O Diretor-Geral notificará aos Governos de todos os países da União as assinaturas, os 
depósitos de instrumentos de ratificação ou de adesão e de declarações compreendidas nesses 
instrumentos ou efetuadas em aplicação dos artigos 28.1) c), 30.2) a) e b) 33.2), a entrada em vigor 
de quaisquer disposições do presente Ato, as notificações de denúncia e as notificações feitas em 
aplicação dos artigos 30.2) c) 31.1 e 2), 33.3) e 33.1), assim como as notificações mencionadas no 
Anexo. 
  

ARTIGO 38 
  
 1) Os países da União que não ratificaram o presente Ato ou que não aderiram a ele e que não são 
vinculados pelos artigos 22 a 26 do Ato de Estocolmo podem exercer, até o dia 26 de abril de 1975, 
se o desejarem, os direitos previstos pelos referidos artigos, como se fossem por eles vinculados. 
Qualquer país que deseje exercer os referidos direitos deposita para este fim junto ao Diretor-Geral 
uma notificação escrita que entra em vigor na data de seu recebimento. Tais países são 
considerados membros da Assembléia até a referida data. 
  
 2) Enquanto todos os países da União não se tiverem tornado membros da Organização, o Bureau 
Internacional da Organização funcionará igualmente como Secretaria da União e o Diretor-Geral, 
como Diretor de tal Secretaria. 
  
 3) Quando todos os países da União se tiverem tornado membros da Organização, os direitos, 
obrigações e bens da Secretaria da União passarão para o Bureau Internacional da Organização. 
  

ANEXO 
  

ARTIGO I 
  
 1) Qualquer país considerado de conformidade com a prática estabelecida na Assembléia Geral das 
Nações Unidas, como país em via de desenvolvimento, que ratifique o presente Ato, do qual o 
presente Anexo forma parte integrante, ou que a ele adira, e que, em vista de sua situação 
econômica e de suas necessidades sociais e culturais, não se considere estar, de imediato, em 
condições de tomar as disposições próprias para assegurar a proteção de todos os direitos, tais 
como previstos no presente Ato, pode, mediante notificação depositada junto ao Diretor-Geral, no 
momento do depósito de seu instrumento de ratificação ou adesão ou, sem prejuízo do disposto no 
artigo V.1) c), em qualquer data ulterior, declarar que invocará o benefício da faculdade prevista 
pelo artigo II ou daquela prevista pelo artigo III ou de ambas as faculdades. Pode, em lugar de 
invocar o beneficio da faculdade prevista pelo artigo II, fazer uma declaração conforme o artigo 
V.1) a). 
  
 2) a) Qualquer declaração feita por força do parágrafo 1) e notificada antes de ter expirado um 
período de dez anos, contados da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e do presente Anexo de 
acordo com o artigo 28.2, permanecerá válida até que tenha expirado o referido período. Poderá ser 
renovada na sua totalidade ou parcialmente por outros períodos sucessivos de dez anos mediante 
notificação depositada junto ao Diretor-Geral, não mais de quinze meses mas não menos de três 
meses antes de ter expirado o período decenal em curso. 
 b) Qualquer declaração feita nos termos do parágrafo 1) e notificada depois de ter expirado um 
período de dez anos, contados da entrada em vigor dos artigos 1 a 21 e do presente Anexo de 
acordo com o artigo 28.2), permanece válida até que tenha expirado o período decenal em curso. 
Pode ser renovada como previsto na segunda frase da alínea a). 



 3) Qualquer país da União que tenha deixado de ser considerado como um país em vias de 
desenvolvimento de acordo com o disposto na alínea 1) não estará mais habilitado a renovar sua 
declaração tal qual está prevista na alínea 2) e, quer retire ou não oficialmente sua declaração, tal 
país perderá a possibilidade de invocar o benefício das faculdades mencionadas no parágrafo 1), 
seja ao expirar o período decenal em curso, seja três anos depois que tenha deixado de ser 
considerado um país em vias de desenvolvimento, devendo ser aplicado o prazo que mais tarde 
vença. 
  
 4) Se, na época em que a declaração feita em virtude do parágrafo 1) ou do parágrafo 2) deixa de 
vigorar, houver em estoque exemplares produzidos sob o regime de uma licença concedida por 
força das disposições do presente Anexo, tais exemplares poderão continuar a ser postos em 
circulação até seu esgotamento. 
  
 5) Qualquer país que seja vinculado pelas disposições do presente Ato e que tenha depositado uma 
declaração ou uma notificação de acordo com o artigo 31.1 relativamente à aplicação do referido 
Ato a determinado território cuja situação pode ser considerada como análoga àquela dos países 
mencionados no parágrafo 1) pode, em relação a esse território, fazer a declaração mencionada no 
parágrafo 1) e a notificação de renovação indicada no parágrafo 2). Enquanto vigorar esta 
declaração ou esta notificação, as disposições do presente Anexo aplicar-se-ão ao território em 
relação ao qual a mesma foi feita. 
  
 6) a) O fato de que um país invoca o benefício de uma das faculdades mencionadas no parágrafo 
1) não autoriza outro país a dar às obras cujo país de origem é o primeiro país em questão uma 
proteção inferior àquela que é obrigado a conceder de acordo com os artigos 1 a 20. 
 b) A faculdade de reciprocidade prevista pelo artigo 30.2) b), segunda frase, não pode, até a data 
em que expira o prazo aplicável de acordo com o artigo I.3), ser exercida para obras cujo país de 
origem é um país que fez declaração de acordo com o artigo V.1) a). 
  

ARTIGO II 
  
 1) Todo país que tenha declarado que invocará o beneficio da faculdade prevista pelo presente 
artigo será habilitado, relativamente às obras publicadas sob forma impressa ou sob qualquer outra 
forma análoga de reprodução, a substituir o direito exclusivo de tradução previsto no artigo 8 por 
um regime de licenças não-exclusivas e intransferíveis, concedidas pela autoridade competente nas 
condições indicadas a seguir e de acordo com o artigo IV. 
  
 2) a) Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3), quando, ao expirar um período de três anos ou um 
período mais longo determinado pela legislação nacional do referido país, contado da primeira 
publicação de uma obra, a tradução não foi publicada numa língua de uso geral nesse país, pelo 
titular do direito de tradução ou com sua autorização, qualquer nacional do referido país poderá 
obter uma licença para traduzir a obra na referida língua e publicar essa tradução sob forma 
impressa ou sob qualquer outra forma análoga de reprodução. 
 b) Uma licença também pode ser concedida em virtude do presente artigo se estiverem esgotadas 
todas as edições da tradução publicada na língua em apreço. 
 3) a) No caso de traduções numa língua que não é de uso geral num ou em vários países 
desenvolvidos, membros da União, um período de um ano substituirá o período de três anos 
mencionado no paragrafo 2) a). 
 b) Qualquer país mencionado no parágrafo 1) pode, com o acordo unânime dos países 
desenvolvidos, membros da União, nos quais a mesma língua é de uso geral, substituir, no caso de 
traduções para a referida língua, o período de três anos mencionados no parágrafo 2) a) por um 
período mais curto fixado de conformidade com o referido acordo, não podendo, todavia, tal 
período ser inferior a um ano. Entretanto, as disposições da frase precedente não são aplicáveis 



quando se trata de inglês, espanhol ou francês. Qualquer acordo neste sentido será notificado ao 
Diretor-Geral pelos Governos que o tiverem concluído. 
  
 4) a) Nenhuma licença mencionada no presente artigo poderá ser concedida antes de expirado um 
prazo suplementar de seis meses, no caso em que ela possa ser obtida ao expirar de um período de 
três anos, e de nove meses, no caso em que possa ser obtida ao expirar de um período de um ano: 
  i) contados da data em que o requerente cumpre as formalidades previstas pelo artigo IV.1); 
  ii) ou então, se a identidade ou o endereço do titular do direito de tradução não for conhecido, 
contados da data em que o requerente procede, como previsto no artigo IV.2), ao envio das cópias 
do requerimento apresentado por ele à autoridade competente a fim de obter a licença. 
  
 b) Se, no decurso de um prazo de seis ou de nove meses, uma tradução na língua para a qual o 
requerimento foi apresentado é publicada pelo titular do direito de tradução ou com a sua 
autorização nenhuma licença será concedida por força do presente artigo. 
  
 5) Qualquer licença mencionada no presente artigo somente poderá se concedida para fins 
escolares, universitários ou de pesquisa. 
  
 6) Se a tradução de uma obra for publicada pelo titular do direito de tradução ou com sua 
autorização por um preço comparável àquele em uso no país em causa para obras análogas, 
qualquer licença concedida por força do presente artigo cessará se tal tradução for na mesma língua 
e tiver, em essência, o mesmo conteúdo que a tradução publicada por força da licença. Poder-se-á 
continuar a distribuição de todos os exemplares já produzidos antes da expiração da licença, até o 
esgotamento dos mesmos. 
  
 7) Para as obras que são compostas principalmente de ilustrações, uma licença para realizar e 
publicar uma tradução do texto e para reproduzir e publicar uma tradução do texto e para 
reproduzir e publicar ilustrações somente poderá ser concedida se as condições do artigo III forem 
igualmente preenchidas. 
  
 8) Nenhuma licença poderá ser concedida por força do presente artigo quando o autor tiver 
retirado da circulação todos os exemplares de sua obra. 
  
 9) a) Uma licença para traduzir uma obra que tenha sido publicada sob forma impressa ou sob 
qualquer forma análoga de reprodução pode também ser concedida a qualquer órgão de 
radiodifusão que tenha sua sede num país mencionado no parágrafo 1), em conseqüência de um 
pedido feito à autoridade competente do país do referido organismo, contanto que tenham sido 
preenchidas todas as seguintes condições: 
  i) a tradução seja feita a partir de um exemplar produzido e adquirido de acordo com a legislação 
do referido país; 
  ii) a tradução seja utilizável somente em emissões destinadas ao ensino ou à difusão de 
informações de caráter cientifico ou técnico destinadas aos peritos de determinada profissão; 
  iii) a tradução seja utilizada exclusivamente para os fins enumerados no ponto ii) em emissões 
feitas licitamente e destinadas aos beneficiários no território do referido país, inclusive as emissões 
feitas mediante registros sonoros e visuais realizados licitamente e exclusivamente para tais 
emissões; 
  iv) os usos feitos da tradução não tenham caráter lucrativo. 
  
 b) Registros sonoros ou visuais de uma tradução feita por um órgão de radiodifusão sob o regime 
de uma licença concedida por força da presente alínea podem, para os fins e sem prejuízo das 
condições enumeradas na alínea a) e com o acordo desse órgão, ser também utilizados por qualquer 



outro órgão de radiodifusão com sede no país cuja autoridade competente concedeu a licença em 
questão. 
 c) Sempre que todos os critérios e condições enumerados na alínea a) sejam respeitados, uma 
licença pode igualmente ser concedida a um órgão de radiodifusão para traduzir qualquer texto 
incorporado numa fixação audiovisual feita e publicada unicamente para uso escolar e 
universitário. 
 d) Sem prejuízo das alíneas a e c, as disposições dos parágrafos precedentes são aplicáveis à 
concessão e ao exercício de qualquer licença concedida por força do presente parágrafo. 
  

ARTIGO III 
  
 1) Qualquer país que tenha declarado que invocará o benefício da faculdade prevista pelo presente 
artigo terá direito para substituir o direito exclusivo de reprodução previsto no artigo 9 por um 
regime de licenças não exclusivas e intrasferíveis, concedidas pela autoridade competente nas 
condições indicadas a seguir e de acordo com o artigo IV. 
  
 2) a) Com relação a uma obra à qual o presente artigo é aplicável por força do parágrafo 7 e 
quando, ao expirar: 
  i) do período fixado no parágrafo 3) é contado a partir da primeira publicação de uma edição 
determinada de uma tal obra ou 
  ii) de um período mais longo fixado pela legislação nacional do país mencionado no parágrafo 1) 
e contado a partir da mesma data, 
  
exemplares dessa edição não foram postos à venda, no referido país, para atender às necessidades, 
quer do público, quer do ensino escolar e universitário, pelo titular do direito de reprodução ou com 
a sua autorização, por um preço comparável ao em uso em tal país para obras análogas, qualquer 
nacional do referido país poderá obter uma licença para reproduzir e publicar essa edição, por esse 
preço ou por preço inferior, a fim de atender às necessidades do ensino escolar e universitário. 
 b) Uma licença para reproduzir e publicar uma edição que foi posta em circulação como o 
descreve a alínea a) pode também ser concedida por força das condições previstas pelo presente 
artigo se, depois de expirado o período aplicável, exemplares autorizados dessa edição não estão 
mais à venda no país em questão, durante um período de seis meses, para responder às 
necessidades, quer do público, quer do ensino escolar e universitário, a um preço comparável 
àquele que é pedido no referido país para obras análogas. 
  
 3) O período a que se refere o parágrafo 2) a)i) é de cinco anos. Entretanto, 
  i) para as obras que tratem de ciências exatas e naturais e da tecnologia, será de três anos; 
  ii) para as obras que pertencem ao campo da imaginação, como romances, obras poéticas, 
dramáticas e musicais e para os livros de arte, será de sete anos. 
  
 4) a) No caso em que possa ser obtido após um período de três anos, a licença não poderá ser 
concedida por força do presente artigo antes da estipulação de um prazo de seis meses 
  i) a contar da data em que o requerente cumpre as formalidades previstas pelos artigo IV.1); 
  ii) ou então, se a identidade ou o endereço do titular do direito de reprodução não for conhecido, a 
contar da data em que o requerente procede, como previsto no artigo IV.2, ao envio das cópias do 
requerimento apresentado por ele à autoridade competente a fim de obter a licença. 
  
 b) Nos outros casos, e se o artigo IV.2) é aplicável, a licença não poderá ser concedida antes de 
expirado um prazo de três meses contados do envio das cópias do requerimento. 



 c) Se durante o prazo de seis ou de três meses mencionado nas alíneas a) e b) houve uma 
distribuição, como descrito no parágrafo 2)a), nenhuma licença poderá ser concedida por força do 
presente artigo. 
 d) Nenhuma licença poderá ser concedida quando o autor tiver retirado da circulação todos os 
exemplares da edição para cuja reprodução e publicação a licença foi requerida. 
  
 5) Uma licença para reproduzir e publicar uma tradução de uma obra não será concedida, por força 
do presente artigo, nos casos abaixo: 
  i) quando a tradução em causa não foi publicada pelo titular do direito da tradução ou com sua 
autorização; 
  ii) quando a tradução não é feita numa língua de uso geral no país onde a licença é requerida. 
  
 6) Caso sejam postos à venda exemplares de uma edição de uma obra no país mencionado no 
parágrafo 1) para responder às necessidades, quer do público, quer do ensino secundário e 
universitário, pelo titular do direito de reprodução ou com sua autorização, por um preço 
comparável àquele em uso no referido país para obras análogas qualquer licença concedida por 
força do presente artigo caducará se essa edição for na mesma língua e tiver essencialmente o 
mesmo conteúdo que a edição publicada por força da licença. Poder-se-á continuar a distribuição 
de todos os exemplares já produzidos antes da expiração da licença até o esgotamento dos mesmos. 
  
 7) a) Sem prejuízo da alínea b), as obras às quais o presente artigo é aplicável são apenas as obras 
publicadas sob forma impressa ou sob qualquer outra forma análoga de reprodução. 
 b) O presente artigo é igualmente aplicável à reprodução audiovisual de fixações lícitas 
audiovisuais que constituam ou incorporem obras protegidas, assim como à tradução do texto que 
as acompanha numa língua de uso geral no país em que a licença é requerida, ficando bem 
entendido que as fixações audiovisuais em questão foram concebidas e publicadas unicamente para 
fins escolares e universitários. 
  

ARTIGO IV 
  
 1) Qualquer licença mencionada no artigo II ou no artigo III somente poderá ser concedida se o 
requerente, de acordo com as disposições em vigor no país em causa, provar ter pedido ao titular do 
direito a autorização de fazer uma tradução e de publicá-la ou de reproduzir e publicar a edição, 
conforme o caso, e, depois das devidas diligências de sua parte, não tiver podido encontrá-lo ou 
não tiver podido obter sua autorização. Ao mesmo tempo em que faz tal pedido ao titular do 
direito, o requerente deve informar qualquer centro nacional ou internacional de informação de que 
trata o parágrafo 2). 
  
 2) Se o titular do direito não tiver podido ser encontrado pelo requerente, este deve dirigir, pelo 
correio aéreo, em carta registrada, cópias do requerimento, apresentado por ele à autoridade 
competente com a finalidade de obter a licença, ao editor cujo nome figura na obra e a qualquer 
centro nacional ou internacional de informação que possa ter sido designado, numa notificação 
depositada para este fim junto ao Diretor-Geral pelo Governo do país em que se presuma que o 
editor tenha seu lugar principal de atividades. 
  
 3) O nome do autor deve ser indicado em todos os exemplares da tradução ou da reprodução 
publicada sob o regime de uma licença concedida por força do artigo II ou do artigo III. O título da 
obra deve figurar em todos os exemplares. Se se tratar de uma tradução, o título original da obra 
deve em qualquer caso figurar em todos os exemplares. 
  



 4) a) Qualquer licença concedida por força do artigo II ou do artigo III não se estenderá à 
exportação de exemplares e só será válida para a publicação da tradução ou da reprodução, 
conforme o caso, no interior do território do país em que a licença é requerida. 
 b) Para os fins da aplicação da alínea a), deve ser considerado como exportação, o envio de 
exemplares a partir de um território para um país que, para esse território, fez uma declaração de 
acordo com o artigo I.5). 
 c) Quando um órgão governamental ou qualquer outro órgão público de um país que concedeu, de 
acordo com o artigo II, uma licença para fazer uma tradução numa língua que não seja o inglês, o 
espanhol ou o francês, envia exemplares da tradução publicada por força de tal licença a um outro 
país, tal expedição não será considerada, para os fins da alínea a), como sendo uma exportação se 
todas as condições seguintes forem preenchidas: 
  i) os destinatários são particulares nacionais do país cuja autoridade competente concedeu à 
licença, ou organizações que agrupem tais nacionais; 
  ii) os exemplares são utilizados exclusivamente para fins escolares, universitários ou de pesquisa; 
  iii) o envio de exemplares e sua distribuição ulterior aos destinatários não se revestem de qualquer 
caráter lucrativo; e 
  iv) o país para o qual os exemplares foram enviados concluiu um acordo com o país cuja 
autoridade competente outorgou a licença para autorizar a recepção dos mesmos, ou a distribuição, 
ou estas duas operações, e o Governo deste último país notificou no Diretor-Geral tal acordo. 
  
 5) Todo exemplar publicado sob o regime de uma licença concedida por força do artigo II ou do 
artigo III deve conter menção na língua apropriada indicando que o exemplar é posto em circulação 
somente no país ou no território a que se aplica a referida licença. 
  
 6) a) Medidas adequadas serão tomadas no plano nacional para que: 
  i) a licença preveja em favor do titular do direito de tradução ou de reprodução, conforme o caso, 
uma remuneração equitativa e de acordo com a tabela dos pagamentos normalmente efetuadas no 
caso de licenças livremente negociadas entre os interessados nos dois países em causa; e 
  ii) sejam assegurados o pagamento e a remessa desta remuneração; se existir uma regulamentação 
nacional relativa a divisas, a autoridade competente não poupará esforços, recorrendo aos 
mecanismos internacionais, para assegurar a remessa da remuneração em moeda 
internacionalmente conversível ou em seu equivalente. 
  
 b) Medidas adequadas serão tomadas no âmbito da legislação nacional para que seja garantida uma 
tradução correta da obra ou uma reprodução exata da edição em causa, conforme o caso. 
  

ARTIGO V 
  
 1) a) Qualquer país habilitado a declarar que invocará o benefício da faculdade prevista no artigo 
II pode, ao ratificar o presente Ato, ou a ele aderir, substituir tal declaração por: 
  i) se for um país ao qual o artigo 30.2)a) é aplicável, uma declaração nos termos desta disposição 
no que diz respeito ao direito de tradução; 
  ii) se for um país ao qual o artigo 30.2) a) não for aplicável, e mesmo se não for um país estranho 
à União, uma declaração como previsto pelo artigo 30.2) b), primeira frase. 
  
 b) No caso de um país que deixou de ser considerado como país em vias de desenvolvimento tal 
como mencionado no artigo I.1), uma declaração feita em conformidade com o presente parágrafo 
permanece válida até a data na qual expira o prazo aplicável de acordo com o artigo I.3). 
 c) Nenhum país que faça uma declaração em conformidade com o presente parágrafo poderá 
invocar ulteriormente o beneficio da faculdade prevista pelo artigo II, mesmo se retirar tal 
declaração. 



 2) Sem prejuízo do parágrafo 8, nenhum país que tiver invocado o beneficio da faculdade prevista 
no artigo II, poderá posteriormente fazer uma declaração conforme o parágrafo 1. 
  
 3) Qualquer país que tenha deixado de ser considerado como país em vias de desenvolvimento tal 
como mencionado no artigo I.1) poderá, o mais tardar dois anos antes de expirar o prazo aplicável 
de conformidade om o artigo I.3), fazer uma declaração no sentido do artigo 30.2) b), primeira 
frase, não obstante o fato de não se tratar de um país estranho à União. Esta declaração entrará em 
vigor na data na qual expirar o prazo aplicável de acordo com o artigo I.3). 
  

ARTIGO VI 
  
 1) Qualquer país da União pode declarar, a partir da data do presente Ato e a qualquer momento 
antes de tornar-se vinculado pelos artigos 1 a 21 e pelo presente Anexo: 
  i) se se tratar de um país que, se fosse vinculado pelos artigos 1 a 21 e pelo presente Anexo, 
estaria habilitado a invocar o beneficio das faculdades mencionadas no artigo I.1), que aplicará as 
disposições do artigo II ou do artigo III, ou de ambos, às obras cujo país de origem é um país que, 
em aplicação do item ii) abaixo, aceita a aplicação destes artigos para tais obras, ou que é vinculado 
pelos artigos 1 a 21 e pelo presente Anexo; tal declaração pode se referir ao artigo V em lugar do 
artigo II; 
  ii) que aceita a aplicação do presente Anexo às obras das quais é ele o país de origem pelos países 
que fizeram uma declaração por força do item i) acima ou uma notificação por força do artigo I. 
  
 2) Qualquer declaração em conformidade com o parágrafo 1 deve ser feita por escrito e depositada 
junto ao Diretor-Geral e entrará em vigor na data de seu depósito. 
 
 Em fé do que, os abaixo assinados devidamente autorizados para este fim, assinaram o presente 
Ato. 
  
 Feito em Paris, em 24 de julho de 1971. 
 
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 09/05/1975 
Publicação: 
 Diário Oficial da União - Seção 1 - 9/5/1975, Página 5553 (Publicação Original) 
 Coleção de Leis do Brasil - 1975, Página 148 Vol. 4 (Publicação Original) 



DECRETO Nº 81.742, DE 31 DE MAIO DE 1978 

Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, CONSIDERANDO que o Congresso Nacional aprovou, pelo 
Decreto Legislativo nº 110, de 30 de novembro de 1977, o Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes (PCT), concluído entre a República Federativa do Brasil e vários países na cidade de 
Washington em 19 de junho de 1970; 

CONSIDERANDO que o Instrumento de Ratificação do referido Tratado pela República 
Federativa do Brasil foi depositado em 9 de janeiro de 1978; CONSIDERANDO que o referido 
Tratado entrou em vigor para a República Federativa do Brasil em 9 de abril de 1978; 

DECRETA:  

Art. 1º. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), apenso por cópia ao presente 
Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, em 31 de maio de 1978; 157º da Independência e 90º da República. 

ERNESTO GEISEL 

Antônio Francisco Azeredo da Silveira 

Os Estados contratantes, 

Desejosos de contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, 

Desejosos de aperfeiçoar a proteção legal das invenções, 

Desejosos de simplificar e tornar mais econômica e obtenção de proteção das invenções quando a 
mesma for requisitada em vários países, 

Desejosos de facilitar e apressar o acesso de todos às informações técnicas contidas nos 
documentos que descrevem as novas invenções, 

Desejosos de estimular e acelerar o progresso econômico dos países em via de desenvolvimento 
através da adoção de medidas destinadas a aumentar a eficácia de seus sistemas legais de proteção 
das invenções, sejam eles nacionais ou regionais, proporcionando-lhes fácil acesso às informações 
referentes às obtenção de soluções técnicas adaptadas a seus requisitos específicos e facilitando-
lhes o acesso ao volume sempre crescente da técnica moderna, 

Convencidos de que a cooperação internacional facilitará grandemente a realização destes 
objetivos, 

Concluíram o presente Tratado: 

Disposições Introdutórias 

 Artigo 1 

 Estabelecimento de uma União 

 1) Os Estados participantes do presente Tratado (a seguir denominados "Estados contratantes") 
ficam constituídos em estado de União para cooperação no terreno dos depósitos, das pesquisas e 
do exame dos pedidos de proteção das invenções, bem como para prestação de serviços técnicos 
especiais. Esta União fica denominada União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes. 



 2) Nenhuma disposição do presente Tratado poderá ser interpretada como restrição dos direitos 
previstos pela Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial em benefício dos 
nacionais dos países participantes desta Convenção ou das pessoas domiciliadas nesses países. 

 Artigo 2 

 Definições 

 No sentido do presente Tratado e do Regulamento de execução, e a menos que um sentido 
diferente seja expressamente indicado: 

 I) entende-se por "pedido" um pedido de proteção de uma invenção; toda e qualquer referência a 
um "pedido" entender-se-á como uma referência aos pedidos de patentes de invenção, de 
certificados de autor de invenção, de certificados de utilidade, de modelos de utilidade, de patentes 
ou de certificados de adição, de certificados de autor de invenção adicionais e de certificados de 
utilidade adicionais; 

 II) toda e qualquer referência a uma "patente" entender-se-á como uma referência às patentes de 
invenção, aos certificados de autor de invenção, aos certificados de utilidade, aos modelos de 
utilidade, às patentes ou certificados de adição, aos certificados de autor de invenção adicionais e 
aos certificados de utilidade adicionais; 

 III) entende-se por "patente nacional" uma patente concedida por uma administração nacional; 

 IV) entende-se por "patente regional" uma patente concedida por uma administração nacional ou 
intergovernamental, credenciada a conceder patentes com validade em mais de um Estado; 

 V) entende-se por "pedido regional" um pedido de patente regional; 

 VI) toda e qualquer referência a um "pedido nacional" entender-se-á como uma referência aos 
pedidos de patentes nacionais e de patentes regionais além dos pedidos depositados em obediência 
ao presente Tratado; 

 VII) entende-se por "pedido internacional" um pedido depositado em obediência ao presente 
Tratado; 

 VIII) toda e qualquer referência a um "pedido" entender-se-á como uma referência aos pedidos 
internacionais e nacionais; 

 IX) toda e qualquer referência a uma "patente" entender-se-á como uma referência às patentes 
nacionais e regionais; 

 X) toda e qualquer referência à "legislação nacional" entender-se-á como uma referência à 
legislação de um Estado contratante ou, sempre que se tratar de um pedido regional ou de uma 
patente regional, ao tratado que prevê o depósito de pedidos regionais ou a concessão de patentes 
regionais; 

 XI) entende-se por "data de prioridade", para fins do cálculo dos prazos: 

 a) sempre que o pedido internacional comportar uma reivindicação de prioridade, de acordo com o 
artigo 8, a data do depósito do pedido cuja prioridade for assim reivindicada; 

 b) sempre que o pedido internacional comportar várias reivindicações de prioridade, de acordo 
com o artigo 8, a data do depósito do pedido mais antigo cuja prioridade for assim reivindicada; 

 c) sempre que o pedido internacional não comportar qualquer reivindicação de prioridade, de 
acordo com o artigo 8, a data do depósito internacional desse pedido; 

 XII) entender-se por "Repartição nacional" a administração governamental de um Estado 
contratante encarregada de conceder patentes; toda e qualquer referência a uma "Repartição 
nacional" entender-se-á igualmente como uma referência a toda e qualquer administração 
intergovernamental encarregada por vários Estados de conceder patentes regionais, desde que pelo 



menos um desses Estados seja um Estado contratante e que esses Estados tenham autorizado a dita 
administração a assumir as obrigações e a exercer os poderes que o presente Tratado e o 
Regulamento de execução atribuem às Repartições nacionais; 

 XIII) entende-se por "Repartição designada" a repartição nacional do Estado designada pelo 
depositante de acordo com o Capítulo I do presente Tratado, assim como toda e qualquer 
Repartição agindo em nome desse Estado; 

 XIV) entende-se por "Repartição eleita" a Repartição nacional do Estado eleita pelo depositante de 
acordo com o Capítulo II do presente Tratado, bem como toda e qualquer Repartição agindo em 
nome desse Estado; 

 XV) entende-se por "Repartição receptora" a Repartição nacional ou organização 
intergovernamental em que o pedido internacional foi depositado; 

 XVI) entende-se por "União" a União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes; 

 XVII) entende-se por "Assembléia" a Assembléia da União; 

 XVIII) entende-se por "Organização" a Organização Mundial da Propriedade Intelectual; 

 XIX) entende-se por "Escritório Internacional" o Escritório Internacional da Organização e, 
enquanto existirem, os Escritórios Internacionais Reunidos para Proteção da Propriedade 
Intelectual (BIRPI); 

 XX) entende-se por "Diretor Geral" o Diretor-Geral da Organização e, enquanto existirem os 
BIRPI, o Diretor dos BIRPI. 

 

CAPÍTULO I 

Pedido Internacional e Pesquisa Internacional 

 Artigo 3 

 Pedido Internacional 

 1) Os pedidos de proteção das invenções em todo e qualquer Estado contratante podem ser 
depositados na qualidade de pedidos internacionais no sentido do presente Tratado. 

 2) Um pedido internacional deverá conter, de acordo com o presente Tratado e com o 
Regulamento de execução, um requerimento, uma descrição, uma ou várias reivindicações, um ou 
vários desenhos (quando estes forem necessários) e um resumo. 

 3) O resumo destina-se exclusivamente para fins de informação técnica; não poderá ser levado em 
consideração para qualquer outro fim, mormente para avaliação da extensão da proteção pedida. 

 4) O pedido internacional: 

 I) deve ser redigido em uma das línguas prescritas; 

 II) deve preencher as condições materiais prescritas; 

 III) deve satisfazer a exigência prescrita de unidade de invenção; 

 IV) está sujeito ao pagamento das taxas prescritas. 

 Artigo 4 

 Requerimento 

 1) O requerimento deve conter: 



 I) uma petição no sentido de que o pedido internacional deverá ser considerado de acordo com o 
presente Tratado; 

 II) a designação do Estado ou Estados contratantes em que a proteção da invenção é solicitada na 
base do pedido internacional ("Estados designados"); se o depositante puder e desejar, em relação a 
todo e qualquer Estado designado, obter uma patente regional em lugar de uma patente nacional, o 
requerimento deverá indicá-lo; se o depositante, em virtude de um tratado referente a uma patente 
regional, não puder limitar seu pedido a certos Estados participantes do tratado em questão, a 
designação de um desses Estados, bem como a indicação de desejo de obter uma patente regional 
serão assimilados a uma designação de todos esses Estados; se, de acordo com a legislação 
nacional do Estado designado, a designação desse Estado tiver o efeito de um pedido regional, essa 
obrigação deverá ser assimilada à indicação do desejo de obter uma patente regional; 

 III) o nome e outras indicações prescritas, referentes ao depositante e ao mandatário (caso haja); 

 IV) o título da invenção; 

 V) o nome do inventor e demais indicações prescritas, no caso em que a legislação de pelo menos 
um dos Estados designados exija que essas indicações seja fornecidas a partir do depósito de um 
pedido nacional; nos demais casos as ditas indicações podem figurar que no requerimento, quer em 
notificações separadas endereçadas a cada Repartição designada cuja legislação nacional exija 
essas indicações, permitindo, entretanto, que elas só sejam fornecidas depois do depósito do pedido 
nacional. 

 2) Toda e qualquer designação está sujeita ao pagamento das taxas prescritas dentro do prazo 
prescrito. 

 3) Se o depositante não solicitar outros títulos de proteção referidos no artigo 43, a designação 
significará que a proteção pedida consiste na concessão de uma patente pelo ou para o Estado 
designado. O artigo 2.II) não se aplica aos fins do presente parágrafo. 

 4) A ausência, no requerimento, do nome do inventor e das demais indicações prescritas referentes 
ao inventor não provoca qualquer conseqüência nos Estados designados cuja legislação exija essas 
indicações, permite, porém, que elas não sejam apresentadas senão depois de efetuado o depósito 
do pedido nacional. A ausência dessas indicações em uma notificação separada não provoca 
qualquer conseqüência nos Estados designados em que essas indicações não sejam exigidas pela 
legislação nacional. 

 Artigo 5 

 Descrição 

 A descrição deve fazer uma exposição da invenção suficientemente clara e completa para que um 
profissional do ramo possa executá-la. 

 Artigo 6 

 Reivindicações 

 A ou as reivindicações devem definir a finalidade da proteção solicitada. As reivindicações 
deverão ser claras e concisas. Devem basear-se totalmente na descrição. 

 Artigo 7 

 Desenhos 

 1) Com ressalva do parágrafo 2)II), deverão ser fornecidos desenhos sempre que forem necessários 
à compreensão da invenção. 

 2) Se a invenção for de natureza tal que possa ser ilustrada por desenhos, mesmo que estes não 
sejam indispensável à sua compreensão; 



 I) o depositante poderá incluir tais desenhos no pedido internacional na ocasião de seu depósito; 

 II) toda e qualquer Repartição designada poderá exigir que o depositante lhe forneça tais desenhos 
no prazo determinado. 

 Artigo 8 

 Reivindicações de prioridade 

 1) O pedido internacional pode comportar uma declaração, em obediência às estipulações do 
Regulamento de execução, reivindicando a prioridade de um ou de vários pedidos anteriores 
depositados em ou por todo e qualquer país participante da Convenção de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial. 

 2)a) Com ressalva da alínea b), as condições e os efeitos de toda e qualquer reivindicação de 
prioridade apresentada em obediência ao parágrafo 1) são aqueles previstos pelo artigo 4 do Ato de 
Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 

 b) O pedido internacional que reivindicar a prioridade de um ou vários pedidos anteriores 
depositados em ou por um Estado contratante pode designar esse Estado. Se o pedido internacional 
reivindicar a prioridade de um ou de vários pedidos nacionais depositados em ou por um Estado 
designado, ou a prioridade de um pedido internacional que designara um único Estado, as 
condições e os efeitos produzidos pela reivindicação de prioridade nesse Estado são aqueles 
previstos pela legislação nacional deste último. 

 Artigo 9 

 Depositante 

 1) Toda e qualquer pessoa domiciliada em um Estado contratante e todo e qualquer nacional de um 
tal Estado podem depositar um pedido internacional. 

 2) A Assembléia pode resolver permitir às pessoas domiciliadas em todo e qualquer país 
participante da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial que não for 
participante do presente Tratado, bem como aos nacionais desse país, que depositem pedidos 
internacionais. 

 3) As noções de domicílio e de nacionalidade, bem como a aplicação dessas noções quando 
existirem vários depositantes ou quando os depositantes não sejam os mesmos para todos os 
Estados designados, são definidas no Regulamento de execução. 

 Artigo 10 

 Repartição receptora 

 O pedido internacional dever ser depositado na Repartição receptora prescrita, que o controla e 
processa de acordo com o presente Tratado e com o regulamento de execução. 

 Artigo 11 

 Data do depósito e efeitos do pedido internacional 

 1) A Repartição receptora, no que respeita a data do depósito internacional, consigna a data de 
recebimento do pedido internacional, desde que constate, na ocasião desse recebimento, que: 

 I) o depositante não esteja privado, claramente, por motivos de domicílio ou de nacionalidade, do 
direito de depositar um pedido internacional na Repartição receptora; 

 II) o pedido internacional está redigido na língua prescrita; 

 III) o pedido internacional comporte pelo menos os seguintes elementos: 

 a) uma indicação de que foi depositado o título de pedido internacional; 



 b) a designação de pelo menos um Estado contratante; 

 c) o nome do depositante, indicado da forma prescrita; 

 d) uma parte que, à primeira vista, pareça constituir uma descrição; 

 e) uma parte que, à primeira vista, pareça constituir uma ou mais reivindicações. 

 2)a) Se a Repartição receptora constatar que o pedido internacional não preenche, na ocasião do 
seu recebimento, as condições enumeradas do parágrafo 1), solicitará ao depositante, de acordo 
com o Regulamento de execução, que faça a necessária correção. 

 b) Se o depositante cumprir a solicitação, de acordo com o Regulamento de execução, a Repartição 
receptora consignará, no que diz respeito à data do depósito internacional, a data do recebimento da 
correção exigida. 

 3) Com ressalva do artigo 64.4), qualquer pedido internacional que preencha as condições 
enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) e ao qual foi consignada uma data de depósito 
internacional terá os efeitos, a partir da data do depósito internacional, de um depósito nacional 
regular em cada um dos Estados designados; essa data será considerada como data do depósito 
efetivo em cada um dos Estados designados. 

 4) Todo e qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a 
III) do parágrafo 1) é considerado como possuindo o valor de um depósito nacional regular no 
sentido da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 

 Artigo 12 

 Transmissão do pedido internacional ao Escritório internacional 

 e à Administração encarregada da pesquisa internacional 

 1) Uma via do pedido internacional fica em poder da Repartição receptora ("cópia para a 
Repartição receptora"), uma via ("via original") é transmitida ao Escritório Internacional e uma 
outra via ("cópia de pesquisa") é transmitida à Administração competente encarregada da pesquisa 
internacional estipulada pelo artigo 16, de acordo com o Regulamento de execução. 

 2) A via original é considerada como a via autêntica do pedido internacional. 

 3) O pedido internacional é considerado como retirado se o Escritório Internacional não receber a 
via original no prazo prescrito. 

 Artigo 13 

 Possibilidade de as Repartições designadas receberem cópia do pedido 

 internacional 

 1) Toda e qualquer Repartição designada pode solicitar ao Escritório Internacional uma cópia do 
pedido internacional antes da comunicação prevista no artigo 20; o Escritório Internacional 
remeter-lhe-á tal cópia tão cedo quanto possível após a expiração do prazo de um ano a contar da 
data de prioridade. 

 2)a) O depositante pode, a qualquer época, remeter a toda e qualquer repartição designada uma 
cópia do seu pedido internacional. 

 b) O depositante pode, a qualquer época, solicitar ao Escritório Internacional que remeta a toda e 
qualquer Repartição designada uma cópia de seu pedido internacional; o Escritório Internacional 
remeterá, tão cedo quanto possível, essa cópia à Repartição em questão. 

 c) Toda e qualquer Repartição nacional pode notificar o Escritório Internacional de que não deseja 
receber as cópias referidas pela alínea b); nesse caso, a citada alínea não se aplicará a essa 
Repartição. 



 Artigo 14 

 Irregularidades no pedido internacional 

 1)a) A Repartição receptora verificará se o pedido internacional apresenta quaisquer das seguintes 
irregularidades: 

 I) não está assinado de acordo com o regulamento de execução; 

 II) não contém as indicações estabelecidas em relação ao depositante; 

 III) não contém um título; 

 IV) não contém um resumo; 

 V) não preenche, da forma prevista pelo regulamento de execução, as condições materiais 
prescritas. 

 b) Se a Repartição receptora constatar qualquer uma dessas irregularidades, solicitará ao 
depositante que corrija o pedido internacional no prazo presrito; caso não o faça, esse pedido será 
considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. 

 2) Se o pedido internacional se referir a desenhos, embora estes não hajam sido incluídos no 
pedido, a Repartição receptora notificará ao depositante que poderá remeter os desenhos no prazo 
prescrito; a data do depósito internacional será então a data do recebimento dos referidos desenhos 
pela Repartição receptora. De outro modo, qualquer referência e tais desenhos será considerada 
como inexistente. 

 3)a) Se a Repartição receptora constatar que as taxas prescritas pelo artigo 3.4(IV) não foram 
pagas no prazo prescrito, ou que a taxa prescrita pelo artigo 4.2) não foi paga em relação a nenhum 
dos Estados designados, o pedido internacional será considerado como retirado e a Repartição 
receptora assim o declarará. 

 b) Se a Repartição receptora constatar que a taxa prescrita pelo artigo 4.2) foi paga dentro do prazo 
prescrito em ralação a um ou vários Estados designados (mas não em relação a todos esses 
Estados), a designação desses Estados para os quais a taxa não foi paga dentro do prazo prescrito 
será considerada como retirada e a Repartição receptora assim o declarará. 

 4) Se, depois que houver consignado ao pedido internacional uma data de depósito internacional, a 
Repartição receptora constatar, dentro do prazo prescrito, que qualquer uma das condições 
enumeradas nos pontos I) a III) do artigo 11.1) não foi preenchida nessa data, esse pedido será 
considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. 

 Artigo 15 

 Pesquisa internacional 

 1) Cada pedido internacional constituirá objeto de uma pesquisa internacional. 

 2) A pesquisa internacional tem por objetivo descobrir o estado da técnica pertinente. 

 3) A pesquisa internacional será efetuada na base das reivindicações, levando em conta a descrição 
e os desenhos (caso os haja). 

 4) A Administração encarregada da pesquisa internacional a que se refere o artigo 16, ser esforçará 
por descobrir o estado da técnica pertinente na medida em que lhe permitirem os seus meios e 
deverá, em todo caso, consultar a documentação especificada pelo Regulamento de execução. 

 5)a) O titular de um pedido internacional depositado na Repartição nacional de um Estado 
contratante ou na Repartição agindo em nome de um tal Estado poderá, se a legislação nacional 
desse Estado assim o permitir e nas condições previstas por essa legislação, solicitar que uma 
pesquisa semelhante a uma pesquisa internacional ("pesquisa do tipo internacional") seja efetuada 
em relação a esse pedido. 



 b) A Repartição nacional de um Estado contratante ou a Repartição agindo em nome de um tal 
Estado, poderá, se a legislação nacional desse Estado assim o permitir, submeter a uma pesquisa do 
tipo internacional qualquer pedido nacional ali depositado. 

 c) A pesquisa do tipo internacional será efetuada pela Administração encarregada da pesquisa 
internacional a que se refere o artigo 16, que seria competente para proceder à pesquisa 
internacional se o pedido nacional fosse um pedido internacional depositado na Repartição 
mencionada nas alíneas a) e b). Se o pedido nacional estiver redigido em uma língua que a 
Administração encarregada da pesquisa internacional julgar não estar em condições adequadas de 
processar, a pesquisa do tipo internacional será efetuada na base de uma tradução preparada pelo 
depositante em uma das línguas precritas para os pedidos internacionais que a dita Administração 
se comprometer a aceitar para os pedidos internacionais. O pedido nacional e a tradução, quanto 
esta for exigida, devem ser apresentadas na forma prescrita para os pedidos internacionais. 

 Artigo 16 

 Administração encarregada da pesquisa internacional 

 1) A pesquisa internacional será efetuada por uma Administração encarregada da pesquisa 
internacional; esta poderá ser, quer uma Repartição nacional, quer uma organização 
intergovernamental, como o Instituto Internacional de Patentes, cujas atribuições incluem o 
estabelecimento de intercâmbio de pesquisa documentária sobre o estado da técnica relativa a 
invenções que constituam objeto de pedidos de patentes. 

 2) Se, enquanto não for instituída uma única Administração encarregada da pesquisa internacional, 
existirem várias Administrações incumbidas da pesquisa internacional, cada Repartição receptora 
deverá especificar, de acordo com as disposições do acordo aplicável mencionado no parágrafo 
3)b), aquela ou aquelas Administrações que terão competência para proceder à pesquisa para os 
pedidos internacionais depositados naquela Repartição. 

 3)a) As Administrações encarregadas da pesquisa internacional são nomeadas pela Assembléia. 
Todas as Repartições nacionais e todas as organizações intergovernamentais que satisfizerem as 
exigências estipuladas na alínea c) poderão ser nomeadas em caráter de Administração encarregada 
da pesquisa internacional. 

 b) A nomeação dependerá do consentimento da Repartição nacional ou da organização 
intergovernamental em questão e da conclusão de um acordo, que deverá ser aprovado pela 
Assembléia, entre essa Repartição ou essa organização e o Escritório Internacional. Tal acordo 
especificará os direitos e obrigações das partes e conterá, especificamente, o compromisso formal 
da citada Repartição ou da citada organização de aplicar e cumprir as regras comuns da pesquisa 
internacional. 

 c) O Regulamento de execução estabelece as exigências mínimas, em particular aquelas 
concernentes ao pessoal e à documentação, que cada Repartição ou organização deverá satisfazer 
antes de poder ser nomeada e que deverá continuar a satisfazer enquanto perdurar a nomeação. 

 d) A nomeação é feita por um período determinado que poderá ser prolongado. 

 e) Antes de tomar uma decisão quanto à nomeação de uma Repartição nacional ou de uma 
organização intergovernamental ou quanto à prolongação de uma tal nomeação, assim como antes 
de permitir que uma tal nomeação chegue ao fim, a Assembléia consultará a Repartição ou a 
organização em questão e ouvirá o parecer do Comitê de Cooperação Técnica a que se refere o 
artigo 56, uma vez instituído esse Comitê. 

 

 

 

 



Artigo 17 

 Procedimento junto à Administração encarregada da pesquisa internacional 

 1) O procedimento junto à Administração encarregada da pesquisa internacional é determinado 
pelo presente Tratado, pelo Regulamento de execução e pelo acordo que o Escritório Internacional 
concluir, em obediência ao presente Tratado, com essa Administração. 

 2)a) Se a Administração encarregada da pesquisa internacional julgar: 

 I) que o pedido internacional ser refere a um objeto a respeito do qual não lhe compete, de acordo 
com o Regulamento, realizar a pesquisa e decide no caso não proceder à pesquisa, ou 

 II) que a descrição, as reivindicações ou os desenhos não preenchem os requisitos prescritos de 
modo a não permitir que uma pesquisa satisfatória seja realizada, ela o declarará e comunicará ao 
depositante e ao Escritório Internacional que não haverá relatório de pesquisa internacional. 

 b) Se qualquer das hipóteses mencionadas na alínea a) não ocorrer senão em relação a certas 
reivindicações o relatório de pesquisa internacional será estabelecido para as demais 
reivindicações, mencionando o impedimento em relação às primeiras, de acordo com o artigo 18. 

 3)a) Se a Administração encarregada da pesquisa internacional julgar que o pedido internacional 
não satisfaz a exigência de uma unidade de invenção, ela solicitará ao depositante que pague as 
taxas adicionais. A Administração encarregada da pesquisa internacional estabelecerá o relatório de 
pesquisa internacional em relação às partes do pedido internacional que dizem respeito à invenção 
mencionada primeiramente nas reivindicações ("invenção principal") e, se as taxas adicionais 
requeridas houverem sido pagas dentro do prazo prescrito, quanto às partes do pedido internacional 
que dizem respeito às invenções em relação às quais as citadas taxas foram pagas. 

 b) A legislação nacional de todo e qualquer Estado designado poderá prever que, caso a Repartição 
nacional desse Estado julgue justificada a solicitação, mencionada na alínea a), da Administração 
encarregada da pesquisa e caso o depositante não haja pago todas as taxas adicionais, as partes do 
pedido internacional que, consequentemente, não constituirem objeto de uma pesquisa serão 
consideradas como retiradas no que diz respeito aos efeitos nesse Estado, a menos que o 
depositante pague uma taxa especial à Repartição nacional do Estado em questão. 

 Artigo 18 

 Relatório de pesquisa internacional 

 1) O relatório de pesquisa internacional será estabelecido dentro do prazo e na forma prescritos. 

 2) O relatório de pesquisa internaiconal, tão logo seja estabelecido, será comunicado pela 
Administração encarregada da pesquisa internacional ao depositante e ao Escritório Internacional. 

 3) O relatório de pesquisa internacional ou a declaração mencionada no artigo 17.2)a) será 
traduzido de acordo com o Regulamento de execução. As traduções serão preparadas pelo 
Escritório Internacional ou sob sua responsabilidade. 

 Artigo 19 

 Modificação das reivindicações submetidas ao Escritório Internacional 

 1) Após receber comunicação do relatório de pesquisa internacional, o depositante terá o direito de 
modificar uma vez as reivindicações do pedido internacional, depositando as modificações, dentro 
do prazo prescrito, no Escritório Internacional. Poderá juntar as mesmas uma breve declaração, de 
acordo com o Regulamento de execução, explicando as modificações e esclarecendo os efeitos que 
estas poderão ter sobre a descrição e dos desenhos. 

 2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do pedido internacional 
tal como foi depositado. 



 3) A inobservância das disposições do parágrafo 2) não terá conseqüências nos Estados designados 
cuja legislação nacional permita que as modificações vão além da exposição da invenção. 

 Artigo 20 

 Comunicação às Repartições designadas 

 1)a) O pedido internacional, juntamente com o relatório de pesquisa internacional (inclusive 
qualquer indicação mencionada no artigo 17.2)b) ou a declaração mencionada no artigo 17.2)a), 
será comunicado, de acordo com o Regulamento de execução a todas as Repartições designadas 
que não hajam renunciado, total ou parcialmente, a essa comunicação. 

 b) A comunicação compreende a tradução (tal como foi estabelecida) do relatório em questão ou 
da declaração citada. 

 2) Caso as reinvindicações hajam sido modificadas de acordo com o artigo 19.1), a comunicação 
deverá incluir quer o texto integral das reinvindicações tal como foram depositadas e tal como 
foram modificadas, quer o texto integral das reinvindicações tal como foram depositadas e 
especificar as modificações efetuadas; deverá, outrossim, se for o caso, incluir a declaração 
mencionada no artigo 19.1). 

 3) A pedido da Repartição designada ou do depositante, a Administração encarregada da pesquisa 
internacional lhes remeterá, de acordo com o Regulamento de execução, cópia dos documentos 
citados no relatório de pesquisa internacional. 

 Artigo 21 

 Publicação internacional 

 1) O Escritório Internacional procederá à publicação dos pedidos internacionais. 

 2)a) Com ressalva das exceções previstas na alínea b) e no artigo 64.3), a publicação internacional 
do pedido internacional será feita logo após a expiração de um prazo de dezoito meses a contar da 
data de prioridade desse pedido. 

 b) O depositante poderá solicitar ao Escritório Internacional a publicação de seu pedido 
internacional a qualquer época antes da expiração do prazo mencionado na alínea a). O Escritório 
Internacional procederá, em conseqüência, de acordo com o Regulamento de execução. 

 4) A língua e a forma da publicação internacional, bem como outros pormenores, serão 
estabelecidos pelo Regulamento de execução. 

 5) Não será feita qualquer publicação internacional caso o pedido internacional seja retirado ou 
considerado como retirado antes de terminado o preparo técnico da publicação. 

 6) Se o Escritório Internacional julgar que o pedido internacional contém expressões ou desenhos 
contrários aos bons costumes ou à ordem pública, ou declarações difamantes de acordo com o 
espírito do Regulamento de execução, poderá omiti-lo de suas publicações, indicando o local e o 
número de palavras ou de desenhos omitidos. Fornecerá, a pedido, cópias especiais das passagens 
assim omitidas. 

 Artigo 22 

 Cópias, traduções e taxas para as Repartições designadas 

 1) O depositante remeterá a cada Repartição designada uma cópia do pedido internacional (exceto 
se a comunicação mencionada no artigo 20 já sido feita) e uma tradução (tal como for prescrito) 
desse pedido e lhe pagará (se for o caso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da expiração de 
um prazo de vinte meses a contar da data da prioridade. No caso em que o nome do inventor e 
demais indicações prescritas pela legislação do Estado designado, referentes ao nacional, o 
depositante deverá, caso já não hajam sido incluídos no requerimento, comunicá-los à Repartição 



nacional desse Estado ou à Repartição agindo em nome desta última, o mais tardar, na ocasião da 
expiração de um prazo de vinte meses a contar da data de prioridade. 

 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), quando a Administração encarregada da pesquisa 
internacional declarar, de acordo com o artigo 17.2)a), que um relatório de pesquisa internacional 
não será estabelecido, o prazo para efetuação dos atos mencionados no parágrafo 1) do presente 
artigo será de dois meses a contar da data da notificação da citada declaração ao depositante. 

 3) A legislação de todo e qualquer Estado contratante poderá, para fins dos atos a que se referem 
os parágrafos 1) e 2), estabelecer prazos que expirem depois daqueles mencionados nos ditos 
parágrafos. 

 Artigo 23 

 Suspensão do processo nacional 

 1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o pedido internacional antes da 
expiração do prazo aplicável de acordo com o artigo 22. 

 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá, a pedido 
expresso do depositante, tratar ou examinar a qualquer época o pedido internacional. 

 Artigo 24 

 Possível perda dos efeitos nos Estados designados 

 1) Com ressalva do artigo 25 no caso mencionado no ponto II), abaixo, os efeitos do pedido 
internacional previstos pelo artigo 11.3) cessarão em qualquer Estado designado e esta cessação 
terá as mesmas conseqüências que a retirada de um pedido nacional nesse Estado: 

 I) se o depositante retirar seu pedido internacional ou a designação desse Estado; 

 II) se o pedido internacional for considerado como retirado em virtude dos artigos 12.3), 14.1)b), 
14.3)a) ou 14.4), ou se a designação desse Estado for considerada como retirada de acordo com o 
artigo 14.3)b); 

 III) se o depositante não executar, no prazo aplicável, os atos mencionados no artigo 22. 

 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá manter os 
efeitos previstos pelo artigo 11.3) mesmo quando não for exigido que tais efeitos sejam mantidos 
em virtude do artigo 25.2). 

 Artigo 25 

 Revisão pelas Repartições designadas 

 1)a) Quando a Repartição receptora recusar a consignação de uma data de depósito internacional 
ou declarar que o pedido internacional é considerado como retirado, ou quando o Escritório 
Internacional fizer uma constatação tal como estipulada no artigo 12.3), o Escritório Internacional 
remeterá, em curto prazo, a pedido do depositante, a todas as Repartições designadas indicadas por 
este último, cópia de todo e qualquer documento incluído no processo. 

 b) Quando a Repartição receptora declarar que a designação de um Estado é considerada como 
retirada, o Escritório Internacional, a pedido do requerente, remeterá a curto prazo à Repartição 
nacional desse Estado cópia de todo e qualquer documento contido no processo. 

 c) Os requerimentos fundados nas alíneas a) ou b) deverão ser apresentados dentro do prazo 
prescrito. 

 2)a) Com ressalva das disposições da alínea b), toda Repartição designada, caso a taxa nacional (se 
for o caso) haja sido paga e caso a tradução apropriada (tal como foi prescrito) haja sido remetida 
dentro do prazo prescrito, decidirá se a recusa, a declaração ou a constatação mencionadas no 
parágrafo 1) foram justificadas do ponto de vista do presente Tratado e do Regulamento de 



execução; se constatar que a recusa ou a declaração resultaram de um engano ou de uma omissão 
da Repartição receptora, ou que a constatação foi resultante de um engano ou de uma omissão do 
Escritório Internacional, processará o pedido internacional, para os fins de seus efeitos no Estado 
da Repartição designada, como se tal engano ou omissão não houvessem ocorrido. 

 b) Quando a via original chegar ao Escritório Internacional depois de expirado o prazo prescrito 
pelo artigo 12.3) em virtude de um engano ou de uma omissão do depositante, a alínea a) não se 
aplica senão nas circunstâncias mencionadas pelo artigo 48.3). 

 Artigo 26 

 Oportunidade de corrigir nas Repartições designadas 

 Nenhuma Repartição designada poderá rejeitar um pedido internacional sob a alegação de que este 
último não preenche as condições do presente Tratado e do Regulamento de execução sem primeiro 
dar ao depositante a oportunidade de corrigir o referido pedido na medida e segundo o 
procedimento estabelecidos pela legislação nacional para casos semelhantes ou comparáveis a de 
pedidos nacionais. 

 Artigo 27 

 Exigências nacionais 

 1) Nenhuma legislação nacional poderá exigir que o pedido internacional satisfaça, quanto a sua 
forma ou a seu conteúdo, exigências diferentes daquelas previstas por este Tratado e pelo 
Regulamento de execução ou a exigências suplementares. 

 2) As disposições do parágrafo 1) não afetam o artigo 7.2) nem impedem qualquer legislação 
nacional de exigir, uma vez iniciado o processo do pedido internacional dentro da Repartição 
designada: 

 I) quando o depositante for uma pessoa jurídica, a indicação do nome de um diretor desta última 
autorizado a representá-la; 

 II) a remessa de documentos que não pertençam ao pedido internacional mas que constituam prova 
de alegações ou de declarações contidas nesse pedido, inclusive a confirmação do pedido 
internacional pela assinatura do depositante quando esse pedido, tal como foi depositado, tiver a 
assinatura do seu representante ou de seu mandatário. 

 3) Quando o depositante, para os fins de qualquer Estado designado, não for qualificado, de acordo 
com a legislação desse Estado para fazer o depósito de um pedido nacional, em virtude de não ser o 
inventor, o pedido internacional poderá ser rejeitado pela Repartição designada. 

 4) Quando a legislação nacional dispuser no que concerne à forma e ao conteúdo dos pedidos 
nacionais, sobre exigências que, do ponto de vista dos depositantes, são mais favoráveis que 
aquelas previstas pelo presente Tratado e o Regulamento de execução para os pedidos 
internacionais, a Repartição nacional, os tribunais e todos os demais órgãos competentes do Estado 
designado ou agindo em nome deste último, poderão aplicar as primeiras exigências, em lugar das 
últimas, aos pedidos internacionais, exceto se o depositante requerer que as exigências previstas 
pelo presente Tratado e pelo Regulamento de execução sejam aplicados a seu pedido internacional. 

 5) Nada constante do presente Tratado e do Regulamento de execução poderá ser compreendido 
como podendo limitar a liberdade de qualquer Estado contratante de estabelecer todas as condições 
materiais para concessão de patentes que desejar. Em particular, qualquer disposição do presente 
Tratado e do Regulamento de execução referente à definição do estado da técnica deverá ser 
exclusivamente considerada para os fins do processo internacional; por conseguinte, qualquer 
Estado contratante poderá aplicar, ao determinar se uma invenção objeto de um pedido 
internacional faz ou não jus a uma patente, os critérios de sua legislação nacional relativos ao 
estado da técnica e de outras condições necessárias à obtenção de patentes que não constituam 
exigências relativas à forma e ao conteúdo dos pedidos. 



 6) A legislação nacional poderá exigir do depositante que forneça provas quanto a qualquer 
condição de direito material à patente que ela estipule. 

 7) Qualquer Repartição receptora, assim como qualquer Repartição designada, que houver iniciado 
o processo do pedido internacional, poderá aplicar qualquer disposição de sua legislação nacional 
relativa à representação obrigatória do depositante por um mandatário habilitado junto a essa 
Repartição e à indicação obrigatória de um endereço de trabalho no Estado designado para fins de 
recebimento de notificações. 

 8) Nada constante do presente Tratado e do Regulamento de execução poderá ser interpretado 
como capaz de limitar a liberdade de qualquer Estado contratante de aplicar as medidas que 
considerar necessárias em matéria de defesa nacional ou de limitar, para defender seus interesses 
econômicos, o direito de seus nacionais ou das pessoas domiciliadas em seu território de depositar 
pedidos internacionais. 

 Artigo 28 

 Modificação das reivindicações, da descrição e dos desenhos nas Repartições designadas 

 1) O depositante deverá ter oportunidade de modificar as reivindicações, a descrição e os 
desenhos, dentro do prazo prescrito, em cada Repartição designada. Nenhuma Repartição 
designada poderá conceder patente ou recusar-se a concedê-la antes de expirado esse prazo, exceto 
com o acordo expresso do depositante. 

 2) As modificações não deverão ir além da exposição da invenção que consta do pedido 
internacional tal como foi depositado, a menos que a legislação nacional do Estado designado o 
faculte expressamente. 

 3) As modificaçõs deverão ser conformes à legislação nacional do Estado designado em relação a 
tudo quanto não for estabelecido pelo presente Tratado ou pelo Regulamento de execução. 

 4) Quando a Repartição designada exigir uma tradução do pedido internacional, as modificações 
deverão ser apresentadas na mesma língua da tradução. 

 Artigo 29 

 Efeitos da publicação internacional 

 1) No que concerne à proteção de qualquer direito do depositante em um Estado designado, a 
publicação internacional de um pedido internacional terá, nesse Estado, com ressalva das 
disposições constantes dos parágrafos 2) a 4), os mesmos efeitos que os estabelecidos pela 
legislação nacional desse Estado à publicação nacional obrigatória de pedidos nacionais não 
examinados como tais. 

 2) Se a língua da publicação internacional diferir daquela das publicações requeridas pela 
legislação nacional do Estado designado, a dita legislação nacional poderá estipular que os efeitos 
previsto no parágrafo 1) não se produzam senão a partir da data em que: 

 I) uma tradução nesta última língua seja publicada de acordo com a legislação nacional; ou 

 II) uma tradução nesta última língua seja posta à disposição do público para inspeção, de acordo 
com a legislação nacional; ou 

 III) uma tradução nesta última língua seja transmitida pelo depositante ao usuário não autorizado, 
efetivo ou eventual, da invenção que constitui objeto do pedido internacional; ou 

 IV) os dois atos a que se referem os pontos I) e III) ou os dois atos a que se referem os pontos II) e 
III) tenham sido executados. 

 3) A legislação nacional de qualquer Estado designado poderá estipular que, no caso da publicação 
internacional ser efetuada, a pedido do depositante, antes da expiração de um prazo de dezoito 



meses contados da data de prioridade, os efeitos previstos no parágrafo 1) não se produzam senão 
depois de expirado um prazo de dezoito meses contados da data de prioridade. 

 4) A legislação nacional de qualquer Estado designado poderá prever que os efeitos a que se refere 
o parágrafo 1) não se produzam senão a partir da data do recebimento, por sua Repartição nacional 
ou pela Repartição agindo em nome desse Estado, de uma via da publicação, efetuada de acordo 
com o artigo 21, do pedido internacional. Essa Repartição publicará, assim que possível, a data do 
recebimento em sua Gazeta. 

 Artigo 30 

 Caráter confidencial do pedido internacional 

 1)a) Ressalvada a alínea b), o Escritório Internacional e as Administrações encarregadas da 
pesquisa internacional não deverão permitir a nenhuma pessoa ou administração acesso ao pedido 
internacional antes de sua publicação internacional, a menos que seja requerido pelo depositante ou 
com sua autorização. 

 b) A alínea a) não se aplica às transmissões à Administração competente encarregada da pesquisa 
internacional, às transmissões previstas no artigo 13, nem às comunicações previstas no artigo 20. 

 2)a) Nenhuma Repartição nacional poderá permitir a terceiros acesso ao pedido internacional, 
exceto por requerimento ou autorização do depositante, antes de qualquer das datas seguintes que 
ocorra primeiro: 

 I) data da publicação internacional do pedido internacional; 

 II) data do recebimento da comunicação do pedido internacional, de acordo com o artigo 20; 

 III) data do recebimento de uma cópia do pedido internacional, de acordo com o artigo 22. 

 b) A alínea a) não impedirá uma Repartição nacional de informar a terceiros que foi designada, 
nem de publicar esse fato. Uma tal informação ou publicação poderá entretanto, conter apenas as 
seguintes indicações: identificação da Repartição receptora, nome do depositante, data do depósito 
internacional, número do pedido internacional e título da invenção. 

 c) A alínea a) não poderá impedir que uma Repartição designada permita às autoridades judiciárias 
acesso ao pedido internacional. 

 3) O parágrafo 2)a) aplica-se a qualquer Repartição receptora, exceto quanto às transmissões 
previstas no artigo 12.1). 

 4) Do ponto de vista do presente artigo, a expressão «acesso» inclui qualquer meio através do qual 
terceiros possam tomar conhecimento e inclui, pois, a comunicação individual e a publicação geral; 
entretanto, nenhuma Repartição nacional poderá publicar um pedido internacional ou sua tradução 
antes da publicação internacional ou antes expirado um prazo de vinte meses a contar da data de 
prioridade, caso a publicação internacional não ocorra quando da expiração desse prazo. 

 

Capítulo II 

Exame Preliminar Internacional 

 Artigo 31 

 Pedido de exame preliminar internacional 

 1) A pedido do depositante, o pedido internacional constituirá o objeto de um exame preliminar 
internacional de acordo com as disposições seguintes e o Regulamento de execução. 

 2)a) Qualquer depositante que, do ponto de vista do Regulamento de execução, esteja domiciliado 
em um Estado contratante obrigado pelo Capítulo II ou for um nacional de um tal Estado e cujo 



pedido internacional haja sido depositado na Repartição receptora desse Estado ou agindo em nome 
desse Estado, poderá apresentar um pedido de exame preliminar internacional. 

 b) A Assembléia poderá decidir permitir às pessoas autorizadas a depositar pedidos internacionais 
à apresentar pedidos de exame preliminar internacional mesmo que elas sejam domiciliadas em um 
Estado não-contratante ou não-obrigado pelo Capítulo II ou que possuam a nacionalidade de um tal 
Estado. 

 3) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser feito independentemente do pedido 
internacional. Deverá conter as indicações prescritas e ser feito na língua e na forma prescritas. 

 4)a) O pedido de exame preliminar internacional deverá indicar aquele ou aqueles Estados 
contratantes em que o depositante pretende utilizar os resultados do exame preliminar internacional 
(«Estados eleitos»). Estados contratantes adicionais poderão ser eleitos posteriormente. As eleições 
não poderão visar senão os Estados contratantes já designados de acordo com o artigo 4. 

 b) Os depositantes enquadrados no parágrafo 2)a) poderão eleger qualquer Estado contratante 
obrigado pelo Capítulo II. Os depositantes enquadrados no parágrafo 2)b) não poderão eleger senão 
os Estados contratantes obrigados pelo Capítulo II que se tenham declarado disposto a serem 
eleitos por tais depositantes. 

 5) O pedido de exame preliminar internacional está sujeito ao pagamento das taxas prescritas 
dentro do prazo prescrito. 

 6)a) o pedido de exame preliminar internacional deverá ser apresentado à Administração 
competente encarregada do exame preliminar internacional mencionada no artigo 32. 

 b) Qualquer eleição posterior deverá ser submetida ao Escritório Internacional. 

 7) Cada Repartição eleita receberá notificação de sua eleição. 

 Artigo 32 

 Administração encarregada do exame preliminar internacional 

 1) O exame preliminar internacional será efetuado pela Administração encarregada do exame 
preliminar internacional. 

 2) No caso dos pedidos de exame preliminar internacional a que se referem o artigo 31.2)a) e o 
artigo 31.2)b), a Repartição receptora ou a Assembléia, respectivamente, especificarão, de acordo 
com as disposições do acordo aplicável concluindo entre a Administração ou Administrações 
interessadas encarregadas do exame preliminar internacional e o Escritório Internacional, aquela ou 
aquelas das Administrações que serão competentes para proceder ao exame preliminar. 

 3) As disposições do artigo 16.3) aplicar-se-ão, mutatis mutandis, às Administrações encarregadas 
do exame preliminar internacional. 

 Artigo 33 

 Exame preliminar internacional 

 1) O exame preliminar internacional tem por objeto formular uma opinião preliminar e sem 
compromisso sobre as questões de saber se a invenção cuja proteção é solicitada, parece ser nova, 
implicar uma atividade inventiva (não ser evidente) e ser suscetível de aplicação industrial. 

 2) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja proteção é solicitada é considerada 
como nova desde que não exista anterioridade no estado da técnica tal como é definida no 
Regulamento de execução. 

 3) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja proteção é solicitada é considerada 
como implicando uma atividade inventiva, desde que, levando-se em conta o estado da técnica tal 



como é definido no Regulamento de execução, ela não seja evidente, na data pertinente 
estabelecida, para um profissional do ramo. 

 4) Para fins do exame preliminar internacional à invenção cuja proteção é solicitada é considerada 
como suscetível de aplicação industrial desde que, de acordo com sua natureza, possa ser produzida 
ou utilizada (no sentido tecnológico) em toda espécie de indústria. O termo «indústria» deverá ser 
interpretado no seu sentido mais lato, como na Convenção de París para a Proteção da Propriedade 
Industrial. 

 5) Os critérios precedente não servem senão para fins do exame preliminar internacional. Qualquer 
Estado contratante poderá aplicar critérios adicionais ou diferentes a fim de decidir se, nesse 
Estado, a invenção pode ou não ser patenteada. 

 6) O exame preliminar internacional deverá levar em consideração todos os documentos citados no 
relatório de pesquisa internacional. Poderá levar em consideração todos os documentos adicionais 
que julgar pertinentes no caso. no caso em espécie. 

 Artigo 34 

 Procedimento junto à Administração encarregada do exame preliminar Internacional 

 1) O procedimento junto à Administração encarregada do exame preliminar internacional é 
determinado pelo presente Tratado, pelo Regulamento de execução e pelo acordo que o Escritório 
Internacional concluir, de acordo com o presente Tratado e com o Regulamento de execução, com 
essa Administração. 

 2)a) O depositante tem o direito de se comunicar, verbalmente e por escrito, com a Administração 
encarregada do exame preliminar internacional. 

 b) O depositante tem o direito de modificar as reinvidicações, a descrição e os desenhos, na forma 
estabelecida e dentro do prazo prescrito, antes do estabelecimento do relatório de exame preliminar 
internacional. As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do pedido 
internacional tal como foi depositado. 

 c) O depositante receberá da Administração encarregada do exame preliminar internacional pelo 
menos um aviso por escrito, a menos que a citada Administração julgue que todas as condições 
abaixo foram satisfeitas: 

 I) a invenção corresponde aos critérios fixados pelo artigo 33.1); 

 II) o pedido internacional preenche as condições do presente Tratado e do Regulamento de 
execução na medida em que são controladas pela citada Administração; 

 III) não se cogita de apresentar observações no sentido do artigo 35.2), última frase. 

 d) O depositante poderá responder ao aviso por escrito. 

 3)a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional julgar que o pedido 
internacional não satisfaz a exigência de unidade da invenção tal como é definida no Regulamento 
de execução poderá solicitar ao depositante, à escolha deste último, quer que limite as 
reinvindicações de modo a satisfazer essa exigência, quer que pague as taxas adicionais. 

 b) A legislação nacional de qualquer Estado eleito poderá prever, quanto o depositante preferir 
limitar as reinvindicações de acordo com a alínea a), que as partes do pedido internacional que, em 
conseqüência da limitação, não constituam objeto de um exame preliminar internacional sejam 
consideradas, no que diz respeito aos efeitos nesse Estado, como retiradas a menos que uma taxa 
especial seja paga pelo depositante à Repartição Nacional do dito Estado. 

 c) Se o depositante não atender à solicitação mencionada na alínea a) dentro do prazo estipulado, a 
Administração encarregada do exame preliminar internacional fará um relatório de exame 
preliminar sobre as partes do pedido internacional que dizem respeito ao que pareça constituir a 



invenção principal fornecendo indicações sobre esse particular no relatório. A legislação nacional 
de qualquer Estado eleito poderá prever, quando a Repartição nacional desse Estado julgar 
justificada a solicitação da Administração encarregada do exame preliminar internacional, que as 
partes do pedido internacional que não digam respeito à invenção principal sejam, no que concerne 
aos efeitos nesse Estado, consideradas como retiradas, a menos que uma taxa especial seja paga 
pelo depositante a essa Repartição. 

 4) a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional julgar: 

 I) que o pedido internacional diz respeito a um objeto a respeito do qual não lhe compete, de 
acordo com o Regulamento de execução, efetuar um exame preliminar internacional e decidir no 
caso não proceder a esse exame, ou 

 II) que a descrição, as reivindicações ou os desenhos não são claros, ou que as reivindicicações 
não se fundam de forma adequada na descrição, de maneira que possa ser formada uma opinião 
válida quanto à questão de novidade, da atividade inventiva (não-evidência) ou da aplicação 
industrial da invenção cuja proteção é solicitada, ela não abordará as questões mencionadas no 
artigo 33.1) e dará a conhecer ao depositante essa opinião e seus motivos. 

 b) Se qualquer uma das hipóteses mencionadas na alínea a) não ocorrer senão a respeito de certas 
reivindicações ou em relação a certas reivindicações, as disposições da citada alínea a) não se 
aplicarão senão a respeito dessas reivindicações. 

 Artigo 35 

 Relatório de exame preliminar Internacional 

 1) O relatório de exame preliminar Internacional será estabelecido dentro do prazo e na forma 
prescritos. 

 2) O relatório de exame preliminar internacional não conterá nenhuma declaração respectiva à 
questão de saber se a invenção cuja proteção é solicitada faz ou parece fazer jus ou não a patente a 
respeito de uma legislação nacional qualquer. Declarará, ressalvado o parágrafo 3), em relação a 
cada reivindicação, se essa reivindicação parece corresponder aos critérios de novidades, atividade 
inventiva (não-evidência) e aplicação industrial, tal como esses critérios são definidos, para fins do 
exame preliminar internacional, no artigo 33.1) a 4) Essa declaração deverá ser acompanhada por 
uma citação dos documentos que apoiam a conclusão declarada e por todas explicações que se 
imponham no caso. A essa declaração deverão igualmente ser juntadas as demais observações 
previstas pelo Regulamento de execução. 

 3)a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional julgar, na ocasião do 
fornecimento do relatório de exame preliminar internacional, que qualquer uma das hipóteses 
mencionadas no artigo 34.4)a) ocorreu, o relatório o consignará explicando os motivos. Não deverá 
conter qualquer declaração do tipo descrito no parágrafo 2). 

 b) Se qualquer uma das hipóteses mencionadas no artigo 34.4)b) ocorrer, o relatório de exame 
preliminar internacional conterá, a respeito das reivindicações em questão, a indicação prevista na 
alínea a) e, quanto às demais reivindicações, a declaração mencionada no parágrafo 2). 

 Artigo 36 

 Transmissão, tradução e comunicação do relatório de exame preliminar internacional 

 1) O relatório de exame preliminar internacional será, juntamente com os anexos determinados, 
transmitido ao depositante e ao Escritório Internacional. 

 2)a) O relatório de exame prelominar intenacional e seus anexos serão traduzidos nas línguas 
prescritas. 

 b) Todas as traduções do citado relatório serão preparadas pelo Escritório Internacional ou sob sua 
responsabilidade; todas as traduções de seus anexos serão preparadas pelo depositante. 



 3)a) O relatório de exame preliminar internacional, com sua tradução (tal qual ela for prescrita) e 
seus anexos (na língua original), será comunicado pelo Escritório Internacional a cada Repartição 
eleita. 

 b) A tradução prescrita para os anexos será trasnmitida, dentro do prazo prescrito, pelo depositante 
para as Repartições eleitas. 

 4) O artigo 20.3) aplica-se, mutatis mutandis, às cópias de todo documento citado no relatório de 
exame preliminar internacional e que não tenham sido citado no relatório de pesquisa internacional. 

 Artigo 37 

 Retirada do pedido de exame preliminar internacional ou de eleições 

 1) O depositante poderá retirar todas ou parte das eleições. 

 2) Se a eleição de todos os Estados for retirada, considerar-se-á o pedido como retirado. 

 3)a)Toda retirada deverá ser notificada ao Escritório Internacional. 

 b) As Repartições eleitas interessadas e a Administração competente encarregada do exame 
preliminar internacional serão notificadas correspondentemente pelo Escritório Internacional. 

 4)a) Com ressalva da alínea b), a retirada do pedido de exame preliminar internacional ou da 
eleição de um Estado contratante, salvo disposição em contrário da legislação nacional do Estado 
em questão, será considerada como retirada do pedido internacional do que se refere a esse Estado. 

 b) A retirada do pedido de exame preliminar internacional ou da eleição não será considerada 
como retirada do pedido internacional se ela ocorrer antes da expiração do prazo aplicável segundo 
o artigo 22; todavia, todo Estado contratante poderá prever em sua legislação nacional que o acima 
exposto somente será válido, si a sua Repartição nacional receber, dentro desse prazo, cópia do 
pedido internacional, junto com uma tradução (como prescrito) e a taxa nacional. 

 Artigo 38 

 Caráter confidencial do exame preliminar internacional 

 1) Salvo requerimento ou autorização do depositante, o Escritório Internacional e a Administração 
competente encarregada Do exame preliminar internacional não poderão, em momento algum, 
permitir a qualquer pessoa ou administração - com exceção das Repartições eleitas, depois do 
estabelecimento do relatório de exame preliminar internacional - acesso, nos termos e sentido do 
artigo 30.4), ao dossier do exame preliminar internacional. 

 2) Com ressalva do parágrafo 1) e dos artigos 36.1) e 3) e 37.3)b), o Escritório Internacional e a 
Administração competente encarregada do exame preliminar internacional não poderão dar, salvo 
requerimento ou autorização do depositante, qualquer informação relativa à expedição ou não-
expedição de um relatório de exame preliminar internacional e retirada ou não-retirada do pedido 
de exame preliminar internacional, ou de qualquer eleição. 

 Artigo 39 

 Cópias, traduções e taxas para as Repartições eleitas 

 1)a) Se a eleição de um Estado contratante for realizada antes da expiração do décimo nono mês a 
contar da data de prioridade, o artigo 22 não se aplicará a esse Estado; o depositante remeterá a 
cada Repartição eleita uma cópia do pedido internacional (exceto se a comunicação a que se refere 
o artigo 20 já houver sido feita) e uma tradução (tal como for prescrito) desse pedido e lhe pagará 
(se for o caso) a taxa nacional, o mais tardar ao expirar um prazo de vinte e cinco meses contados 
da data de prioridade. 

 b) Qualquer legislação nacional poderá, a fim de executar os atos a que se refere a alínea a), fixar 
prazos que expirem depois daquele que figura na cidade alínea. 



 2) Os efeitos previstos no artigo 11.3) cessarão no Estado eleito com as mesmas consequências 
que as que decorrem da retirada de um pedido nacional nesse Estado, se o depositante deixar de 
executar os atos a que se refere o parágrafo 1)a) dentro do prazo aplicável de acordo com o 
parágrafo 1)a) ou b). 

 3) Qualquer Repartição eleita poderá manter os efeitos previstos no artigo 11.3) mesmo quando o 
depositante não preenche as condições previstas no parágrafo 1)a) ou b). 

 Artigo 40 

 Suspensão do exame nacional e dos demais processos 

 1) Se a eleição de um Estado contratante for efetuada antes de expirado o décimo nono mês a 
contar da data de prioridade, o artigo 23 não se aplicará a esse Estado e sua repartição nacional ou 
qualquer Repartição agindo em nome desse Estado não efetuará o exame e não iniciará qualquer 
outro processo relativo ao pedido internacional, com ressalva do parágrafo 2), antes de expirado o 
prazo aplicável de acordo com o artigo 39. 

 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer repartição eleita, a pedido expresso do 
depositante, poderá proceder a qualquer época ao exame e iniciar qualquer outro processo referente 
ao pedido internacional. 

 Artigo 41 

 Modificação das reivindicações, da descrição e dos desenhos 

 Nas Repartições eleitas 

 1) O depositante deverá Ter oportunidade de modificar as reinvindicações, a descrição e os 
desenhos, dentro do prazo previsto, em cada Repartição eleita. Nenhuma Repartição eleita poderá 
conceder patente, nem se recusar a concedê-la antes de expirado esse prazo, salvo autorização 
expressa do depositante. 

 2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção que consta do pedido 
internacional, tal como foi depositado, salvo se a legislação nacional do Estado eleito o permitir 
expressamente. 

 3) As modificações deverão respeitar a legislação nacional do Estado eleito em tudo quanto não 
for disposto neste Tratado ou no Regulamento de execução. 

 4) Quando a Repartição eleita exigir uma tradução do pedido internacional, as modificações 
deverão ser feitas na mesma língua da tradução. 

 Artigo 42 

 Resultado do exame nacional das Repartições eleitas 

 As Repartições eleitas que receberem o relatório de exame preliminar internacional não poderão 
exigir que o depositante lhes remeta cópias de documentos anexos ao exame relativo ao mesmo 
pedido internacional em qualquer outra Repartição eleita, ou que ele lhes remeta informações 
relativas ao conteúdo de tais documentos. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Disposições Gerais 

 Artigo 43 

 Requerimento de certos títulos de proteção 

 O depositante poderá indicar, de acordo com o Regulamento de execução, que seu pedido 
internacional visa à concessão de um certificado de autor de invenção, de um certificado de 
utilidade ou de um modelo de utilidade e não à de uma patente, ou à concessão de uma patente ou 
certificado de adição, de um certificado de autor de invenção adicional ou de um certificado de 
utilidade adicional, em qualquer Estado designado ou eleito cuja legislação preveja a concessão de 
certificados de autor de invenção, de certificados de utilidade, de modelos de utilidade, de patentes 
ou certificados de adição, de certificados de autor de invenção adicionais ou de certificados de 
utilidade adicionais; os efeitos decorrentes dessa indicação serão determinados pela escolha 
efetuada pelo depositante. Para fins deste artigo e de qualquer regra que se lhe refira, o artigo 2.ii) 
não será aplicável. 

 Artigo 44 

 Requerimento de dois títulos de proteção 

 A fim de que qualquer Estado designado ou eleito, cuja legislação permita que um pedido visando 
à concessão de uma patente ou qualquer um dos outros títulos de proteção mencionados no artigo 
43 possa visar igualmente a um outro desses títulos de proteção, o depositante poderá indicar, de 
acordo com o Regulamento de execução, os dois títulos de proteção cuja concessão ele requer; os 
efeitos decorrentes serão determinados pelas indicações do depositante. Para fins deste artigo o 
artigo 2.ii) não será aplicável. 

 Artigo 45 

 Tratados de patentes regionais 

 Qualquer tratado que disponha sobre a concessão de uma patente regional («tratado de patente 
regional») e conceda a qualquer pessoa autorizada pelo artigo 9 a depositar pedidos internacionais, 
o direito de depositar pedidos visando à concessão de tais patentes, poderá estipular que os pedidos 
internacionais contendo a designação ou a eleição de um Estado signatário ao mesmo tempo do 
tratado de patente regional e do presente Tratado, sejam depositados com vistas à concessão de 
patentes regionais. 

 2) A legislação nacional de um tal Estado designado ou eleito poderá prever que qualquer 
designação ou eleição do citado Estado no pedido iternacional seja considerada como indicação de 
que o depositante deseja obter uma patente regional de acordo com o tratado de patente regional. 

 Artigo 46 

 Tradução incorreta do pedido internacional 

 Se, em virtude de uma tradução incorreta do pedido internacional, o alcance de uma patente 
concedida em decorrência desse pedido ultrapassar o alcance do pedido internacional em sua língua 
original, as autoridades competentes do Estado contratante considerado poderão limitar em 
consequência e de forma retroativa o alcance da patente e declarar que é nula na medida que seu 
alcance ultrapasse o do pedido internacional em sua língua original. 

 

 

 

 



 Artigo 47 

 Prazos 

 1) O cálculo dos prazos previstos neste Tratado será determinado pelo Regulamento de execução. 

 2)a) Todos os prazos estabelecidos nos Capítulos I e II deste Tratado poderão, fora de qualquer 
revisão de acordo com o artigo 60, ser modificados por decisão dos Estados contratantes. 

 b) A decisão é tomada pela Assembléia ou por voto por correspondência e deverá ser unânime. 

 c) Os pormenores do processo serão estabelecidos pelo Regulamento de execução. 

 Artigo 48 

 Atrasos na observância de certos prazos 

 1) Quando um prazo estabelecido por este Tratado ou pelo Regulamento de execução não for 
observado em virtude de interrupção dos serviços postais, de perda ou atraso inevitáveis do correio, 
esse prazo será considerado como observado nos casos previstos pelo Regulamento de execução e 
com a ressalva de que deverão ser preenchidas as condições de prova e outras condições prescritas 
pelo dito Regulamento. 

 2)a) Qualquer Estado contratante deverá, no que lhe diz respeito, desculpar por motivos permitidos 
por sua legislação nacional qualquer atraso na observância de um prazo. 

 b) Qualquer Estado contratante poderá, no que lhe diz respeito, desculpar por motivos outros que 
os mencionados na alínea a) qualquer atraso na observância de um prazo. 

 Artigo 49 

 Direito de exercer junto a Administrações internacionais 

 Qualquer advogado, agente de patentes ou outra pessoa que tenha o direito de exercer junto à 
Repartição nacional em que o pedido internacional foi depositado, terá o direito de exercer, no que 
concerne a esse pedido, junto ao Escritório Internacional, à Administração competente encarregada 
da pesquisa internacional e à Administração competente encarregada do exame preliminar 
internacional. 

 

CAPÍTULO IV 

Serviços Técnicos 

 Artigo 50 

 Serviços de informação sobre patentes 

 1) O Escritório Internacional poderá fornecer serviços (neste artigo denominados «serviços de 
informação»), para o fornecimento de informações técnicas e outras informações pertinentes de que 
dispuser, à base de documentos publicados, principalmente de patentes e pedidos publicados. 

 2) O Escritório Internacional poderá fornecer esses serviços de informação quer diretamente, quer 
por intermédio de uma ou várias Administrações encarregadas da pesquisa interncional ou de 
outras instituições especializadas, nacionais ou internacionais, com as quais houver conseguido 
concluir acordos. 

 3) Os serviços de informação funcionarão de maneira a facilitar muito particularmente a aquisição, 
pelos Estados contratantes que sejam países em via de desenvolvimento, de conhecimentos 
técnicos e da tecnologia, inclusive o «know-how» publicado disponível. 



 4) Os serviços de informação poderão ser obtidos pelos governos dos Estados contratantes, por 
seus nacionais e pelas pessoas domiciliadas em seu território. A Assembléia poderá decidir ampliar 
esses serviços a outros interessados. 

 5)a) Qualquer serviço fornecido aos governos dos Estados contratantes deverá sê-lo pelo preço de 
custo; entretanto para os governos dos Estados contratantes que sejam países em desenvolvimento, 
o serviço será fornecido abaixo desse custo, caso a diferença possa ser coberta pelos benefícios 
realizados com a prestação de serviço a destinatários outros que os governos de Estados 
contratantes ou pelos meios mencionados no artigo 51.4). 

 b) O preço de custo a que se refere a alínea a) deverá ser interpretado como consistindo nas 
despesas acrescidas às que a Repartição nacional ou a Administração encarregada da pesquisa 
internacional tiverem de incorrer necessariamente para executar suas tarefas. 

 6) Os pormenores relativos à aplicação deste artigo serão regulamentados por decisões de 
Assembléia e, nos limites que esta fixar, pelos grupos de trabalho que ela vier a constituir para esse 
fim. 

 7) Se assim o julgar necessário, a Assembléia recomendará outras modalidades de financiamento 
para completar as já estabelecidas no parágrafo 5). 

 Artigo 51 

 Assistência Técnica 

 1) A Assembléia instituirá um Comitê de Assistência Técnica (denominado no presente artigo «o 
Comitê»). 

 2)a) Os membros do Comitê serão eleitos entre os Estados contratantes de modo a assegurar uma 
representação adequada dos países em via de desenvolvimento. 

 b) O Diretor-Geral convidará, por iniciativa própria ou a pedido do Comitê, representantes das 
organizações governamentais que se dediquem à assistência técnica aos países em via de 
desenvolvimento para tomar parte nos trabalhos do Comitê. 

 3)a) O Comitê será encarregado da organização e da supervisão da assistência técnica prestada aos 
Estados contratantes que sejam países em via de desenvolvimento, a fim de desenvolver seus 
sistemas de patentes, quer no nível nacional, quer no regional. 

 b) A assistência técnica compreenderá, entre outros, a formação de especialistas, o preparo de 
técnicos e o fornecimento de equipamentos para demonstração e operação. 

 4) Em vista do financiamento de projetos incluídos no âmbito deste artigo, o Escritório 
Internacional fará todo o possível para concluir acordos, de um lado, com organizações 
intrnacionais de financiamento e organizações intergovernamentais, particularmente com a 
Organização das Nações Unidas, as agências das Nações Unidas assim como com as instituições 
especializadas das Nações Unidas com competência em questões de assistência técnica, assim 
como, de outro lado, com os governos dos Estados beneficiários da assistência técnica. 

 5) Os pormenores relativos à aplicação do presente artigo serão regulamentados por decisões da 
Assembléia e, nos limites fixados por esta última, pelos grupos de trabalho que ela vier a instituir 
para esse fim. 

 Artigo 52 

 Relações com outras disposições do Tratado 

 Nenhuma disposição deste Capítulo afetará as disposições financeiras contidas nos demais 
Capítulos deste Tratado. Essas disposições não se aplicam a este Capítulo nem à sua execução. 

 



CAPÍTULO V 

Disposições Administrativas 

 Artigo 53 

 Assembléia 

 1)a) A Assembléia será constituída pelos Estados contratantes, ressalvado o artigo 57.8). 

 b) O governo de cada Estado contratante será representado por um delegado, que poderá ser 
assistido por suplentes, conselheiros e técnicos. 

 2)a) A Assembléia: 

 I) tratará de todas as questões referentes à manutenção e ao desenvolvimento da União e à 
aplicação deste Tratado; 

 II) desempenhará as funções que lhe forem expressamente designadas em outras disposições deste 
Tratado; 

 III) fornecerá ao Escritório Internacional diretrizes sobre o preparo das conferências de revisão; 

 IV) examinará e aprovará os relatórios e as atividades do Diretor-Geral relativos à União e lhe 
fornecerá diretrizes úteis sobre questões da competência da União; 

 V) examinará e aprovará os relatórios e as atividades do Comitê Executivo constituído de acordo 
com o parágrafo 9) e lhe fornecerá diretrizes; 

 VI) decidirá sobre o programa, adotará o orçamento trienal da União e aprovará suas contas de 
encerramento; 

 VII) adotará o regulamento financeiro da União; 

 VIII) criará os comitês e grupos de trabalho que julgar úteis à realização dos objetivos da União; 

 IX) decidirá quais Estados não-contratantes e, ressalvado o parágrafo 8), quais organizações 
intergovernamentais e internacionais não governamentais poderão ser admitidos às suas reuniões 
na qualidade de observadores; 

 X) empreenderá qualquer outra ação apropriada à consecução dos objetivos da União e executará 
quaisquer outras funções úteis no âmbito deste Tratado. 

 b) A respeito de questões que interessem igualmente outras Uniões administradas pela 
Organização, a Assembléia estatuirá depois de ouvido o Comitê de Coordenação da Organização. 

 3) Um delegado não poderá representar senão um único Estado e não poderá votar senão em nome 
deste. 

 4) Cada Estado contratante disporá de um voto. 

 5)a) A metade dos Estados contratantes constituirá quorum. 

 b) Se esse quorum não for atingido, a Assembléia poderá decidir; entretanto, tais decisões, com 
exceção daquelas que dizem respeito a seu procedimento, não se tornarão executórias a menos que 
o quorum e a maioria requerida sejam atingidos por meio do voto por correspondência previsto no 
Regulamento de execução. 

 6)a) Com ressalva dos artigos 47.2)b), 58.2)b), 58.3) e 61.2)b), as decisões da Assembléia serão 
tomadas com uma maioria de dois terços dos votos expressos. 

 b) A abstenção não será considerada como um voto. 



 7) Caso se trate de questões do interesse exclusivo dos Estados que incorrem nas disposições do 
Capítulo II, qualquer referência aos Estados contratantes que figurem nos parágrafos 4), 5) e 6) será 
considerada como aplicável unicamente aos Estados configurados no Capítulo II. 

 8) Qualquer organização intergovernamental nomeada como Administração encarregada da 
pesquisa internacional ou como Administração encarregada do exame preliminar internacional será 
admitida como observadora nas reuniões da Assembléia. 

 9) Quando o número de Estados contratantes ultrapassar quarenta, a Assembléia estabelecerá um 
Comitê Executivo. Qualquer referência feita ao Comitê Executivo no presente Tratado ou no 
Regulamento de execução indicará a época em que esse Comitê foi estabelecido. 

 10) Enquanto não for estabelecido o Comitê Executivo, a Assembléia se pronunciará, nos limites 
do programa e do orçamento trienal, sobre os programas e orçamentos anuais preparados pelo 
Diretor-Geral. 

 11)a) Enquanto não for estabelecido o Comitê Executivo, a Assembléia se reunirá uma vez por ano 
em sessão ordinária, por convocação do Diretor-Geral e, salvo em casos excepcionais, durante o 
mesmo período e no mesmo local que o Comitê de Coordenação da Organização. 

 b) Depois do estabelecimento do Comitê Executivo, a Assembléia se reunirá uma vez cada três 
anos em sessão ordinária, por convocação do Diretor-Geral e, salvo em casos excepcionais, durante 
o mesmo período e no mesmo local que a Assembléia Geral da Organização. 

 c) A Assembléia se reunirá em sessão extraordinária por convocação expedida pelo Diretor-Geral, 
a pedido do Comitê Executivo ou a pedido de um quarto dos Estados contratantes. 

 12) A Assembléia adotará seu regulamento interno. 

 Artigo 54 

 Comitê Executivo 

 1) Depois que a Assembléia houver estabelecido um Comitê Executivo, o mesmo ficará sujeito às 
seguintes disposições; 

 2)a) Ressalvado o artigo 57.8), o Comitê será constituído pelos Estados eleitos pela Assembléia 
dentre os Estados membros desta última. 

 b) O governo de cada Estado membro do Comitê Executivo será representado por um delegado, 
que poderá ser assistido por suplentes, conselheiros e técnicos. 

 3) O número dos Estados membros do Comitê Executivo corresponderá a um quarto do número 
dos Estados membros da Assembléia. No cálculo dos assentos a serem estabelecidos, o saldo 
restante após a divisão por quatro não será levado em consideração. 

 4) Na ocasião da eleição dos membros do Comitê Executivo a Assembléia levará em consideração 
uma repartição geográfica equitativa. 

 5)a) Os membros do Comitê Executivo permanecerão em seus postos a partir do encerramento da 
sessão da Assembléia durante a qual foram eleitos até o fim da sessão ordinária seguinte da 
Assembléia. 

 b) Os membros do Comitê Executivo serão reelegíveis num limite máximo de dois terços deles. 

 c) A Assembléia regulamentará as modalidades da eleição e da reeleição eventual dos membros do 
Comitê Executivo. 

 6)a) O Comitê Executivo: 

 I) preparará o projeto de ordem do dia da Assembléia; 



 II) submeterá à Assembléia propostas relativas aos projetos de programa e de orçamento trienal da 
União preparados pelo Diretor-Geral; 

 III) pronunciar-se-á, dentro dos limites do programa e do orçamento trienal, sobre os programas e 
orçamentos anuais preparados pelo Diretor-Geral; 

 IV) submeterá à Assembléia, com os comentários apropriados, os relatórios periódicos do Diretor-
Geral e os relatórios anuais de exames de contas; 

 V) tomará todas as medidas úteis necessárias à execução do programa da União pelo Diretor-
Geral, de acordo com as decisões da Assembléia, levando em conta as circunstâncias surgidas entre 
duas sessões ordinárias da dita Assembléia; 

 V) executará todas as demais tarefas que lhe forem atribuídas no âmbito deste Tratado. 

 b) Sobre as questões que interessem igualmente outras uniões administradas pela Organização, o 
Comitê Executivo estatuirá depois de ouvido o Comitê de Coordenação da Organização. 

 7)a) O comitê Executivo reunir-se-á uma vez por anos em sessão ordinária, por convocação do 
Diretor-Geral, tanto quanto possível durante o mesmo período e no mesmo local que o Comitê de 
Coordenação da Organização. 

 b) O comitê Executivo reunir-se-á em sessão extraordinária, por convocação expedida pelo 
Diretor-Geral, quer por iniciativa deste último, quer a pedido de seu presidente ou de um quarto de 
seus membros. 

 8)a) Cada Estado membro do Comitê Executivo disporá de um voto. 

 b) A metade dos Estados membros do Comitê Executivo constituirá quorum. 

 c) As decisões serão tomadas por maioria simples dos votos expressos. 

 d) A abstenção não será considerada como um voto. 

 e) um delegado não poderá representar senão um único Estado e não poderá votar senão em nome 
do mesmo. 

 9) Os Estados contratantes que não forem membros do Comitê Executivo serão admitidos a suas 
reuniões na qualidade de observadores, assim como qualquer organização intergovernamental 
nomeada como Administração encarregada da pesquisa internacional ou como Administração 
encarregada do exame preliminar internacional. 

 10) O Comitê Executivo adotará seu regulamento interno. 

 Artigo 55 

 Escritório Internacional 

 1) As Tarefas administrativas que competem à União serão desempenhadas pelo Escritório 
Internacional. 

 2) O Escritório Internacional determinará o secretariado dos diversos órgãos da União. 

 3) O Diretor-Geral será o mais alto funcionário da União e seu representante. 

 4) O Escritório Internacional publicará uma Gazeta e outras publicações previstas pelo 
Regulamento de execução ou pela Assembléia. 

 5) O Regulamento de execução discriminará os serviços que as Repartições nacionais deverão 
prestar a fim de prestar assistência ao Escritório Internacional, às Administrações encarregadas da 
pesquisa internacional e às Administrações encarregadas do exame preliminar internacional na 
execução das tarefas determinadas por este Tratado. 



 6) O Diretor-Geral e qualquer membro do quadro de pessoal que ele designar, tomarão parte, sem 
direito a voto, em todas as reuniões da Assembléia, do Comitê Executivo e de qualquer outro 
comitê ou grupo de trabalho criado em função deste Tratado ou do Regulamento de execução. O 
Diretor-Geral, ou um membro do quadro de pessoal que ele designar, será, por direito de ofício, 
secretário desses órgãos. 

 7)a) O Escritório Internacional preparará as conferências de revisão de acordo com as diretrizes da 
Assembléia e em cooperação com o Comitê Executivo. 

 b) O Escritório Internacional poderá consultar organizações intergovernamentais e internacionais 
não governamentais sobre o preparo das conferências de revisão. 

 c) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas, tomarão parte, sem direito a voto, nas 
deliberações das conferências de revisão. 

 8) O Escritório Internacional executará todas as demais tarefas que lhe forem atribuídas. 

 Artigo 56 

 Comitê de Cooperação Técnica 

 1) A Assembléia estabelecerá um Comitê de Cooperação Técnica (denominado neste artigo «o 
Comitê»). 

 2)a) A Assembléia determinará a composição do Comitê e lhe nomeará os membros, levando em 
conta uma representação equitativa dos países em via de desenvolvimento. 

 b) As Administrações encarregadas da pesquisa internacional ou do exame preliminar 
internacional serão membros ex officio do Comitê. Quando uma tal Administração for a Repartição 
nacional de um Estado contratante, este não poderá ter outro representante no Comitê. 

 c) Se o número dos Estados contratantes o permitir, o número total dos membros do Comitê será 
superior ao dobro do número dos membros ex officio. 

 d) O Diretor-Geral, por iniciativa própria ou a pedido do Comitê, convidará representantes das 
organizações interessadas em participarem das discussões que lhes parecerem importantes; 

 3) O comitê tem por fim contribuir, por meio de avisos e recomendações: 

 I) para melhorar constantemente os serviços previstos por este Tratado; 

 II) para obter, tendo em vista a existência de várias administrações encarregadas da pesquisa 
internacional e de várias Administrações encarregadas do exame preliminar internacional, que sua 
documentação e seus métodos de trabalho sejam tão uniformes quanto possível e que seus 
relatórios sejam uniformemente da melhor qualidade possível; 

 III) a convite da Assembléia ou do Comitê Executivo, para resolver os problemas técnicos 
especialmente apresentados pela instituição de uma única Administração encarregada da pesquisa 
internacional. 

 4) Qualquer Estado contratante e qualquer organização internacional interessada poderão incumbir 
o Comitê, por escrito, de questões de sua competência. 

 5) O Comitê poderá remeter seus avisos e suas recomendações ao Diretor-Geral ou por intermédio 
deste último, à Assembléia, ao Comitê Executivo, a todas as Administrações encarregadas da 
pesquisa internacional ou do exame preliminar internacional ou a algumas delas e a todas as 
Repartições receptoras ou a algumas delas. 

 6)a) O Diretor-Geral remeterá sempre ao Comitê Executivo o texto de todos os avisos e 
recomendações do Comitê. Poderá juntar aos mesmos seus comentários. 

 b) O Comitê Executivo poderá expressar suas opiniões a respeito de qualquer aviso ou 
recomendação ou a respeito de qualquer outra atividade do Comitê e poderá solicitar a este último 



que estude questões de sua competência e a apresentar um relatório sobre as mesmas. O Comitê 
Executivo poderá submeter à Assembléia, com comentários apropriados, os avisos, recomendações 
e relatórios do Comitê. 

 7) Enquanto não for estabelecido o Comitê Executivo, as referências ao mesmo, a que se refere o 
parágrafo 6) serão consideradas como referentes à Assembléia. 

 8) A Assembléia sobre os pormenores relativos ao procedimento do Comitê. 

 Artigo 57 

 Finanças 

 1)a) A União terá um orçamento. 

 b) O orçamento da União compreenderá as receitas e as despesas próprias da União assim como 
sua contribuição para o orçamento das despesas comuns às Uniões administrativas pela 
Organização. 

 c) Serão consideradas como despesas comuns às Uniões as despesas que não forem atribuídas 
exclusivamente à União, mas também a uma ou várias outras Uniões administrativas pela 
Organização. 

 A parte da União nessas despesas comuns será proporcional ao interesse que tais despesas lhe 
apresentarem. 

 2) O orçamento da União será determinado, levando em conta as exigências de coordenação com 
os orçamentos das outras Uniões administrativas pela Organização. 

 3) Ressalvado o parágrafo 5), o orçamento da União será financiado pelos seguintes recursos: 

 I) as taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pelo Escritório Internacional à conta da 
União; 

 II) o produto da venda das publicações do Escritório Internacional a respeito da União e os direitos 
tocantes a essas publicações; 

 III) as doações, os legados e as subvenções; 

 IV) os aluguéis, juros e rendimentos diversos. 

 4) O montante das taxas e quantias devidas ao Escritório Internacional assim como o preço de 
venda de suas publicações, serão fixados de modo a cobrir normalmente todas as despesas causadas 
ao Escritório Internacional pela administração deste Tratado. 

 5)a) Caso um exercício orçamentário seja encerrado com défice, os Estados membros, ressalvadas 
as alíneas b) e c), fornecerão contribuições para cobrir esse défice. 

 b) A Assembléia determinará a contribuição de cada Estado contratante, levando na devida conta o 
número de pedidos internacionais remetidos por cada um deles no decorrer do ano em questão. 

 c) Se o défice puder ser coberto provisoriamente no todo ou em parte ou por outros meios, a 
Assembléia poderá resolver comunicá-los e não solicitar contribuições aos Estados contratantes. 

 d) Se a situação financeira da União o permitir, a Assembléia poderá decidir que todas as 
contribuições feitas de acordo com a alínea a) sejam reembolsadas aos Estados contratantes que as 
tiverem feito. 

 e) Se algum Estado contratante não houver fornecido sua contribuição conforme a alínea b) dentro 
de um prazo de dois anos contados da data em que foi exigida por decisão da Assembléia, não 
poderá exercer seu direito de voto em nenhum dos órgãos da União. Entretanto, qualquer órgão da 
União poderá autorizar um tal Estado a conservar o exercício de seu direito de voto dentro do dito 



órgão enquanto este último julgar que o atraso for decorrente de circunstâncias excepcionais e 
enevitáveis. 

 6) No caso de o orçamento não ser adotado antes do início de um novo exercício, o orçamento do 
ano precedente será renovado de acordo com as modalidades previstas pelo regulamento 
financeiro. 

 7)a) A União possuirá um fundo rotativo constituído por um único depósito efetuado por cada 
Estado contratante. Se o fundo vier a ser deficiente, a Assembléia tomará as medidas necessárias a 
seu preencimento. Se uma parte desse fundo não for mais necessária, será reembolsada aos Estados 
contratantes. 

 b) O montante do depósito inicial de cada Estado contratante no fundo citado acima, ou de sua 
participação no seu aumento será fixado pela Assembléia de acordo com princípios semelhantes 
aos previstos no parágrafo 5)b). 

 c) As modalidades do depósito serão determinadas pela Assembléia por proposta do Diretor- Geral 
e depois de consultado o Comitê de Coordenação da Organização. 

 d) Todos os depósitos serão proporcionais aos montantes depositados por cada Estado contratante, 
levando-se em conta as datas desses depósitos. 

 8)a) O acordo de sede concluído com o Estado no território do qual a Organização tem sua sede 
prevê que, se o fundo rotativo for insuficiente, esse Estado concederá adiantamentos. O montante 
desses adiantamentos e as condições em que os mesmos são concedidos serão objeto, em cada 
caso, de acordos separados entre o Estado em causa e a Organização. Enquanto estiver 
comprometido a conceder adiantamentos esse Estado disporá, ex officiode um assento na 
Assembléia e no Comitê Executivo. 

 b) O Estado a que se refere a alínea a) e a Organização, terão, cada qual, direito de declarar o 
compromisso de conceder adiantamentos por meio de aviso escrito. A declaração terá efeito três 
anos após o fim do ano durante o qual ela foi notificada. 

 9) O exame das contas será determinado, de acordo com as modalidades previstas pelo 
regulamento financeiro, por um ou vários Estados contratantes ou por fiscais externos. Serão, com 
o seu consentimento, designados pela Assembléia. 

 Artigo 58 

 Regulamento de execução 

 1) O Regulamento de execução, anexo ao presente Tratado, contém regras relativas: 

 I) a questões a respeito das quais o presente Tratado reporta expressamente ao Regulamento de 
execução ou estabelece expressamente que constituam ou constituirão objeto de prescrições; 

 II) a qualquer requisito, assunto ou procedimento de ordem administrativa; 

 III) a qualquer pormenor útil à execução das disposições deste Tratado. 

 2)a) A Assembléia poderá modificar o Regulamento de execução. 

 b) Ressalvado o parágrafo 3), as modificações exigirão a maioria de três quartos dos votos 
expressos. 

 3)a) O Regulamento de execução especificará as regras que só poderão ser modificadas: 

 I) por decisão unânime, ou 

 II) se não houver surgido qualquer desacordo quer de parte de um dos Estados contratantes cuja 
Repartição nacional funcione como Administração encarregada da pesquisa internacional ou do 
exame preliminar internacional, quer, quando uma tal Administração for uma organização 
intergovernamental, de parte do Estado contratante membro dessa organização com mandato dos 



demais Estados membros reunidos no organismo competente dessa organização, especificamente 
para esse fim. 

 b) A fim de que qualquer uma dessas regras possa ser eximida no futuro das exigências 
determinadas, será necessário que as condições estabelecidas na alínea a)I) ou a)II) tenham sido 
preenchidas. 

 c) A fim de que qualquer regra possa ser incluída no futuro em que uma ou outra das categorias 
mencionadas na alínea a), será necessário um consentimento unânime. 

 4) O Regulamento de execução determinará que o Direto-Geral baixe Instruções Administrativas 
sob o controle da Assembléia. 

 5) Em caso de discrepância entre o texto do Tratado e do Regulamento de execução, prevalecerá o 
primeiro. 

 

CAPÍTULO VI 

Divergências 

 Artigo 59 

 Divergências 

 Ressalvado o artigo 64.5) qualquer divergência entre dois ou mais Estados contratantes a respeito 
da interpretação ou a aplicação do presente Tratado e do Regulamento de execução que não seja 
resolvida por meio de negociação, poderá ser levada por qualquer um dos Estados em causa à Corte 
Internacional de Justiça por meio de petição, de acordo com os Estatutos da Corte, a menos que os 
Estados em causa concordem com outra forma de solução. O Escritório Internacional será 
notificado pelo Estado contratante requerente da divergência submetida à Corte, assim informando 
os demais Estados contratantes. 

CAPÍTULO VII 

Revisão e Modificações 

 Artigo 60 

 Revisão do Tratado 

 1) O presente Tratado poderá sofrer revisões periódicas, por meio de conferências especiais dos 
Estados contratantes. 

 2) A convocação de uma conferência de revisão será decidida pela Assembléia. 

 3) Qualquer organização intergovernamental nomeada como Administração encarregada da 
pesquisa internacional ou como Administração encarregada do exame preliminar internacional será 
admitida a qualquer conferência de revisão na quantidade de observadora. 

 4) Os artigos 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 poderão ser modificados quer por uma 
conferência de revisão, quer de acordo com as disposições do artigo 61. 

 Artigo 61 

 Modificações de certas disposições do Tratado 

 1)a) Propostas de modificação dos artigos 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 poderão ser 
apresentadas por qualquer Estado membro da Assembléia, pelo Comitê Executivo ou pelo Diretor-
Geral. 

 b) Essas propostas serão comunicadas pelo Diretor-Geral aos Estados contratantes, pelo menos 
seis meses antes de serem submetidas ao exame da Assembléia. 



 2)a) Qualquer modificação dos artigos a que se refere o parágrafo 1), será adotada pela 
Assembléia. 

 b) A adoção requirirá três quartos dos votos expressos. 

 3)a) Qualquer modificação dos artigos a que se refere o parágrafo 1) entrará em vigor um mês 
depois de recebidas pelo Diretor-Geral as notificações por escrito de aceitação, decidida de acordo 
com os respectivos regulamentos constitucionais, por parte de três quartos dos Estados que eram 
membros da Assembléia na ocasião em que a modificação foi adotada. 

 b) Qualquer modificação desses artigos assim aceita obriga todos os Estados que forem membros 
da Assembléia na ocasião em que a modificação entrar em vigor, ficando entendido que qualquer 
modificação que aumente as obrigações financeiras dos Estados contratantes não obriga senão 
aqueles dentre eles que comunicaram sua aceitação da dita modificação. 

 c) Qualquer modificação aceita de acordo com a alínea a) obriga todos os Estados que se tornarem 
membros da Assembléia depois da data em que a modificação entrou em vigor, de acordo com a 
alínea a). 

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições Finais 

 Artigo 62 

 Modalidades segundo as quais os Estados poderão participar do Tratado 

 1) Qualquer Estado membro da União Internacional para Proteção da Propriedade Industrial 
poderá participar do presente Tratado por meio de: 

 I) Sua assinatura seguida do depósito de um instrumento de ratificação, ou 

 II) O depósito de um instrumento de adesão. 

 2) Os instrumentos de ratificação ou adesão serão depositados junto ao Diretor-Geral. 

 3) As disposições do artigo 24 do Ato de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial aplicar-se-ão ao presente Tratado. 

 4) O parágrafo 3) não poderá, em caso algum, ser interpretado como implicando o reconhecimento 
ou a aceitação tácita por qualquer dos Estados contratantes da situação de fato de qualquer 
território ao qual o presente Tratado se tenha tornado aplicável por um outro Estado contratante em 
virtude do citado parágrafo. 

 Artigo 63 

 Entrada em vigor do Tratado 

 1)a) Ressalvadas as disposições do parágrafo 3), o presente Tratado entrará em vigor três meses 
depois que oito Estados hajam depositado seus instrumentos de ratificação ou de adesão, contanto, 
porém, que pelo menos quatro desses Estados preencham uma das condições seguintes: 

 I) o número dos pedidos depositados no Estado em causa seja superior a quarenta mil, de acordo 
com as estatísticas anuais mais recentes publicadas pelo Escritório Internacional; 

 II) os nacionais do Estado em causa ou as pessoas nele domiciliadas, conforme as estatísticas 
anuais mais recentes publicadas pelo Escritório Internacional, hajam depositado em um país 
estrangeiro, pelo menos mil pedidos; 



 III) a Repartição nacional do Estado em causa haja recebido de nacionais de países estrangeiros ou 
de pessoas domiciliadas em tais países, conforme as estatísticas anuais mais recentes publicadas 
pelo escritório Internacional, pelo menos dez mil pedidos. 

 b) Para os fins desta alínea, a expressão <<pedidos>> não engloba os pedidos de modelos de 
utilidade. 

 2) Ressalvado o parágrafo 3), qualquer Estado que não participar deste Tratado na ocasião da 
entrada em vigor como o preceitua o parágrafo 1) estará obrigado por este Tratado três meses 
depois da data em que ele houve depositado seu instrumento de ratificação ou de adesão. 

 3) As disposições do Capítulo II e das regras correspondentes do Regulamento de execução anexo 
ao presente Tratado não são todavia aplicáveis senão na data em que três Estados que hajam 
preenchido pelo menos uma das condições enumeradas no parágrafo 1) tenham se tornado 
participantes deste Tratado, sem declarar, em obediência ao artigo 64.1), que não se consideram 
obrigados pelas disposições do Capítulo II. Essa data entretanto não poderá ser anterior à da 
entrada em vigor inicial, de acordo com o parágrafo 1). 

 Artigo 64 

 Ressalvas 

 1)a) Qualquer Estado poderá declarar não se considerar obrigado pelas disposições do Capítulo II. 

 b) Os Estados que fizerem uma declaração segundo a alínea a), não serão obrigados pelas 
disposições do Capítulo II e pelas disposições correspondentes do Regulamento de execução. 

 2)a) Qualquer Estado que não houver feito uma declaração segundo o parágrafo 1)a) poderá 
declarar que: 

 I) não está obrigado pelas disposições do artigo 39.1) relativo à remessa de uma cópia do pedido 
internacional e de uma tradução (tal como é prescrita) deste último; 

 II) a obrigação de suspender o processo nacional a que se refere o artigo 40 não impede a 
publicação, por sua Repartição nacional ou por intermédio desta última, do pedido internacional ou 
de uma tradução do mesmo, ficando, entretanto, entendido que esse Estado não estará dispensado 
das obrigações previstas nos artigos 30 e 38. 

 b) Os Estados que fizerem uma tal declaração não ficam obrigados senão em conseqüência da 
mesma. 

 3)a) Qualquer Estado poderá declarar que, no que lhe diz respeito, a publicação internacional de 
pedidos internacionais não é obrigatória. 

 b) Quando, depois de expirado um prazo de dezoito meses contados da data de prioridade, o 
pedido internacional não contiver senão a designação de Estados que fizeram declarações de 
acordo com a alínea a), o pedido internacional não será publicado conforme o artigo 21.2). 

 c) No caso de aplicação das disposições da alínea b), o pedido internacional será, entretanto, 
publicado pelo Escritório Internacional: 

 I) a pedido do depositante: de acordo com o Regulamento de execução; 

 II) quando um pedido nacional ou uma patente baseada no pedido internacional forem publicados 
pela Repartição nacional de todo Estado designado que tenha feito uma declaração de acordo com a 
alínea a) ou em nome dessa Repartição, dentro de breve prazo depois dessa publicação, nunca 
porém antes de dezoito meses depois da data de prioridade. 

 4)a) Qualquer Estado cuja legislação nacional reconheça a suas patentes qualquer efeito sobre o 
estado da técnica a contar de uma data anterior à da publicação, mas não assimile, para os fins do 
estado da técnica, a data de prioridade reivindicada de acordo com a Convenção de Paris para 
Proteção da Propriedade Industrial na data do depósito efetivo nesse Estado, poderá declarar que o 



depósito, fora de seu território, de um pedido internacional que o designe não será assimilado a um 
depósito efetivo em seu território para fins do estado da técnica. 

 b) Qualquer Estado que tenha feito a declaração a que se refere a alínea a) não será, dentro deste 
limite, obrigado pelo artigo 11.3). 

 c) Qualquer Estado que tenha feito a declaração mencionada na alínea a) deverá, ao mesmo tempo, 
declarar por escrito a data a partir da qual e as condições em que o efeito sobre o estado da técnica 
de qualquer pedido internacional que o designe se produzirá em seu território. Essa declaração 
poderá ser modificada a qualquer época por notificação endereçada ao Diretor- Geral. 

 5) Qualquer Estado poderá declarar que não se considera obrigado pelo artigo 59. No que diz 
respeito a qualquer divergência entre um Estado contratante que tenha feito uma tal declaração e 
qualquer outro Estado contratante, não serão aplicáveis as disposições do artigo 59. 

 6)a) Qualquer declaração feita de acordo com o presente artigo deverá ser por escrito. Poderá ser 
feita à época da assinatura do presente Tratado, na ocasião do depósito do instrumento de 
ratificação ou de adesão, ou, salvo no caso sobre o qual dispõe o parágrafo 5), posteriormente, a 
qualquer época, através de notificação endereçada ao Diretor-Geral. No caso da citada notificação, 
a declaração produzirá efeito seis meses após a data do recebimento da notificação pelo Diretor-
Geral e não afetará os pedidos internacionais depositados antes de expirado esse período de seis 
meses. 

 b) Qualquer declaração feita de acordo com o presente artigo poderá ser retirada a qualquer época 
por notificação endereçada ao Diretor-Geral. Tal retirada tornar-se-á efetiva três meses depois da 
data do recebimento da notificação pelo Diretor-Geral e, quando se tratar da retirada de uma 
declaração segundo o dispõe o parágrafo 3), não afetará os pedidos internacionais depositados antes 
da expiração do prazo de três meses. 

 7) Nenhuma ressalva, além das autorizadas nos parágrafos 1) a 5), será admitida pelo presente 
Tratado. 

 Artigo 65 

 Aplicação progressiva 

 1) Se o acordo concluído com uma Administração encarregada da pesquisa internacional ou do 
exame preliminar internacional estipular, em caráter transitório, um limite do número ou do tipo de 
pedidos internacionais que essa Administração se comprometerá a processar, a Assembléia tomará 
as medidas necessárias à aplicação progressiva do presente Tratado e do Regulamento de execução 
a determinadas categorias de pedidos internacionais. Essa disposição aplica-se também aos pedidos 
de pesquisa de tipo internacional, de acordo com o artigo 15.5). 

 2) A Assembléia fixará as datas a partir das quais, ressalvado o parágrafo 1), o pedidos 
internacionais poderão ser depositados e os pedidos de exame preliminar internacional poderão ser 
apresentados. Essas datas não poderão ser posteriores ao sexto mês seguinte, segundo o caso, à 
entrada em vigor do presente Tratado, de acordo com as disposições do artigo 63.1), ou à aplicação 
do Capítulo II de acordo com o artigo 63.3). 

 Artigo 66 

 Denúncia 

 1) Qualquer Estado contratante poderá denunciar o presente Tratado, por notificação endereçada 
ao Diretor-Geral. 

 2) A denúncia terá efeito seis meses depois da data do recebimento da notificação pelo Diretor-
Geral. Essa denúncia não alterará os efeitos do pedido internacional no Estado que fizer a denúncia, 
se for feita antes de expirado o período de seis meses, em que foi feito o depósito do pedido e em 
que, se o Estado em causa foi feito eleito, a eleição foi efetuada. 



 Artigo 67 

 Assinatura e línguas 

 1)a) O presente Tratado é assinado em uma única via original nas línguas francesa e inglesa, tendo 
os textos igual valor. 

 b) Textos oficiais serão determinados pelo Diretor-Geral depois de consultados os governos 
interessados, nas línguas alemã, espanhola, japonesa, portuguesa e russa, e nas outras línguas que a 
Assembléia venha a recomendar. 

 2) O presente Tratado estará à disposição para assinaturas até 31 de Dezembro de 1970. 

 Artigo 68 

 Funções do depositário 

 1) A via original do presente Tratado, quando não estiver mais à disposição de assinaturas, será 
depositada junto ao Diretor-Geral. 

 2) O Diretor-Geral certificará o presente Tratado e transmitirá duas cópias do mesmo e do 
Regulamento de execução que lhe vai anexo aos governos de todos os Estados participantes da 
Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial e, a pedido, ao governo de qualquer 
outro Estado. 

 3) O Diretor-Geral mandará registrar o presente Tratado no Secretariado da Organização das 
Nações Unidas. 

 4) O Diretor-Geral certificará qualquer modificação do presente Tratado e do Regulamento de 
execução e transmitirá duas cópias das mesmas aos governos de todos os Estados contratantes e, a 
pedido, ao governo de qualquer outro Estado. 

 Artigo 69 

 Notificações 

 O Diretor-Geral notificará aos governos de todos os Estados participantes da Convenção de Paris 
para Proteção da propriedade Industrial: 

 I) as assinaturas apostas de acordo com o artigo 62; 

 II) o depósito dos instrumentos de ratificação ou de adesão acordo com o artigo 62; 

 III) a data da entrada em vigor do presente Tratado e a data a partir da qual o Capítulo II será 
aplicável de acordo com o artigo 63.3); 

 IV) as declarações feitas em virtude do artigo 64.1) a 5); 

 V) as retiradas feitas em virtude do artigo 64.6)b); 

 VI) as denúncias recebidas em obediência ao artigo 66; 

 VII) as declarações feitas em virtude do artigo 31.4). 
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PARTE A 

Regras Introdutórias 

 Regra 1 

 Expressões abreviadas 

 1.1 Sentido das Expressões Abreviadas 

 a) No sentido que lhe empresta o presente Regulamento de execução, deve-se entender por 
<<Tratado>> o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. 

 b) No sentido que lhe empresta o presente Regulamento de execução, as expressões <<Capítulo>> 
e <<artigo>> significam o capítulo ou o artigo indicado do Tratado. 

 Regra 2 

 Interpretação de certas palavras 

 2.1 <<Depositante>> 

 Toda vez que a palavra <<depositante>> for utilizada, deverá ser compreendida como significando 
igualmente o mandatário ou outro representante do depositante, a menos que o contrário decorra 
claramente do teor ou da natureza da disposição ou do contexto em que tal palavra é utilizada, 
como é o caso, particularmente, quando a disposição se refere ao domicílio ou à nacionalidade do 
depositante. 

 2.2 <<Mandatário>> 

 Toda vez que a palavra <<mandatário>> for utilizada, deverá ser compreendida como significando 
toda pessoa autorizada a exercer, junto às administrações internacionais, da maneira definida pelo 
artigo 49; a menos que o contrário decorra claramente do teor ou da natureza da disposição ou do 
contexto em que tal palavra é utilizada, ela deverá ser compreendida como significando 
igualmente, o representante comum mencionado na regra 4.8. 

 2.3 <<Assinatura>> 

 Toda vez que a palavra <<assinatura>> for utilizada, deverá ficar compreendido que se a 
legislação nacional da Repartição receptora ou da Administração competente encarregada da 
pesquisa internacional ou do exame preliminar internacional exigir a utilização de um selo em lugar 
da assinatura, a palavra <<assinatura>> significa <<selo>> para todos os fins dessa Repartição ou 
Administração. 

 

 PARTE B 

Regras Relativas ao Capítulo I do Tratado 

 Regra 3 

 Requerimento (formulário) 

 3.1 Formulário impresso 

 O requerimento deverá ser feito em um formulário impresso. 

 3.2 Disponibilidade de formulários 

 Exemplares de formulários impressos serão fornecidos gratuitamente aos depositantes pelas 
Repartições receptoras ou se estas assim o desejarem pelo Escritório Internacional. 

 



 3.3 Lista de controle 

 a) O formulário impresso conterá uma lista de controle que, uma vez preenchida, revelará: 

 I) o número total de folhas que constituem o pedido internacional e o número das folhas de cada 
elemento desse pedido (requerimento, descrição, reivindicações, desenhos, resumo); 

 II) se ao pedido internacional, tal como foi depositado, foram juntado ou não uma procuração (isto 
é, um documento nomeando um mandatário ou um representante comum), um documento de 
prioridade, um recibo relativo a taxas pagas ou um cheque para pagamento de taxas, um relatório 
de pesquisa internacional ou um relatório de pesquisa do tipo internacional, um documento tendo 
por objeto provar que o depositante tem os direitos do inventor, assim como qualquer outro 
documento (a ser especificado na lista de controle); 

 III) o número da ilustração dos desenhos que o depositante propõe que acompanhe o resumo 
quando este for publicado na página de cobertura da brochura e na Gazeta; em casos excepcionais o 
depositante poderá propor a publicação de mais de uma ilustração. 

 b) A lista controle deverá ser preenchida pelo depositante, mas caso deixe de fazê-lo, a Repartição 
receptora a preencherá, ela própria, fazendo as anotações cabíveis; entretanto a Repartição 
receptora não inscreverá o número mencionado na alínea a)III). 

 3.4 Detalhes 

 Sob ressalva da regra 3.3, os detalhes do formulário impresso serão prescritos pelas Instruções 
Administrativas. 

 Regra 4 

 Requerimento (conteúdo) 

 4.1 Conteúdo obrigatório e conteúdo facultativo: Assinatura 

 a) O requerimento deverá conter: 

 I) uma petição; 

 II) o título da invenção; 

 III) indicações relativas a depositante e, quando for o caso, ao mandatário; 

 IV) a designação de Estados; 

 V) indicações a respeito do inventor, quando a legislação nacional de pelo menos um Estado 
designado determinar que o nome do inventor seja fornecido ao ser depositado um pedido nacional. 

 b) O requerimento deverá conter quando for o caso: 

 I) uma reivindicação de prioridade; 

 II) uma referência a uma pesquisa internacional anterior ou a qualquer pesquisa anterior de tipo 
internacional; 

 III) uma seleção de certos tipos de proteção; 

 IV) indicação de que o depositante deseja obter uma patente regional e o nome dos Estados 
designados para os quais deseja obter uma tal patente; 

 V) uma referência a um pedido principal ou a uma patente principal. 

 c) O requerimento poderá conter indicações a respeito do inventor desde que a legislação nacional 
de nenhum Estado designado determine que o nome do inventor seja fornecido na ocasião do 
depósito de um pedido nacional. 

 d) O requerimento deverá ser assinado. 



 4.2 Petição 

 A petição deverá ser do teor e redigida de preferência como a seguir: 

 "O abaixo assinado solicita que o presente pedido internacional seja processado de acordo com o 
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes." 

 4.3 Título da invenção 

 O título da invenção deverá ser breve (conter de preferência de duas a sete palavras quando for 
elaborado em, ou traduzido para o inglês) e preciso. 

 4.4 Nomes e endereços 

 a) Os nomes das pessoas físicas deverão ser indicados pelos seus nomes e sobrenomes, estes 
últimos precedendo os primeiros. 

 b) Os nomes das pessoas jurídicas deverão ser indicados por suas designações oficiais completas. 

 c) Os endereços deverão ser indicados de acordo com as exigências usuais tendo em vista uma 
rápida entrega postal no endereço indicado e deverão sempre conter todas as unidades 
administrativas pertinentes, inclusive o número do prédio, caso exista um. Caso a legislação 
nacional do Estado designado não exija a indicação do número do prédio, o fato de não ser 
indicado esse número não terá efeito nesse Estado. É aconselhável mencionar o endereço 
telegráfico e de telex e o número de telefone quando os houver. 

 d) Apenas um endereço será necessário em relação a cada depositante, inventor ou mandatário. 

 4.5 Depositante 

 a) O requerimento deverá indicar o nome, o endereço, a nacionalidade e o domicílio do depositante 
ou, se houver vários depositantes, de cada um deles. 

 b) A nacionalidade do depositante deverá ser indicada pelo nome do Estado de que for natural. 

 c) O domicílio do depositante deverá ser indicado pelo nome do Estado em que tiver seu 
domicílio. 

 4.6 Inventor 

 a) Nos casos estipulados pela regra 4.1 a)V) o requerimento deverá indicar o nome e o endereço do 
inventor ou, caso haja vários inventores, de cada um deles. 

 b) Se o depositante for o inventor, em lugar da indicação mencionada na alínea a), o requerimento 
deverá conter uma declaração a esse respeito ou repetir o nome do depositante no espaço reservado 
à indicação do inventor. 

 c) Em relação a Estados designados diferentes, o requerimento poderá indicar pessoas diferentes, 
como inventores, quando as exigências das legislações nacionais desses Estados divergirem a esse 
respeito. Nesse caso, o requerimento deverá conter uma declaração separada para cada Estado 
designado ou para cada grupo de Estados designados em que uma determinada pessoa ou a mesma 
pessoa, deva ser considerada como sendo o inventor, ou ainda em que determinadas pessoas, ou as 
mesmas pessoas, devam ser consideradas como os inventores. 

 4.7 Mandatário 

 Se houver designação de mandatários, o requerimento deverá declará-lo e indicar o nome e o 
endereço dos mesmos. 

 4.8 Representação de vários depositantes sem mandatário comum 

 a) Se houver mais de um depositante e se o requerimento não indicar um mandatário como 
representante de todos os depositantes ("mandatário comum"), o requerimento deverá designar 



como representante comum a todos os depositantes, um dos depositantes autorizado a depositar um 
pedido internacional de acordo com o artigo 9. 

 b) Se houver mais de um depositante e se o requerimento não indicar um mandatário para 
representar todos os depositantes e não designar um dos depositantes, de acordo com a alínea a), o 
depositante mencionado em primeiro lugar no requerimento como autorizado a depositar um 
pedido internacional, de acordo com o artigo 9, será considerado como o representante comum. 

 4.9 Designação de Estados 

 Os Estados contratantes deverão ser designados pelos seus nomes, no requerimento. 

 4.10 Reivindicação de Prioridade 

 a) A declaração mencionada no artigo 8.1) deverá ser feita no requerimento; consiste em uma 
declaração de reivindicação da prioridade de um pedido anterior e deverá indicar: 

 I) quando o pedido anterior não for um pedido regional ou internacional, o nome do país em que 
foi depositado; quando o pedido for um pedido regional ou internacional, o nome do país ou dos 
países para os quais houver sido depositado; 

 II) a data em que foi depositada; 

 III) o número do depósito; e 

 IV) quando o pedido anterior for um pedido regional ou internacional, a Repartição receptora ou a 
organização intergovernamental em que foi depositado. 

 b) Se o requerimento não indicar ao mesmo tempo: 

 I) o nome do país em que o pedido anterior foi depositado, quando este último não for um pedido 
regional ou internacional ou, for um pedido regional ou internacional, o nome de pelo menos um 
país em que foi depositado, e 

 II) a data do depósito, a reivindicação de prioridade, para os fins do processo, tal como estipulado 
pelo Tratado, será considerada como não havendo sido apresentada. 

 c) Se o número do pedido anterior não estiver indicado no pedido mas for comunicado pelo 
depositante ao Escritório Internacional antes de expirados 16 meses contados a partir da data de 
prioridade, esse número será considerado por todos os Estados designados como tendo sido 
comunicado em tempo hábil. Se for comunicado depois de expirado esse prazo, o Escritório 
Internacional informará ao depositante e às Repartições designadas a data em que esse número lhe 
foi comunicado. O Escritório Internacional indicará essa data na publicação internacional do 
pedido internacional ou, se esse número não lhe houver sido comunicado até a data dessa 
publicação, indicará tal fato na publicação internacional. 

 d) Se a data do depósito do pedido anterior, tal como consta do requerimento, for mais de um ano 
anterior à data do depósito internacional, a Repartição receptora ou, na falta desta, o Escritório 
Internacional solicitará ao depositante à requerer que o cancelamento da declaração apresentada em 
obediência ao artigo 8.1), quer, caso a data do pedido anterior haja sido indicada de forma errônea, 
a correção da data assim indicada. Se o depositante deixar de assim proceder dentro do prazo de um 
mês a contar da data da solicitação, a declaração feita em virtude da disposição do artigo 8.1) será 
cancelada ex-ofício. A Repartição receptora que efetuar a correção ou o cancelamento, disso 
notificará o depositante e, se já houverem sido remetidas cópias do pedido internacional para o 
Escritório Internacional e à Administração encarregada da pesquisa internacional, tal notificação 
será também feita ao dito Escritório e à dita Administração. Caso a correção ou o cancelamento 
seja feito pelo Escritório Internacional, este notificará de acordo ao depositante e à Administração 
encarregada da pesquisa internacional. 

 e) No caso de reivindicações de prioridade de vários pedidos anteriores, as alíneas a) a d) aplicar-
se-ão a cada um deles. 



 4.11 Referência a uma pesquisa internacional anterior ou a uma pesquisa anterior de tipo 
internacional. 

 Se uma pesquisa internacional ou uma pesquisa de tipo internacional houver sido solicitada com 
base em um pedido nacional, de acordo com o artigo 15.5), o requerimento poderá indicar esse fato 
e identificar o pedido (ou sua tradução, conforme o caso), indicando seu país, sua data e seu 
número, e identificar esse pedido de pesquisa indicando sua data e, caso disponível, o seu número. 

 4.12 Seleção de certos tipos de proteção 

 a) Se o depositante desejar que o seu pedido internacional seja processado em qualquer Estado 
designado, não como um pedido de patente mas como um pedido de concessão de qualquer um dos 
demais tipos de proteção especificados no artigo 43, assim deverá especificar no requerimento. 
Para os fins desta alínea, o artigo 2.II) não será aplicável. 

 b) No caso previsto no artigo 44, o depositante deverá indicar os dois tipos de proteção desejados 
ou se for o caso, o tipo de proteção requerido em primeiro lugar e o requerido como subsidiário. 

 4.13 Identificação do pedido principal ou da patente principal 

 Se o depositante desejar que seu pedido internacional seja processado em qualquer Estado 
designado, como um pedido de patente ou certificado de adição, um certificado de autor de 
invenção adicional, ou um certificado de utilidade adicional, deverá identificar o pedido principal, a 
patente principal, o certificado de autor de invenção principal ou o certificado de utilidade principal 
ao qual, caso seja concedido, se referirá a patente ou o certificado de adição, o certificado de autor 
de invenção adicional ou o certificado de utilidade adicional. Para os fins da presente alínea, o 
artigo 2.II) não será aplicável. 

 4.14 "Continuation" ou "Continuation in part" 

 Se o depositante desejar que seu pedido internacional seja processado, em qualquer Estado 
designado, como um pedido de "Continuation" ou "Continuation in part" de um pedido anterior, 
deverá declará-lo no requerimento e identificar o pedido principal em causa. 

 4.15 Assinatura 

 O requerimento deverá ser assinado pelo depositante. 

 4.16 Transliteração ou tradução de certas palavras 

 a) Sempre que um nome ou um endereço não forem escritos em caracteres latinos, deverão ser 
igualmente reproduzidos, quer por transliteração, quer por tradução em inglês, em caracteres 
latinos. Caberá ao depositante decidir que palavras serão meramente transliteradas e quais as que 
serão traduzidas. 

 b) O nome de qualquer país que não for escrito em caracteres latinos, deverá ser também escrito 
em inglês. 

 4.17 Exclusão de indicações adicionais 

 a) O requerimento não deverá incluir qualquer indicação além daquelas especificadas nas regras 
4.1 a 4.16. 

 b) Se o requerimento contiver indicações além daquelas especificadas nas regras 4.1 a 4.16, a 
Repartição receptora suprimirá ex-ofício as indicações adicionais. 

 

 

 

 



 Regra 5 

 Descrição 

 5.1 Maneira de redigir a descrição 

 a) A descrição deverá inicialmente indicar o título da invenção tal como consta no requerimento, 
além de: 

 I) precisar o ramo técnico a que se refere a invenção; 

 II) indicar a técnica anterior que, no entender do depositante, possa ser considerada útil à 
compreensão, à pesquisa e ao exame da invenção e, de preferência, citar os documentos que 
reflitam a técnica anterior; 

 III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do 
problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e 
expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior; 

 IV) descrever brevemente as ilustrações contidas nos desenhos, caso as haja; 

 V) expor pelo menos a melhor maneira considerada pelo depositante de executar a invenção 
reivindicada; isto deverá ser feito por meio de exemplos, quando forem adequados, e de referências 
aos desenhos, quando os houver; caso a legislação nacional do Estado designado não exija uma 
exposição da melhor maneira de executar a invenção, mas se contente com a descrição de uma 
maneira qualquer de executá-la (seja essa maneira a melhor ou não que se possa considerar), o fato 
de não expor a melhor maneira considerada não terá efeito nesse Estado; 

 VI) indicar de maneira explícita, quando não resultar evidente da descrição ou da natureza da 
invenção, a maneira pela qual a invenção poderá ser explorada, produzida e utilizada pela indústria 
ou, se poder ser apenas utilizada, a maneira pela qual poderá sê-lo; a expressão "indústria" deverá 
ser considerada em seu sentido mais lato, como na Convenção de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial. 

 b) Caso a legislação nacional do Estado designado não exija que as reivindicações sejam redigidas 
da forma prevista na alínea b), o fato não estarem as reivindicações redigidas dessa maneira não 
terá efeito nesse Estado, desde que as reivindicações hajam sido redigidas de maneira conforme à 
legislação nacional desse Estado. 

 c) A maneira e a ordem especificadas na alínea a) deverão ser obedecidas a não ser que, em 
virtude da natureza da invenção, outra maneira e outra ordem diversas facultem melhor 
compreensão e uma apresentação mais econômica. 

 d) Ressalvada a alínea b) cada um dos elementos a que se refere a alínea a) deverá ser de 
preferência precedido por um título apropriado, de acordo com as recomendações constantes das 
Instruções Administrativas. 

 Regra 6 

 Reivindicações 

 6.1 Número e numeração das reivindicações 

 a) O número das reivindicações deverá ser razoável, levando-se em conta a natureza da invenção 
reivindicada. 

 b) Caso haja várias reivindicações, estas deverão ser numeradas consecutivamente em algarismos 
árabes. 

 c) O sistema de numeração, no caso de emenda das reivindicações, será especificado nas 
Instruções Administrativas. 

 



 6.2 Referências a outras partes do pedido internacional 

 a) Exceto quando, absolutamente necessário, as reivindicações não se deverão basear, no que diz 
respeito às características técnicas da invenção, em referências à descrição ou aos desenhos. Não se 
deverão basear, particularmente, em referências tais como: "como descrito na parte ... da 
descrição", ou "como representado pela ilustração .. dos desenhos". 

 b) Quando o pedido internacional contiver desenhos, as características técnicas mencionadas nas 
reivindicações deverão ser de preferência acompanhadas por sinais de referência pertinentes dos 
desenhos. Quando utilizados, os sinais de referência deverão ser preferivelmente colocados entre 
parênteses. Se os sinais de referências não facilitarem particularmente uma compreensão mais 
rápida da reivindicação, deverão ser omitidos. Os sinais de referências poderão ser retirados por 
uma Repartição designada, para efeito de publicação por essa Repartição. 

 6.3 Maneira de redigir as reivindicações 

 a) A definição da matéria para a qual é solicitada a proteção deverá ser feita em termos de 
características técnicas da invenção. 

 b) Sempre que for conveniente, as reivindicações deverão conter: 

 I) uma declaração indicando as características técnicas da invenção necessárias à definição da 
matéria reivindicada, mas que, em combinação, constituam parte do estado da técnica; 

 II) uma parte caracterizante - precedida pelas palavras "caracterizado em", "caracterizado por", ou 
"o aperfeiçoamento compreende", ou quaisquer outras palavras no mesmo teor - expondo de forma 
concisa as características técnicas que, juntamente com as características mencionadas em I), se 
desejar proteger. 

 6.4 Reivindicações dependentes 

 a) Qualquer reivindicação que compreenda todas as características de uma ou de várias 
reivindicações (reivindicação de forma dependente, daqui por diante chamada de "reivindicação 
dependente") deverá conter uma referência, de preferência no princípio, a essa outra reivindicação 
ou a essas outras reivindicações, quando então deverá especificar as características adicionais 
reivindicadas. Qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma outra reivindicação 
("reivindicação dependente múltipla") só se referirá a essas reivindicações como uma alternativa. 
Reivindicações dependentes múltiplas não deverão servir de base a qualquer outra reivindicação 
dependente múltipla. 

 b) Qualquer reivindicação dependente deverá ser compreendida como incluindo todas as 
limitações contidas na reivindicação à qual ela se refere ou caso a reivindicação dependente seja 
uma reivindicação dependente múltipla, todas as limitações contidas na reivindicação particular a 
que ela se refere. 

 c) Todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma reivindicação anterior única e todas 
as reivindicações dependentes que se referirem a várias reivindicações anteriores deverão ser 
agrupadas tanto quanto, e de maneira mais prática possível. 

 6.5 Modelos de Utilidade 

 Qualquer Estado designado em que a concessão de um modelo de utilidade for requerida por um 
pedido internacional poderá aplicar, em lugar das regras 6.1 a 6.4, em relação aos assuntos a que 
estes se referem, as disposições de sua legislação nacional no que diz respeito a modelos de 
utilidade e assim que o processo do pedido internacional houver sido iniciado nesse Estado, desde 
que ao requerente seja concedido um prazo de pelo menos 2 meses a contar da expiração do prazo 
estipulado pelo artigo 22 para que adapte seu pedido às exigências das referidas disposições da 
legislação nacional. 

 



 Regra 7 

 Desenhos 

 7.1 Gráficos das operações e diagramas 

Os gráficos das operações e os diagramas serão considerados como desenhos. 

 7.2 prazo 

 O prazo mencionado no artigo 7.2)II) deverá ser razoável levando-se em conta as circunstâncias do 
caso em espécie, não devendo nunca ser inferior a dois meses contados a partir da data do convite 
escrito a proceder ao depósito de desenhos ou desenhos adicionais, em obediência à disposição em 
questão. 

 Regra 8 

 Resumo 

 8.1 Conteúdo e forma de resumo 

 a) O resumo deverá compreender: 

 I) um sumário da exposição tal como consta da descrição, das reivindicações e de todos os 
desenhos; o sumário deverá indicar o ramo técnico ao qual pertence a invenção e deverá ser 
redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução 
desse problema por meio da invenção e de uso principal ou dos usos principais da invenção; 

 II) quando for o caso, a fórmula química que, entre todas as fórmulas constantes do pedido 
internacional, melhor caracterise a invenção. 

 b) O resumo deverá ser tão conciso quanto a exposição o permitir (de preferência de 50 a 150 
palavras quando for elaborado em, ou traduzido para o inglês). 

 c) O resumo não deverá conter declarações relativas aos méritos ou ao valor alegados da invenção 
reivindicada, nem as suas supostas aplicações. 

 d) Cada uma das principais características técnicas mencionadas no resumo e ilustradas por um 
desenho constante do pedido internacional deverá ser acompanhada por um sinal de referência 
colocado entre parênteses. 

 8.2 Falta de indicação da ilustração a ser publicada com o resumo 

 Se o depositante deixar de fornecer a indicação a que se refere a regra 3.3a)III) ou se a 
Administração encarregada da pesquisa internacional julgar que uma ilustração ou ilustrações 
dentre toda as ilustrações de todos os desenhos poderá caracterisar melhor a invenção do que 
aquela ou aquelas apresentadas pelo depositante, ela indicará qual a ilustração ou ilustrações em 
questão. As publicações feitas pelo Escritório Internacional utilizarão então a ilustração ou as 
ilustrações assim indicadas pela Administração encarregada da pesquisa internacional. Em caso 
contrário, a ilustração ou as ilustrações propostas pelo depositante serão utilizadas para essas 
publicações. 

 8.3 Regras de redação 

 O resumo deverá ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para 
fins de pesquisa no determinado ramo técnico, especialmente ajudando o cientista, o engenheiro ou 
o pesquisador a formular uma opinião quanto à questão da conveniência ou não de consultar o 
próprio pedido internacional. 

 

 



 Regra 9 

 Expressões, etc., que não deverão ser utilizadas 

 9.1 Definição 

 O pedido internacional não deverá conter: 

 I) expressões ou desenhos ofensivos a moral; 

 II) expressões ou desenhos contrários à ordem pública; 

 III) declarações depreciativas dos produtos ou processos de qualquer outra pessoa além do 
depositante, ou dos méritos e da validade de pedidos ou de patentes de uma tal pessoa (meras 
comparações com o estado da técnica não são consideradas como depreciativas em si); 

 IV) declarações ou outros elementos claramente irrelevantes ou desnecessários no caso. 

 9.2 Anotação da falta de conformidade 

 A Repartição receptora e a Administração encarregada da pesquisa internacional poderão anotar a 
falta de conformidade com às determinações da regra 9.1 e poderão propor ao depositante que 
corrija voluntariamente, de acordo, seu pedido internacional. Se a Repartição receptora houver 
anotado a falta de conformidade, disso informará a Administração internacional competente 
encarregada da pesquisa internacional e o Escritório Internacional; se a falta de conformidade for 
anotada pela Administração encarregada da pesquisa internacional, esta Administração informará 
de acordo a Repartição receptora e o Escritório Internacional. 

 9.3 Referência ao artigo 21.6) 

 As <<declarações depreciativas>> mencionadas no artigo 21.6) têm o sentido especificado na 
regra 9.1.III). 

 Regra 10 

 Terminologia e sinais 

 10.1 Terminologia e sinais 

 a) As unidades de pesos e medidas deverão ser expressas pelo sistema métrico ou também 
expressas por esse sistema caso tenham sido previamente expressas de acordo com outro sistema. 

 b) As temperaturas deverão ser expressas em graus centígrados, ou também expressas em graus 
centígrados se houverem sido previamente expressas de acordo com outro sistema. 

 c) A densidade deverá ser expressa em unidades métricas. 

 d) Em relação as indicações de calor, energia, luz, som e magnetismo, assim como em relação às 
fórmulas matemáticas e às unidades elétricas, deverão ser observadas as determinações da prática 
internacional; quanto às fórmulas químicas, deverão ser utilizados os símbolos, pesos atômicos e 
fórmulas moleculares geralmente em uso. 

 e) Em regra geral, só deverão ser utilizados termos, sinais ou símbolos técnicos geralmente aceitos 
no ramo. 

 f) Quando o pedido internacional for elaborado em, ou traduzido para o inglês ou o japonês, as 
frações deverão ser indicadas por um ponto; quando o pedido internacional for elaborado em, ou 
traduzido para outra língua além do inglês ou do japonês, as frações deverão ser indicadas por uma 
vírgula. 

 10.2 Uniformidade 

 A terminologia e os sinais deverão ser uniformes em todo o pedido internacional. 



 Regra 11 

 Condições materiais do pedido internacional 

 a) Ressalvada a alínea b), o pedido internacional e todo e qualquer documento constante da lista de 
controle a que se refere a regra 3.3. a) II) deverá ser depositado em uma única via. 

 b) Qualquer Repartição receptora poderá exigir o pedido internacional e todo e qualquer 
documento constante da lista de controle (regra 3.3. a) II), exceto o recibo de taxas pagas ou do 
cheque destinado ao pagamento das taxas, seja depositado em duas ou três vias. Nesse caso, a 
Repartição receptora será responsável pela verificação da identidade da segunda e terceira cópias 
com a via original. 

 11. Possibilidade de reprodução 

 a) Todos os elementos do pedido internacional (a saber: o requerimento, a descrição, as 
reivindicações, os desenhos e o resumo) deverão ser apresentados de maneira a poderem ser 
reproduzidos diretamente por meio de fotografia, de processos eletrostáticos, do offset e da 
microfilmagem em um número indeterminado de cópias. 

 b) Nenhuma folha deverá ser amassada ou rasgada; nenhuma folha deverá ser dobrada. 

 c) Só deverá ser utilizado um lado de cada folha. 

 d) Ressalvada a regra 11.13. j), cada folha deverá ser utilizada verticalmente (quer dizer que seus 
lados menores deverão ficar em cima e em baixo). 

 11.3 Material a ser utilizado 

 Todos os elementos do pedido internacional deverão figurar em papel flexível, resistente, branco, 
liso, sem brilho e durável. 

 11.4 Folhas separadas, etc. 

 a) Cada elemento do pedido internacional (requerimento, descrição, reivindicações, desenhos, 
resumo) deverá começar em uma folha nova. 

 b) Todas as folhas do pedido internacional deverão ser reunidas de maneira a poderem ser 
facilmente viradas ao serem consultadas e de maneira a poderem ser facilmente separadas e 
reunidas novamente quando houver necessidade de separá-las para reprodução. 

 11.5 Formato das folhas 

 As folhas deverão ser de formato A4 (29,7cm X 21cm). Entretanto, qualquer Repartição receptora 
poderá aceitar pedidos internacionais apresentados em folhas de formato diferente, desde que a via 
original, tal como foi transmitida ao Escritório Internacional, e a cópia da pesquisa, se a 
Administração competente encarregada da pesquisa internacional o desejar, sejam de formato A4. 

 11.6 Margens 

 a) As margens mínimas das folhas que constituem o requerimento, a descrição, as reivindicações e 
o resumo deverão ser as seguintes: 

 alto da primeira folha, exceto a do requerimento: 8cm 

 alto das outras folhas: 2cm 

 margem esquerda: 2,5cm 

 margem direita: 2cm 

 fim de cada folha: 2cm 

 



 b) O máximo recomendado para as margens mencionadas na alínea a) é o seguinte: 

 alto da primeira folha, exceto a do requerimento: 9cm 

 alto das outras folhas: 4cm 

 margem esquerda: 4cm 

 margem direita: 3cm 

 fim de cada folha: 3cm 

 c) Nas folhas que contêm desenhos, a superfície utilizável não deverá exceder 26,2cm X 17,0cm. 
Essas folhas não deverão conter qualquer moldura em torno da superfície utilizada ou utilizável. As 
margens mínimas deverão ser as seguintes: 

 alto da folha: 2,5cm 

 margem esquerda: 2,5cm 

 margem direita: 1,5cm 

 fim da folha: 1,0cm 

 d) As margens mencionadas nas alíneas a) e c) foram previstas para folhas de formato A4; 
entretanto, mesmo que a Repartição receptora aceite outros formatos, a via original do formato A4 
e, quando for exigida, a cópia da pesquisa de formato A4, deverão respeitar as margens acima. 

 e) As margens do pedido internacional, na ocasião de seu depósito, deverão estar totalmente 
virgens. 

 11.7 Numeração das folhas 

 a) Todas as folhas contidas no pedido internacional deverão ser numeradas consecutivamente, em 
algarismos árabes. 

 b) Os números deverão ser inscritos ao alto e no meio das folhas e não nas margens. 

 11.8 Numeração das linhas 

 a) É altamente recomendável que se numere cada quinta linha de cada folha da descrição e de cada 
folha de reivindicações. 

 b) Os números deverão aparecer no lado esquerdo, à direita da margem. 

 11.9 Composição dos textos 

 a) O requerimento, a descrição, as reivindicações e o resumo deverão ser datilografados ou 
impressos. 

 b) Somente os símbolos e caracteres gráficos, as fórmulas químicas ou matemáticas e certos 
caracteres em língua japonesa poderão, quando necessário, ser manuscritos ou desenhados. 

 c) Os espaços datilografados deverão ser de 11/2. 

 d) Todos os textos deverão ser elaborados em caracteres de 0,21 cm de altura no mínimo e deverão 
ser reproduzidos em côr escura e indelével e se confornar às condições estabelecidas na regra 11.2. 

 e) Quanto aos espaços datilografados e ao tamanho dos caracteres, as alíneas c) e d) não se 
aplicam aos textos elaborados em língua japonesa. 

 11.10 Desenhos, fórmulas e tabela constantes dos textos 

 a) O requerimento, a descrição, as reivindicações e o resumo não deverão conter desenhos. 

 b) A descrição, as reivindicações e o resumo poderão conter fórmulas químicas ou matemáticas. 



 c) A descrição e o resumo poderão conter tabelas, qualquer reivindicação poderá incluir tabelas, 
desde que o seu assunto o torne aconselhável. 

 11.11 Textos nos desenhos 

 a) Os desenhos não deverão conter textos, com exceção de uma palavra ou palavras - desde que 
isto seja absolutamente necessário - tais como <<água>>, <<vapor>>, <<aberto>>, <<fechado>>, 
<<corte de AB>> e, no caso de esquemas de circuitos elétricos, de diagramas em bloco e de 
gráficos de operações, de algumas palavras-chave indispensáveis a sua compreensão. 

 b) Cada palavra utilizada deverá ser colocada de maneira que, se fôr traduzida, sua tradução possa 
lhe ser superposta sem cobrir uma única linha dos desenhos. 

 11.12 Correções, etc. 

 Nenhuma folha deverá ser apagada mais do que o razoável nem deverá conter correções, nem 
palavras rebatidas ou intercaladas entre as linhas. Em casos excepcionais, poderão ser autorizadas 
derrogações desta regra, desde que a autenticidade do conteúdo não esteja em jôgo e desde que não 
sejam prejudicadas as condições necessárias a uma boa reprodução. 

 11.13 Prescrições especiais para os desenhos 

 a) Os desenhos deverão ser executados em linhas e traços duráveis, pretos ou azuis, 
suficientemente densos e escuros, de espessura uniforme e bem definidos e não deverão ser 
coloridos. 

 b) Os cortes deverão ser indicados por sombras oblíquas que não impeçam que se leiam facilmente 
os sinais de referências e as linhas básicas. 

 c) A escala dos desenhos e a clareza de sua execução gráfica deverão ser tais que uma reprodução 
fotográfica efetuada com redução linear de dois terços permita distinguir facilmente todos os 
detalhes. 

 d) Quando, em casos excepcionais, a escala figurar em um desenho, ela deverá ser representada 
graficamente. 

 e) Todos os algarismos, letras e linhas de referências que figurem nos desenhos deverão ser 
simples e claros. Em associação a algarismos e letras não se deverá usar parênteses, círculos ou 
aspas. 

 f) Todas as linhas dos desenhos deverão ser normalmente traçadas com o auxílio de instrumentos 
de desenho técnico. 

 g) Cada elemento de cada ilustração deverá ser em proporção a cada um dos outros elementos da 
ilustração, exceto quando o uso de uma proporção diferente for indispensável à clareza da 
ilustração. 

 h) A altura dos algarismos e letras não deverá ser inferior a 0,32cm. Nos títulos dos desenhos, 
deverá ser utilizado o alfabeto latino e, onde usual, o grego. 

 i) Uma mesma folha de desenhos poderá conter várias ilustrações. Quando várias ilustrações 
dispostas em duas ou mais folhas formarem uma única ilustração completa, as diversas ilustrações 
nas várias folhas deverão ser dispostas de forma a poderem ser reunidas sem esconder qualquer 
parte de qualquer dessas ilustrações. 

 j) As diversas ilustrações deverão ser dispostas sobre uma folha ou folhas, sem desperdício de 
espaço, de preferência verticalmente, cada uma claramente separada das demais. 

 k) As diversas ilustrações deverão ser numeradas consecutivamente, em algarismos árabes, e 
independentemente da numeração das folhas. 



 l) Sinais de referências não mencionados na descrição não deverão aparecer nos desenhos e vice-
versa. 

 m) Os mesmos elementos quando indicados por sinais de referência deverão sê-lo pelos mesmos 
sinais de referência em todo o pedido internacional. 

 n) Se os desenhos contiverem um grande número de sinais de referência, é insistentemente 
recomendado que seja juntada ao pedido internacional uma folha separada que enumere todos os 
sinais de referência e todos os elementos que os apresentem. 

 11.14 Documentos anteriores 

 As regras 10 e 11.1 a 11.13 aplicam-se igualmente a todos os documentos - como por exemplo: 
páginas corrigidas, reivindicações emendadas - apresentados depois do depósito do pedido 
internacional. 

 11.15 Traduções 

 Nenhuma Repartição designada poderá exigir que a tradução de um pedido internacional 
depositado junto a ela preencha condições diferentes daquelas estabelecidas para o pedido 
internacional tal como foi depositado. 

 Regra 12 

 Língua do pedido internacional 

 12.1 Pedido internacional 

 Qualquer pedido internacional deverá ser depositado na língua ou em uma das línguas 
mencionadas no acordo concluído entre o Escritório Internacional e a Administração encarregada 
da pesquisa internacional com competência para tratar desse pedido, desde que, entretanto, se esse 
acordo especificar várias línguas, a Repartição receptora possa determinar qual a língua ou quais as 
línguas dentre as especificadas em que os pedidos internacionais deverão ser depositados. 

 12.2 Modificações efetuadas no pedido internacional 

 Todas as modificações ocorridas no pedido internacional, tais como emendas e correções, deverão 
ser elaboradas na língua desse pedido (vide regra 66.5). 

 Regra 13 

 Unidade da invenção 

 13.1 Exigência 

 O pedido internacional não deverá comportar senão uma invenção ou uma pluralidade de 
invenções ligadas entre si de tal sorte que não formem senão um só conceito inventivo geral 
(<<exigência de unidade da invenção>>) 

 13.2 Reivindicações de categorias diferentes 

 A regra 13.1 deverá ser compreendida como permitindo, em particular, uma ou outra das duas 
possibilidades seguintes: 

 I) além de uma reivindicação independente para um determinado produto, a inclusão no mesmo 
pedido internacional de uma reivindicação independente para um processo especialmente 
concebido para a fabricação do mencionado produto e a inclusão no mesmo pedido internacional de 
uma reivindicação independente para uma utilização do dito produto, ou 

 II) além de uma reivindicação independente para um determinado produto, a inclusão no mesmo 
pedido internacional de uma reivindicação independente para um aparelho ou meio especialmente 
concebido para a execução do dito processo. 



 13.3 Reivindicações de uma mesma e única categoria 

 Ressalvada a regra 13.1, será permitido incluir no mesmo pedido internacional duas ou mais 
reivindicações independentes da mesma categoria (a saber: produto, processo, aparelho ou uso), 
que não possam ser facilmente abrangidas por uma única reivindicação genérica. 

 13.4 Reivindicações dependentes 

 Ressalvada a regra 13.1, será permitido incluir no mesmo pedido internacional um número 
razoável de reivindicações dependentes, referentes a formas específicas da invenção reivindicada 
em uma reivindicação independente, mesmo quando as características de qualquer reivindicação 
dependente possam ser consideradas como constituindo em si mesmas uma invenção. 

 13.5 Modelos de utilidade 

 Qualquer Estado designado no qual um modelo de utilidade seja requerido com base de um pedido 
internacional poderá aplicar, em lugar das regras 13.1 a 13.4, a respeito do assunto nelas disposto, 
as disposições de sua legislação nacional concernentes a modelos de utilidade depois de iniciado, 
nesse Estado, o processo de pedido internacional, desde que seja concedido ao depositante um 
prazo de pelo menos 2 meses a contar da data de expiração do prazo aplicável em obediência ao 
artigo 22 para que adapte seu pedido às exigências das referidas disposições da legislação nacional. 

 Regra 14 

 Taxa de Transmissão 

 14.1 Taxa de transmissão 

 a) Qualquer Repartição receptora poderá exigir em seu provento, que o depositante lhe pague uma 
taxa pelo recebimento do pedido internacional, pela transmissão de cópias ao Escritório 
Internacional e à Administração competente encarregada da pesquisa internacional e pela execução 
de todas as demais tarefas relativas ao pedido internacional, que essa Repartição tiver a seu cargo 
em virtude de sua qualidade de Repartição receptora ("taxa de transmissão"). 

 b) O montante da taxa de transmissão, caso haja uma, e a data em que será devida, serão fixados 
pela Repartição receptora. 

 Regra 15 

 Taxa internacional 

 15.1 Taxa básica e taxa de designação 

 Qualquer pedido internacional será sujeito ao pagamento de uma taxa em proveito do Escritório 
internacional ("taxa internacional") compreendendo: 

 I) uma "taxa básica" e 

 II) tantas "taxas de designação" quantos forem os Estados designados incluídos no pedido 
internacional, desde que, no caso de uma patente regional ser requerida para certos Estados 
designados, uma única taxa de designação seja devida para todos esse Estados. 

 15.2 Montantes 

 a) O Montante da taxa básica será: 

 I) caso o pedido internacional não tenha mais de 30 folhas: 45 dólares dos Estados Unidos ou 194 
francos suíços; 

 II) caso o pedido internacional contenha mais de 30 folhas: 45 dólares dos Estados Unidos mais 1 
dólar dos Estados Unidos ou 4,30 francos suíços por folha a contar da 31ª inclusive. 

 b) O montante da taxa de designação será: 



 I) por cada Estado designado ou grupo de Estados designados para os quais seja requerida a 
mesma patente regional que não exija a transmissão de uma cópia segundo o artigo 13: 12 dólares 
dos Estados Unidos ou 52 francos suíços; 

 II) por cada Estado designado ou grupo de Estados designados para os quais seja requerida a 
mesma patente regional exigindo a transmissão de uma cópia de acordo com o artigo 13: 14 dólares 
dos Estado Unidos ou 60 francos suíços. 

 13.3 Forma de pagamento 

 a) A taxa internacional será cobrada pela Repartição receptora. 

 b) A taxa internacional deverá ser paga na moeda determinada pela Repartição receptora, ficando 
compreendido que, logo que seja transferida pela Repartição receptora para o Escritório 
Internacional, ela deverá ser livremente conversível em moeda suíça. 

 15.4 Data do pagamento 

 a) A taxa básica será devida na data do recebimento do pedido internacional, todavia, qualquer 
Repartição receptora poderá, a seu critério, notificar o depositante de que não recebeu essa taxa ou 
de que o montante recebido foi insuficiente e autorizá-lo a pagar mais tarde, sem perder a data do 
depósito, desde que: 

 I) não seja nunca autorizada a efetivação de um pagamento depois de expirado o prazo de um mês 
a contar do dia de recebimento do pedido internacional; 

 II) uma tal autorização não seja sujeita a uma sobretaxa. 

 b) A taxa de designação poderá ser paga na data de recebimento do pedido internacional ou em 
qualquer outra data posterior, mas deverá ser paga no máximo antes de completado um ano a 
contar da data de prioridade. 

 15.5 Pagamento parcial 

 a) Se o depositante especificar os Estados em relação aos quais deseja que qualquer montante pago 
por ele seja considerado como taxa de designação, esse montante será consequentemente aplicado, 
na ordem que o depositante indicar, aos Estados cuja taxa de designação for coberta pelo montante 
pago. 

 b) Se o depositante não fornecer tal especificação e se o montante ou montantes recebidos pela 
Repartição receptora forem superiores à taxa básica e a uma taxa de designação, mas inferiores ao 
montante que seria devido de acordo com o número dos Estados designados, todo o montante que 
exceder o total da taxa básica e de uma taxa de designação, será considerado como taxa de 
designação dos Estados seguintes ao Estado mencionado em primeiro lugar no requerimento e na 
ordem de designação desses Estados, no requerimento, até e inclusive aquele dentre os Estados 
designados em relação ao qual o montante integral da taxa de designação estiver coberto pelo 
montante ou montantes pagos. 

 c) Todos os Estados de um grupo de Estados designados, para os quais a mesma patente regional 
seja requerida, serão considerados como cobertos pela taxa de designação daquele desses Estados, 
que no sentido de alínea a) tiver sido mencionado em primeiro lugar, ou cuja taxa esteja no sentido 
da alínea b). 

 15.6 Reembolso 

 a) A taxa internacional será reembolsada ao depositante desde que seja negativa a constatação 
mencionada no artigo 11.1). 

 b) A taxa internacional não será reembolsada em nenhum outro caso. 

 



 Regra 16 

 Taxa de pesquisa 

 16.1 Direito de exigir uma taxa 

 a) Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional poderá exigir do depositante o 
pagamento, em seu proveito, de uma taxa ("taxa de pesquisa") para realização da pesquisa 
internacional e para a execução de todas as demais tarefas confiadas às Administrações 
encarregadas da pesquisa internacional pelo Tratado e pelo presente Regulamento de execução. 

 b) A taxa de pesquisa será cobrada pela Repartição receptora e deverá ser paga na moeda 
estipulada por essa Repartição, ficando estendido, entretanto, que se essa moeda não for a mesma 
que a do Estado no qual a Administração encarregada da pesquisa internacional estiver sediada, a 
taxa de pesquisa, ao ser transferida pela Repartição receptora para essa Administração, será 
livremente conversível na moeda do dito Estado. Quanto ao prazo de pagamento da taxa de 
pesquisa, aplique-se a regra 15.4.a). 

 16.2 Reembolso 

 A taxa de pesquisa será reembolsada ao depositante desde que seja negativa a constatação 
mencionada no artigo 11.1). 

 16.3 Reembolso parcial 

 Quando o pedido internacional reivindicar a prioridade de um pedido internacional anterior que 
tenha sido objeto de uma pesquisa internacional pela mesma Administração encarregada da 
pesquisa internacional, essa Administração reembolsará a taxa de pesquisa paga em relação ao 
pedido internacional posterior na medida e nas condições estipuladas no acordo a que se refere o 
artigo 16.3)b),desde que o relatório de pesquisa internacional tenha podido basear-se, no todo ou 
em parte, nos resultados da pesquisa internacional do primeiro pedido internacional. 

 Regra 17 

 Documento de prioridade 

 17.1 Obrigação de apresentar cópia de um pedido nacional anterior 

 a) Se o pedido internacional reivindicar, de acordo com o artigo 8, a prioridade de um pedido 
nacional anterior, uma cópia desse pedido nacional, certificada devidamente pela Repartição 
nacional em que foi depositada ("documento de prioridade"), se já não houver sido depositada na 
Repartição receptora juntamente com o pedido internacional deverá ser apresentada pelo 
depositante ao Escritório Internacional, o mais tardar até a expiração de um prazo de 16 meses a 
contar da data de prioridade ou, no caso mencionado no artigo 23.2), o mais tardar na data 
estabelecida para processar e examinar o pedido. 

 b) Se o depositante não se conformar com a determinação da alínea a), qualquer Estado designado 
poderá desprezar a reivindicação de prioridade. 

 c) O Escritório Internacional inscreverá a data de recebimento do documento de prioridade e a 
notificará ao depositante e às Repartições receptoras. 

 17.2 Disponibilidade de cópias 

 a) O Escritório Internacional, a pedido expresso da Repartição designada, sem demora, mas não 
antes de expirado o prazo fixado na regra 17.1.a), enviará uma cópia do documento de prioridade 
àquela Repartição. Nenhuma Repartição designada deverá exigir cópias do depositante, exceto 
quando requerer a remessa de uma cópia do documento de prioridade com uma tradução certificada 
desse documento. O depositante não será obrigado a fornecer uma tradução certificada à Repartição 
designada antes de expirado o prazo estipulado no artigo 22. 



 b) O Escritório Internacional não colocará à disposição do público cópias do documento de 
prioridade antes da publicação internacional do pedido internacional. 

 c) As alíneas a) e b) aplicam-se igualmente a qualquer pedido internacional anterior cuja 
prioridade seja reivindicada no pedido internacional posterior. 

 Regra 18 

 Depositante 

 18.1 Domicílio 

 a) Com ressalva da alínea b), a questão de saber se um depositante está domiciliado no Estado 
contratante em que alega estar dependerá da legislação nacional desse Estado e será resolvido pela 
Repartição receptora. 

 b) De qualquer maneira, a posse de um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e idôneo 
em um Estado contratante será considerado como constituindo domicílio nesse Estado. 

 18.2 Nacionalidade 

 a) Com ressalva da alínea b), a questão de saber se o depositante é nacional do Estado contratante 
do qual alega ser, dependerá da legislação nacional desse Estado e será resolvida pela Repartição 
receptora. 

 b) De todo modo, uma pessoa jurídica constituída de acordo com a legislação de um Estado 
contratante será considerada como sendo nacional desse Estado. 

 18.3 Vários depositantes: os mesmos para todos os Estados designados 

 Se todos os depositantes forem depositantes em todos os Estados designados, o direito de depositar 
um pedido internacional existirá desde que pelo menos um dentre eles seja autorizado a depositar 
um pedido internacional de acordo com o artigo 9. 

 18.4 Vários depositantes: diferentes para Estados designados diferentes 

 a) O pedido internacional poderá indicar depositantes diferentes para Estados designados 
diferentes, desde que em relação a cada Estado designado, pelo menos um dos depositantes 
indicados para esse Estado esteja autorizado a depositar um pedido internacional de acordo com o 
artigo 9. 

 b) Caso a condição estabelecida na alínea a) não for preenchida em relação a um Estado 
designado, a designação desse Estado será considerada como não tendo sido feita. 

 c) O Escritório Internacional publicará, de tempos a tempos, informações relativas às diversas 
legislações nacionais quanto à questão de saber quem tem direito (inventor, procurador do inventor, 
titular da invenção, etc.) de depositar um pedido internacional e juntará a essas informações a 
advertência de que os efeitos do pedido internacional em qualquer Estado designado poderão 
depender da questão de saber se a pessoa indicada no pedido internacional como depositante para 
os propósitos desse Estado estará habilitada, de acordo com a legislação nacional desse Estado, a 
depositar um pedido nacional. 

 18.5 Troca de pessoa ou do nome do depositante 

 Qualquer troca de pessoa ou do nome do depositante será registrada, a pedido do mesmo, pelo 
Escritório Internacional que assim notificará a Administração internacional encarregada da 
pesquisa internacional e as Repartições designadas. 

 Regra 19 

 Repartição receptora competente 

 19.1 Onde depositar 



 a) com ressalva da alínea b), o pedido internacional será depositado, à escolha do depositante, quer 
na Repartição nacional do Estado contratante onde estiver domiciliado, ou numa Repartição agindo 
em nome desse Estado, quer na Repartição nacional do Estado contratante de que for nacional, ou 
numa Repartição agindo em nome desse Estado. 

 b) Qualquer Estado contratante poderá estabelecer convênio com um ou outro Estado contratante 
ou com uma organização intergovernamental no sentido de que a Repartição nacional deste último 
Estado ou essa organização intergovernamental poderão, para todos os fins ou para certos dentre 
eles, agir em lugar da Repartição nacional do primeiro Estado como Repartição receptora para os 
depositantes domiciliados nesse primeiro Estado ou que dele sejam nacionais. Não obstante esse 
convênio, a Repartição nacional do primeiro Estado será considerada como sendo a Repartição 
receptora competente no sentido estabelecido pelo artigo 15.5). 

 c) Em relação a qualquer decisão de acordo com o artigo 9.2), a Assembléia designará a 
Repartição nacional ou a organização intergovernamental que funcionará como repartição receptora 
dos pedidos depositados por pessoas domiciliadas nos Estados determinados pela Assembléia ou 
nacionais desses Estados. Essa designação requer o acordo prévio da dita Repartição nacional ou da 
dita organização intergovernamental. 

 19.2 Vários depositantes 

 a) Se houver vários depositantes que não tenham mandatário comum, seu representante comum, no 
sentido que lhe empresta a regra 4.8, para fins da aplicação da regra 19.1, será considerado como 
depositante. 

 b) Se houver vários depositantes que tenham um mandatário comum, o depositante mencionado 
em primeiro lugar no requerimento com autoridade para depositar um pedido internacional de 
acordo com o artigo 9 será, para fins da aplicação da regra 19.1, considerado como depositante. 

 19.3 Publicação do fato da delegação de tarefas de Repartição receptora 

 a) Qualquer acordo previsto na regra 19.1.b) será notificado sem demora ao Escritório 
Internacional pelo Estado contratante que delegar as tarefas de Repartição receptora à Repartição 
nacional de, ou agindo em nome de outro Estado contratante ou uma organização 
intergovernamental. 

 b) O Escritório Internacional, prontamente depois do recebimento, publicará a notificação na 
Gazeta. 

 Regra 20 

 Recebimento do pedido internacional 

 20.1 Data e número 

 a) Ao receber os documentos que pretendam constituir um pedido internacional, a Repartição 
receptora aporá, de maneira indelével, no espaço previsto para este fim no formulário de 
requerimento de cada via recebida, a data do recebimento efetivo e, em cada folha de cada via 
recebida, um dos números atribuídos pelo escritório Internacional a essa Repartição. 

 b) O lugar em que, em cada folha, a data ou número deverão ser apostos, bem como outros 
pormenores, serão especificados nas Instruções Administrativas. 

 20.2 Recebimento em dias diferentes 

 a) Nos casos em que todas as folhas pertencentes a um mesmo alegado pedido internacional não 
sejam recebidas no mesmo dia pela Repartição receptora, esta última corrigirá a data aposta no 
requerimento (deixando, todavia, legíveis a ou as datas anteriormente apostas), indicando a data de 
recebimento dos documentos que completam o pedido internacional, contanto que: 



 I) quando nenhuma solicitação tenha sido feita ao depositante para que efetue correções de acordo 
com o artigo 11.2)a), os ditos documentos sejam recebidos dentro de 30 dias a contar da data em 
que as folhas tenham sido recebidas pela primeira vez; 

 II) quando uma solicitação para efetuar correções tenha sido feita ao depositante, de acordo com o 
artigo 11.2)a), os ditos documentos sejam recebidos dentro do prazo estipulado pela regra 20.6; 

 III) no caso do artigo 14.2) os desenhos omissos sejam recebidos dentro de 30 dias a contar da data 
em que os documentos incompletos foram depositados; 

 IV) a falta ou recebimento posterior de qualquer folha contendo o resumo ou parte dele não exige 
por si só qualquer correção da data indicada no requerimento. 

 b) A Repartição receptora aporá em qualquer folha recebida em data posterior àquela em que as 
folhas foram recebidas pela primeira vez, a data do recebimento da folha em questão. 

 20.3 Pedido internacional corrigido 

 No caso mencionado no artigo 11.2)b), a Repartição receptora corrigirá a data aposta no 
requerimento (deixando, todavia, legíveis a data ou datas apostas anteriormente), indicando a data 
do recebimento da última correção exigida. 

 20.4 Constatação conforme especifica o artigo 11.1) 

 a) Prontamente, depois do recebimento dos documentos que constituem um alegado pedido 
internacional, a Repartição receptora constatará se esses documentos preenchem as condições 
prescritas pelo artigo 11.1). 

 b) Para os fins do artigo 11.1) III) c), bastará indicar o nome do depositante de maneira a permitir 
que seja estabelecida a sua identidade, mesmo se esse nome estiver mal ortografado, se os nomes 
indicados não estiverem completos ou, no caso de pessoa jurídica, se a indicação do nome estiver 
abreviada ou incompleta. 

 20.5 Constatação positiva 

 a) Se a constatação, no sentido que lhe empresta o artigo 11.1), for positiva, a Repartição receptora 
carimbará, no espaço reservado para esse fim no formulário do requerimento, o nome dessa 
Repartição as palavras "Demande Internationale PCT" ou "PCT International Application". Se a 
língua oficial da Repartição receptora não for nem francês, nem inglês, as palavras "Demande 
Internationale" ou "International Application" poderão ser acompanhadas por sua tradução na 
língua oficial dessa Repartição receptora. 

 b) A via cuja folha de requerimento foi assim carimbada, constituirá a via original do pedido 
internacional. 

 c) A Repartição receptora notificará sem demora ao depositante o número do pedido internacional 
e a data do deposito internacional. 

 20.6 Solicitação de correção 

 a) A solicitação de correção a que se refere o artigo 11.2) deverá especificar qual a condição 
prescrita pelo artigo 11.1) que, na opinião da Repartição receptora, não foi preenchida. 

 b) A Repartição receptora enviará sem demora a solicitação ao depositante e fixará um prazo 
razoável no caso para que deposite a correção. Esse prazo não deverá ser inferior a 10 dias, nem 
superior a um mês, a contar da data da solicitação. Se esse prazo expirar depois de decorrido um 
ano a contar da data do depósito de qualquer pedido cuja prioridade tenha sido reivindicada, a 
Repartição receptora poderá levar essa circunstância ao conhecimento do depositante. 

 

 



 20.7 Constatação negativa 

 Caso a Repartição receptora não receba, no prazo estipulado, qualquer resposta a sua solicitação de 
correção, ou caso a correção apresentada pelo depositante não preencha ainda as condições 
prescritas pelo artigo 11.1): 

 I) ela notificará sem demora ao depositante que seu pedido não foi e não será considerado como 
um pedido internacional e indicará os motivos dessa decisão; 

 II) ela notificará ao Escritório Internacional que o número que foi por ela aposto nos documentos 
não será utilizado como número de pedido internacional; 

 III) ela conservará os documentos que constituem o alegado pedido internacional e qualquer 
correspondência relativa ao mesmo, de acordo com a regra 93.1; e 

 IV) ela enviará uma cópia dos ditos documentos ao Escritório Internacional caso, em virtude de 
um pedido do depositante de acordo com o artigo 25.1), o Escritório Internacional tenha 
necessidade de uma tal cópia e a solicite expressamente. 

 20.8 Erro da Repartição receptora 

 Se, mais tarde, a Repartição receptora descobrir, ou perceber pela resposta do requisitante, que 
cometeu um erro ao enviar uma solicitação de correção, em virtude de haverem sido devidamente 
preechidas as condições prescritas no artigo 11.1 na ocasião do recebimento dos documentos, ela 
procederá da forma prevista na regra 20.5. 

 20.9 Cópia autenticada para o depositante 

 Contra o pagamento de uma taxa, a Repartição receptora fornecerá ao depositante, a pedido, cópias 
autenticadas do pedido internacional, tal qual foi depositado assim como de todas as correções 
relativas ao mesmo. 

 Regra 21 

 Preparo de cópias 

 21.1 Responsabilidade da Repartição receptora 

 a) Quando for exigido que o pedido internacional seja depositado em uma única via, a Repartição 
receptora será responsável pelo preparo de sua própria cópia e da de pesquisa requeridas em virtude 
do artigo 12.1). 

 b) Quando for exigido que o pedido internacional seja depositado em duas vias, a Repartição 
receptora será responsável pelo preparo da cópia que lhe é destinada. 

 c) Se o pedido internacional for depositado em um número de vias inferir ao que foi prescrito na 
regra 11.1.b), a Repartição receptora será responsável pelo rápido preparo do número exigido de 
cópias, e terá o direito de fixar uma taxa para a execução dessa tarefa, bem como de cobrar essa 
taxa do depositante. 

 Regra 22 

 Transmissão da via original 

 22.1 Processo 

 a) Se a constatação a que se refere o artigo 11.1), for positiva e a menos que as estipulações 
relativas à segurança nacional impeçam que o pedido internacional seja considerado como tal, a 
Repartição receptora transmitirá a via original ao Escritório Internacional. Essa transmissão será 
feita sem demora após recebimento do pedido internacional ou, se houver necessidade de efetuar 
um controle a fim de preservar a segurança nacional, tão logo seja obtida a devida autorização. De 
todo modo, a Repartição receptora transmitirá a via original a tempo de chegar ao Escritório 
Internacional antes de expirados 13 meses a contar da data de prioridade. Caso a transmissão seja 



feita pelo correio, a Repartição receptora despachará a via original, ou mais tardar, 5 dias antes da 
expiração do 13º mês a contar da data de prioridade. 

 b) Se, depois de expirado o prazo de 13 meses e 10 dias a contar da data de prioridade, o 
depositante não estiver de posse de notificação de recebimento enviada pelo Escritório 
Internacional de acordo com a regra 24.2.a), ele terá o direito de solicitar à Repartição receptora 
que lhe remeta a via original ou, se a Repartição receptora alegar haver transmitido a via original ao 
Escritório Internacional, uma cópia autenticada da via em questão feita à base da cópia da 
Repartição receptora. 

 c) O depositante poderá transmitir ao Escritório Internacional a cópia que recebeu de acordo com a 
alínea b). A menos que a via original transmitida pela Repartição receptora tenha sido recebida pelo 
Escritório Internacional antes do recebimento por esse Escritório da cópia transmitida pelo 
depositante, esta última será considerada como constituindo a via original. 

 22.2 Processo alternativo 

 a) Não obstante as disposições da regra 22.1, qualquer Repartição receptora poderá estipular que a 
via original de qualquer pedido internacional depositado junto a ela seja transmitida, à escolha do 
depositante, pela Repartição receptora ou pelo depositante. A Repartição receptora informará o 
Escritório Internacional da existência de uma tal estipulação. 

 b) O depositante exercerá sua escolha por meio de uma nota escrita que ele depositará junto com o 
pedido internacional. Caso não faça essa escolha, será considerado como tendo escolhido a 
transmissão pela Repartição receptora. 

 c) Quando o depositante escolher a transmissão pela Repartição receptora,o processo será o 
mesmo que o previsto na regra 22.1. 

 d) Quando o depositante preferir proceder ele próprio à transmissão, indicará na nota mencionada 
na alínea b) se deseja procurar a via original na Repartição receptora ou se deseja que esta última 
lhe envie a via origina pelo correio. Se o depositante preferir procurar ele mesmo a via original, a 
Repartição receptora colocará essa via à sua disposição assim que a autorização mencionada na 
regra 22.1.a) haja sido conseguida e, em todos os casos, inclusive no caso em que um controle deva 
ser efetuado em vista dessa autorização, 10 dias o mais tardar antes de expirado o 13º mês a contar 
da data de prioridade. Se ao expirar o prazo de recebimento da via original pelo Escritório 
Internacional, o depositante ainda não houver procurado a mesma, a Repartição receptora o 
notificará ao Escritório Internacional. Se o depositante desejar que a Repartiçção receptora lhe 
envie a via original pelo correio ou se não manifestar o desejo de procurar essa via original, a 
Repartição receptora lhe enviará a mesma pelo correio assim que a autorização mencionada na 
regra 22.1.a) haja sido conseguida e, em todos os casos, inclusive no caso em que um controle deva 
ser efetuado em vista dessa autorização, 15 dias o mais tardar antes da expiração do 13º mês a 
contar da data de prioridade. 

 e) Se a Repartição receptora não colocar a via original à disposição do despositante na data 
indicada na alínea d), ou se o depositante, havendo solicitado que a via original lhe fosse enviada 
pelo correio, não a tenha recebido pelo menos 10 dias antes de expirado o 13º mês a contar da data 
de prioridade, o depositante poderá transmitir uma cópia de seu pedido internacional ao Escritório 
Internacional. Essa cópia (<<via original provisória>>) será substituída pela via original ou, caso 
esta última tenha sido perdida, por uma cópia da via original feita com base na cópia da Repartição 
receptora e devidamente autenticada pela Repartição receptora, tão logo seja possível e , em 
qualquer caso, antes da expiração do 14º mês a contar da data de prioridade. 

 22.3 Prazo previsto no artigo 12.3) 

 a) O prazo previsto no artigo 12.3) será: 

 I) No caso de aplicação do processo previsto nas regras 22.1 ou 22.2.c), de 14 meses a contar da 
data de prioridade; 



 II) No caso de aplicação do processo previsto na regra 22.2.d), de 13 meses a contar da data de 
prioridade, ficando entendido, entretanto, que,no caso de depósito de uma via original provisória de 
acordo com a regra 22.2.e), esse prazo será de 13 meses a contar da data de prioridade para o 
depósito da via original provisória e de 14 meses a contar da data de prioridade para depósito da via 
original. 

 b) O artigo 48.1) e a regra 82 não se aplicam à transmissão da via original. Fica entendido que as 
disposições do artigo 48.2) permanecem aplicáveis. 

 22.4 Estátisticas referentes à não-conformidades às regras 22.1 e 22.2 

 O número dos casos em que, com o conhecimento do Escritório Internacional, uma Repartição 
receptora não se tenha conformado às exigências das regras 22.1 e/ou 22.2 será indicado uma vez 
por ano na Gazeta. 

 22.5 Documentos depositados com o pedido internacional 

 Para os propósitos da presente regra, a expressão <<via original>> compreenderá igualmente 
qualquer documento depositado com o pedido internacional e mencionado na regra 33.3.a)II). Caso 
qualquer dos documentos mencionados na regra 3.3.a)II) que, de acordo com a lista de controle 
deveriam acompanhar o pedido internacional, não for efetivamente depositado, o mais tardar, na 
ocasião em que a via original for transmitida pela Repartição receptora, esta anotará o fato na lista 
de controle que será considerada como não havendo mencionado o dito documento. 

 Regra 23 

 Transmissão da cópia de pesquisa 

 23.1 Processo 

 a) A cópia de pesquisa será transmitida pela Repartição receptora à Administração encarregada da 
pesquisa internacional o mais tardar no dia em que a via original for transmitida ao Escritório 
Internacional ou, de acordo com a regra 22.2.d), ao depositante. 

 b) Se o Escritório Internacional não houver recebido, da Administração encarregada da pesquisa 
internacional, nos 10 dias seguintes ao recebimento da via original, a informação de que essa 
Administração está de posse da cópia de pesquisa, o dito Escritório transmitirá sem demora uma 
cópia do pedido internacional à Administração encarregada da pesquisa internacional. Se esta 
Administração não se houver enganado ao afirmar que não estava da posse da cópia de pesquisa ao 
expirar o 13º mês a contar da data de prioridade, o custo da elaboração de uma cópia para essa 
Administração será reembolsado pela Repartição receptora ao Escritório Internacional. 

 c) O número dos casos em que, com o conhecimento do Escritório Internacional, uma Repartição 
receptora deixou de observar a exigência da regra 23.1.a), será indicado, uma vez por ano, na 
Gazeta. 

 Regra 24 

 Recebimento da via original pelo Escritório Internacional 

 24.1 Inscrição da data de recebimento da via original 

 Ao receber a via original, o Escritório Internacional aporá a data de recebimento na folha que 
contém o requerimento e seu carimbo em cada folha do pedido internacional. 

 24.2 Notificação de recebimento da via original 

 a) Com ressalva das disposições da alínea b), o Escritório Internacional notificará prontamente ao 
depositante, à Repartição receptora, a Administração encarregada da pesquisa internacional e a 
todos os Estados designados o fato do recebimento da via original e a data desse recebimento. A 
notificação deverá identificar o pedido internacional por seu número, pela data do depósito 
internacional, pelo nome do depositante e pelo nome da Repartição receptora, além de indicar a 



data do depósito de qualquer pedido anterior cuja prioridade seja reivindicada. A notificação 
enviada ao despositante deverá igualmente conter a relação dos Estados designados aos quais foi 
enviada a notificação mencionada na presente alínea e deverá indicar, em relação a cada Estado 
designado, qualquer prazo aplicável de acordo com o artigo 22.3). 

 b) Se o Escritório Internacional receber a via original depois de expirado o prazo na regra 22.3, 
notificará este fato prontamente ao depositante, à Repartição receptora e à Administração 
encarregada da pesquisa internacional. 

 Regra 25 

 Recebimento da cópia de pesquisa pela Administração encarregada da pesquisa internacional 

 25.1 Notificação de recebimento da cópia de pesquisa 

 A Administração encarregada da pesquisa internacional notificará prontamente ao Escritório 
Internacional, ao depositante e - salvo se a Administração encarregada da pesquisa internacional for 
a Repartição receptora - à Repartição receptora o fato do recebimento da cópia de pesquisa e a data 
desse recebimento. 

 Regra 26 

 Controle e correções de certos elementos do pedido internacional 

 26.1 Prazo para o controle 

 a) A Repartição receptora enviará a solicitação de correção prevista no artigo 14.1)b), assim que 
possível e de preferência no prazo de um mês a contar da data de recebimento do pedido 
internacional. 

 b) Se a Repartição receptora enviar uma solicitação de correção tal como o dispõe o artigo 
14.1)a)III) ou IV) (título omisso ou resumo omisso), comunicará esse fato à Administração 
encarregada da pesquisa internacional. 

 26.2 Prazo para correção 

 O prazo previsto no artigo 14.1)b), deverá ser razoável, levando em conta circunstâncias do caso 
em espécie, e será fixado, em caso, pela Repartição receptora. O prazo será de pelo menos um mês 
e, normalmente, de no máximo dois meses a contar da data da solicitação de correção. 

 26.3 Verificação das condições materiais no sentido que lhe empresta o artigo 14.1)a)V) 

 As condições materiais mencionadas na regra 11 serão verificadas na medida em que tiverem de 
ser preenchidas para o fim de uma publicação internacional razoável uniforme. 

 26.4 Processo 

 a) Qualquer correção submetida à Repartição receptora poderá constar de uma carta endereçada a 
essa Repartição desde que a correção seja de tal natureza que permita sua transferência para a via 
original sem prejudicar a clareza e a reprodução direta da folha para a qual a transferência deverá 
ser feita; em caso contrário, o depositante será solicitado a apresentar uma folha de substituição que 
inclua a correção; a carta que acompanha a folha de substituição deverá chamar a atenção para as 
diferenças entre a folha substituída e a folha de substituição. 

 b) A Repartição receptora aporá em cada folha de substituição o número do pedido internacional, a 
data em que foi recebido e o carimbo de identificação dessa Repartição. Ela conservará em seus 
arquivos, uma cópia da carta contendo a correção ou, quando a correção constar de uma folha de 
substituição, a folha de substituição, a carta que acompanhar a folha de substituição e uma cópia 
desta última folha. 

 c) A Repartição receptora transmitirá sem demora a carta e qualquer folha de substituição ao 
Escritório Internacional. O Escritorio Internacional transferirá para a via original as correções 



requeridas por carta, indicando a data de recebimento desta última pela Repartição receptora nela 
inserindo qualquer folha de substituição. A carta e toda e qualquer folha substituída serão 
conservadas nos arquivos do Escritório Internacional. 

 d) A Repartição receptora transmitirá sem demora à Administração encarregada da pesquisa 
internacional uma cópia da carta e de cada folha de substituição. 

 26.5 Correção de certos elementos 

 a) A Repartição receptora decidirá se o depositante apresentou a correção dentro do prazo 
estabelecido. Caso a correção haja sido apresentada no prazo estipulado, a Repartição receptora 
decidirá se o pedido internacional assim corrigido deverá ou não ser considerado como retirado. 

 b) A Repartição receptora aporá nos documentos contendo a correção a data de seu recebimento. 

 26.6 Desenhos omitidos 

 a) Se, de acordo com o artigo 14.2), o pedido internacional se referir a desenhos que não estejam 
de fato incluídos no pedido, a Repartição receptora indicará este fato no dito pedido. 

 b) A data de recebimento, pelo depositante, da notificação prevista no artigo 14.2) não terá efeito 
sobre o prazo fixado na regra 20.2.a)III). 

 Regra 27 

 Falta de pagamento de taxas 

 27.1 Taxas 

 a) Para os fins do artigo 14.3)a), deve-se entender por <<taxas prescritas pelo artigo 3.4)IV)>> a 
taxa de transmissão (regra 14), a parte da taxa internacional que constitui a taxa básica (regra 
15.1.I), e a taxa de pesquisa (regra 16). 

 b) Para os fins do artigo 14.3)a) e b), deve-se entender por <<taxa prescrita pelo artigo 4.2)>> a 
parte da taxa internacional que constitui a taxa de designação (regra 15.1.II). 

 Regra 28 

 Falhas notadas pelo Escritório Internacional ou pela Administração encarregada da pesquisa 
internacional 

 28.1 Nota relativa a certas falhas 

 a) Se o Escritório Internacional ou a Administração encarregada da pesquisa internacional forem 
de opinião que o pedido internacional contém qualquer uma das falhas a que se refere o artigo 
14.1)a)I), II) ou V), o Escritório Internacional, ou a Administração encarregada da pesquisa 
internacional, conforme o caso, chamará a atenção da Repartição receptora para essas falhas. 

 b) A Repartição receptora, salvo se não partilhar dessa opinião procederá da maneira prevista no 
artigo 14.1)b) e na regra 26. 

 Regra 29 

 Pedidos internacionais ou designações consideradas como retirados no sentido do artigo 14.1), 3) 
ou 4) 

 29.1 Constatação da Repartição receptora 

 a) Se a Repartição receptora declarar, conforme o artigo 14.1)b) e a regra 26.5 (falta de correção 
de certas falhas), ou de acordo com o artigo 14.3)a) (falta de pagamento das taxas prescritas pela 
regra 27.1.a), ou ainda de acordo com o artigo 14.4) (constatação ulterior de que as condições 
enumeradas nos pontos I) e III) do artigo 11.1) não foram preenchidas), que o pedido internacional 
será considerado como retirado: 



 I) a Repartição receptora transmitirá ao Escritório Internacional a via original (se isto já não 
houver sido feito) e toda e qualquer correção apresentada pelo depositante; 

 II) a Repartição receptora notificará sem demora essa declaração ao depositante e ao Escritório 
Internacional, e este último notificará de acordo as Repartições nacionais interessadas; 

 III) a Repartição receptora não transmitirá a cópia de pesquisa da maneira estabelecida na regra 23 
ou, se uma tal cópia já houver sido transmitida, notificará a Administração encarregada da pesquisa 
internacional sobre essa declaração; 

 IV) o Escritório Internacional não será obrigado a notificar ao depositante o recebimento da via 
original; 

 b) Se a Repartição receptora declarar, como o preceitua o artigo 14.3)b) (falta de pagamento da 
taxa de designação prescrita pela regra 27.1.b) que a designação de qualquer Estado designado foi 
considerada como retirada, a Repartição receptora notificará prontamente tal declaração ao 
depositante e ao Escritório Internacional. Este, por sua vez, notificará a Repartição receptora 
interessada. 

 29.2 Constatações das Repartições designadas 

 Quando os efeitos do pedido internacional cessarem em qualquer Estado designado, em virtude do 
artigo 24.1)III), ou nele substituirem em virtude do artigo 24.2), a Repartição designada 
competente notificará tal fato prontamente ao Escritório Internacional. 

 29.3 Alertando a Reparão receptora para certos fatos 

 Caso o Escritório Internacional ou a Administração encarregada da pesquisa internacional for de 
parecer que a Repartição receptora deve fazer uma constatação tal como estipulado no artigo 14.4), 
chamará a atenção dessa Repartição para os fatos pertinentes. 

 29.4 Notificação da intenção de fazer uma declaração de acordo com o artigo 14.4) 

 Antes de fazer qualquer declaração de acordo com o artigo 14.4) a Repartição receptora 
comunicará ao depositante a sua intenção e os motivos que a determinaram. Caso não concorde 
com a constatação provisória da Repartição receptora, o depositante poderá apresentar argumentos 
nesse sentido dentro do prazo de um mês a partir da notificação. 

 Regra 30 

 Prazo a que se refere o artigo 14.4) 

 30.1 Prazo 

 O prazo mencionado no artigo 14.4) será de 6 meses a contar da data do depósito internacional. 

 Regra 31 

 Cópias a que se refere o artigo 13 

 31.1 Pedido de cópias 

 a) Os pedidos de cópias conforme o artigo 13.1) poderão referir-se a todos os pedidos 
internacionais, a certos tipos desses pedidos ou a determinados desses pedidos que designem a 
Repartição nacional autora desse pedido. Tais pedidos de cópias deverão ser renovados todos os 
anos através de notificações transmitidas ao Escritório Internacional antes de 30 de Novembro do 
ano precedente por essa Repartição. 

 b) Os pedidos conforme o artigo 13.2)b) estarão sujeitos ao pagamento de uma taxa para cobertura 
das despesas de preparo e expedição das cópias. 

 



 31.2 Preparo das cópias 

 O Escritório Internacional será responsável pelo preparo das cópias a que se refere o artigo 13. 

 Regra 32 

 Retirada do pedido internacional ou de designações 

 32.1 Retiradas 

 a) O depositante poderá retirar o pedido internacional antes da expiração de um prazo de 20 meses 
contados da data de prioridade, salvo em relação a qualquer Estado designado em que já tenha sido 
iniciado o processo ou exame nacional. Poderá retirar a designação de qualquer Estado designado 
antes da data em que o processo ou exame sejam iniciados nesse estado. 

 b) A retirada da designação de todos os Estados designados será considerada como uma retirada do 
pedido internacional. 

 c) A retirada deverá ser efetuada por meio de um aviso assinado enviado pelo depositante ao 
Escritório internacional ou, se a via original não houver sido remetida para o Escritório 
Internacional, à Repartição receptora. No caso previsto na Regra 4.8.b), o aviso deverá ser assinado 
por todos os depositantes. 

 d) Quando a via original já houver sido remetida para o Escritório Internacional, o fato da retirada 
e a data de recebimento do aviso contendo a retirada serão registrados pelo Escritório Internacional 
e comunicados sem demora por este último à Repartição receptora, ao depositante, às Repartições 
designadas afetadas pela retirada e, quando a retirada for referente ao pedido internacional e o 
relatório de pesquisa internacional ou a declaração mencionada no artigo 17.2)a) ainda não 
houverem sido elaborados, à Administração encarregada da pesquisa inernacional. 

 Regra 33 

 Estado da técnica pertinente para fins da pesquisa internacional 

 33.1 Estado da técnica pertinente para fins da pesquisa internacional 

 a) Para fins do artigo 15.2), o estado da técnica pertinente abrangerá tudo o que foi tornado 
acessível ao público em todos os recantos do mundo, por meio de divulgação escrita (inclusive 
desenhos e outras ilustrações) e que seja capaz de ajudar a decidir se a invenção reivindicada é 
nova ou não e se ela implica ou não em atividade inventiva (isto é, se ela é evidente ou não), 
contanto, porém, que sua colocação à disposição do público tenha ocorrido entes da data do 
depósito internacional. 

 b) Quando a divulgação escrita mencionar uma divulgação oral, um uso, uma exposição, ou 
quaisquer outros meios através dos quais o conteúdo da divulgação escrita foi tornado acessível ao 
público, e quando essa colocação à disposição do público tenha ocorrido em uma data anterior à do 
deposito internacional, o relatório de pesquisa internacional mencionará em separado este fato e a 
data em que ele ocorreu, caso a colocação à disposição do público da divulgação escrita haja 
ocorrido em uma data posterior à do depósito internacional. 

 c) Qualquer pedido publicado, assim como qualquer patente cuja data de publicação for posterior, 
mas cuja data de depósito - ou, quando for o caso, a data da prioridade reivindicada - for anterior à 
data do depósito internacional do pedido internacional objeto da pesquisa, e que fariam parte do 
estado da técnica pertinente para os fins do artigo 15.2) se houvessem sido publicados antes da data 
do depósito internacional, serão especialmente mencionados no relatório de pesquisa internacional. 

 33.2 Ramos que a pesquisa internacional deverá abranger 

 a) A pesquisa internacional deverá abranger todos os ramos técnicos e deverá tomar como base 
todos os processos de pesquisa que possam conter elementos pertinentes à invenção. 



 b) Por conseguinte, a pesquisa não deverá abranger apenas o ramo da técnica na qual a invenção 
possa ser classificada, mas também ramos análogos, sem levar em conta sua classificação. 

 c) A questão de saber que ramos de técnica deverão, em um determinado caso, ser considerados 
como análogos, deverá ser estudada à luz do que parece constituir a função ou o uso necessário da 
invenção, e não unicamente as funções específicas expressamente indicadas no pedido 
internacional. 

 d) A pesquisa internacional deverá abranger todos os elementos que se consideram geralmente 
como equivalentes aos elementos da invenção reivindicada por todas ou certas características suas, 
mesmo se, em seus detalhes, a invenção, tal como foi descrita no pedido internacional, for 
diferente. 

 33.3 Orientação da pesquisa 

 a) A pesquisa internacional deverá ser feita à base das reivindicações, levando na devida conta a 
descrição e os desenhos (se os houver) e insistindo muito particularmente no conceito inventivo 
visado pelas reivindicações. 

 b) Na medida em que for possível e razoável, a pesquisa internacional deverá abranger todos os 
elementos visados pelas reivindicações ou que se possa razoavelmente esperar que elas visem após 
serem emendadas. 

 Regra 34 

 Documentação mínima 

 34.1 Definição 

 a) As definições contidas no artigo 2.I) e II) não se aplicarão às finalidades deste artigo. 

 b) A documentação mencionada no artigo 15.4) ("documentação mínima") consistirá em: 

 I) os "documentos nacionais de patentes" tal como especificado na alínea c); 

 II) os pedidos internacionais (PCT) publicados, os pedidos regionais publicados de patentes e 
certificados de autor de invenção, assim como as patentes e os certificados de autor regionais 
publicados; todos os demais elementos que constituam a literatura não especializada em patentes, 
convencionados entre as Administrações encarregadas da pesquisa internacional e cuja lista for 
publicada pelo Escritório Internacional depois do primeiro acordo a seu respeito e depois de cada 
modificação. 

 c) Ressalvadas as disposições das alíneas d) e e), os "documentos nacionais de patentes" serão os 
seguintes: 

 I) as patentes concedidas a partir de 1920 pela França, pelo ex-Reichspatentamt da Alemanha, pelo 
Japão, a União Soviética, a Suíça (unicamente nas línguas francesa e alemã), o Reino Unido e os 
Estados Unidos da América; 

 II) as patentes concedidas pela República Federal da Alemanha; 

 III) os pedidos de patentes, se os houver, publicados a partir de 1920 nos países mencionados nos 
pontos I) e II); 

 IV) os certificados de autor de invenção concedidos pela União Soviética; 

 V) os certificados de utilidade concedidos pela França e os pedidos publicados desses certificados; 

 VI) as patentes concedidas depois de 1920 por qualquer outro país, se forem redigidas em alemão, 
inglês ou francês e se não contiverem qualquer reivindicação de prioridade, assim como os pedidos 
dessas patentes publicados depois de 1920, desde que a Repartição nacional do país interessado 
selecione esses documentos e os coloque à disposição de cada Administração encarregada da 
pesquisa internacional. 



 d) Quando um pedido for publicado novamente uma (por exemplo, publicação de 
uma Offenlengungschrift como uma Auslegeschrift) ou mais vezes, nenhuma Administração 
encarregada da pesquisa internacional será obrigada a conservar todas as versões em sua 
documentação; por conseguinte, cada Administração encarregada da pesquisa internacional será 
autorizada a não conservar senão uma versão. Por outro lado, quando um pedido for aprovado e 
concedido na forma de uma patente ou de um certificado de utilidade (França) nenhuma 
Administração encarregada da pesquisa internacional será obrigada a conservar ao mesmo tempo o 
pedido e a patente ou o certificado de utilidade (França) em sua documentação; por conseguinte, 
qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional será autorizada a guardar em seus 
arquivos quer o pedido, quer a patente ou o certificado de utilidade. 

 e) Qualquer Administração encarregada da pesquisa internaional cuja língua oficial ou uma das 
línguas oficiais não for o japonês ou o russo, será autorizada a não incluir em sua documentação os 
documentos de patentes do japão e da União Soviética respectivamente dos quais não haja resumo 
disponível em língua inglesa. Se os resumos em língua inglesa se tornarem disponíveis de maneira 
geral depois da entrada em vigor deste Regulamento de execução os documentos de patentes 
abrangidos pelos resumos deverão ser incluídos na documentação no decorrer dos 6 meses 
seguintes à data em que esses resumos se tornaram disponíveis de modo geral. Na eventualidade de 
interrupção dos serviços de resumos em inglês nos ramos da técnica em que tais resumos eram 
geralmente disponíveis, a Assembléia adotará as medidas necessárias a restaurar prontamente tais 
serviços nos ramos em questão. 

 f) Para os fins desta regra, os pedidos que houverem sido unicamente colocados à disposição do 
público para consulta não são considerados como pedidos publicados. 

 Regra 35 

 Administração competente encarregada da pesquisa internacional 

 35.1 Quando apenas uma Administração encarregada da pesquisa internacional for competente 

 Qualquer Repartição receptora comunicará ao Escritório Internacional em oberdiência aos termos 
de acordo a que se refere o artigo 16.3)b), que Administração encarregada da pesquisa 
internacional é competente para realizar a pesquisa relativa aos pedidos internacionais depositados 
na dita Repartição; O Escritório Internacional publicará prontamente essa informação. 

 35.2 Quando várias Administrações encarregadas da pesquisa internacional forem competentes 

 a) Qualquer Repartição receptora, conforme os termos do acordo aplicável mencionado no artigo 
16.3)b), poderá designar várias Administrações encarregadas da pesquisa internacional: 

 I) declarando todas essas Administrações competentes em relação a qualquer pedido internacional 
depositado nessa Repartição e deixando a escolha entre essas Administrações a cargo do 
depositante, ou 

 II) declarando uma ou várias dessas Administrações competentes em relação a certos tipos de 
pedidos internacionais depositados nessa Repartição e declarando uma ou várias outras 
Administrações competentes em relação a outros tipos de pedidos internacionais depositados nessa 
Repartição, desde que a respeito dos tipos de pedidos internacionais em relação aos quais várias 
Administrações encarregadas da pesquisa forem declaradas competentes, a escolha caiba ao 
depositante. 

 b) Qualquer Repartição receptora que se valer da faculdade descrita na alínea a) disso informará 
prontamente o Escritório Internacional e este último publicará sem demora essa informação. 

 Regra 36 

 Exigências mínimas para as Administrações encarregadas da pesquisa internacional 

 



 36.1 Definição das exigências mínimas 

 As exigências mínimas mencionadas no artigo 16.3)c) serão as seguintes: 

 I) a Repartição nacional ou a organização intergovernamental deverá ter pelo menos 150 
funcionários de tempo integral possuindo habilitação técnica suficiente para realizar as pesquisas; 

 II) essa Repartição ou essa organização deverá possuir pelo menos a documentação mínima a que 
se refere a regra 34 adequadamente adaptada às finalidades da pesquisa; 

 III) essa Repartição ou essa organização deverá dispor de pessoal capaz de realizar a pesquisa nos 
ramos técnicos requeridos e possuindo conhecimentos linguísticos necessários à compreensão pelo 
menos das línguas em que a documentação mínima mencionada na regra 34 estiver redigida ou 
traduzida. 

 Regra 37 

 Título omisso ou defeituoso 

 37.1 Título omisso 

 Se o pedido internacional não possuir título e se a Repartição receptora houver notificado a 
Administração encarregada da pesquisa internacional que solicitou ao depositante a correção dessa 
falha, essa Administração procederá à pesquisa internacional, a menos que receba, e até que receba 
notificação de que o dito pedido internacional foi considerado como retirado. 

 37.2 Colocação do título 

 Se o pedido internacional não possuir título e se a Administração encarregada da pesquisa 
internacional não houver recebido notificação da Repartição receptora comunicando que o 
depositante foi solicitado a fornecer um título, ou se a dita Administração constatar que o título não 
está conforme a regra 4.3, essa Administração fornecerá ela própria um título. 

 Regra 38 

 Resumo omisso ou defeituoso 

 38.1 Resumo omisso 

 Se o pedido internacional não contiver resumo e se a Repartição receptora houver notificado à 
Administração encarregada da pesquisa internacional que solicitou ao depositante a correção dessa 
falha, essa Administração procederá à pesquisa internacional salvo se receber, e até que receba 
notificação de que o pedido internacional deverá ser considerado como retirado. 

 38.2 Elaboração de resumo 

 a) Se o pedido internacional não contiver resumo e se a Administração da pesquisa internacional 
não houver recebido notificação da Repartição receptora comunicando que o depositante foi 
solicidado a submeter um resumo, ou se a dita Administração constatar que o resumo não estar 
conforme à disposições da regra 8, essa Administração elaborará ela propria um resumo (na lingua 
de publicação do pedido internacional) e solicitará ao depositante que apresente seus comentários a 
respeito no prazo de um mês a contar da data dessa solicitação. 

 b) O conteúdo definitivo do resumo será determinado pela Administração encarregada da pesquisa 
internacional. 

 Regra 39 

 Matéria a que se refere o artigo 17.2(a)I) 

 

 



 39.1 Definição 

 Nenhuma Administração encarregada da pesquisa internacional terá obrigação de proceder à 
pesquisa de um pedido internacional cuja matéria e na medida em, que a matéria seja uma das 
seguintes: 

 I) teorias científicas e matemáticas; 

 II) variedades vegetais, raças animais, processos essencialmente biológicos de produção de 
vegetais ou animais, além dos processos microbiológicos e produtos obtidos através desses 
processos; 

 III) planos, princípios ou métodos para a realização de negócios, de ações puramente intelectuais 
ou de jogos; 

 IV) métodos de tratamento do corpo humano ou animal pela cirurgia ou a terapia, assim como 
métodos de diagnóstico; 

 V) meras apresentações de informações; 

 VI) programas de computadores na medida em que a Administração encarregada da pesquisa 
internacional estiver desaparelhada para realizar a pesquisa do estado da técnica relativa a tais 
programas. 

 Regra 40 

 Falta de unidade da invenção (pesquisa internacional) 

 40.1 Solicitação de pagamento 

 A solicitação de pagamento das taxas adicionais de que trata o artigo 17.3)a) especificará o seu 
montante e os motivos que levaram a considerar que o pedido internacional não satisfaz a exigência 
de unidade de invenção. 

 40.2 Taxas adicionais 

 a) O montante da taxa adicional para a pesquisa, de que trata o artigo 17.3)a), será determinado 
pela Administração competente encarregada da pesquisa internacional. 

 b) A taxa adicional para a pesquisa, de que trata o artigo 17.3)a), deverá ser paga diretamente à 
Administração encarregada da pesquisa internacional. 

 c) Qualquer depositante poderá pagar a taxa sob protesto, isto é, juntando uma declaração 
fundamentada que demonstre que o pedido internacional preenche a condição de unidade da 
invenção ou que o montante da taxa adicional solicitada é excessivo. Uma comissão de três 
membros ou qualquer outra instância especial da Administração encarregada da pesquisa 
internacional, ou qualquer autoridade superior competente, examinará o protesto e, na medida em 
que o julgar justificado, ordenará o reembolso, total ou parcial, da taxa adicional ao depositante. A 
requerimento do depositante, o texto de seu protesto, bem como a da decisão sobre o mesmo serão 
comunicados às Repartições designadas, juntamente com o ralatório de pesquisa internacional. O 
depositante apresentará uma tradução de seu protesto juntamente com a tradução do pedido 
internacional exigido em virtude do artigo 22. 

 d) A comissão de três membros, a instância especial ou a autoridade superior a que se refere a 
alínea c) não deverão incluir qualquer pessoa que tenha participado da decisão objeto do protesto 

 40.3 Prazo 

 O prazo previsto no artigo 17.3)a) será fixado em cada caso e levando em conta as circunstâncias 
do caso em espécie, pela Administração encarregada da pesquisa internancional; não poderá ser 
inferior a 15 ou 30 dias respectivamente se o endereço do depositante for no mesmo país ou em 



outro país que aquele em que estiver seidada a Administração encarregada da pesquisa 
internacional, nem superior a 45 dias a contar da data de solicitação. 

 Regra 41 

 Pesquisa de tipo internacional 

 41.1 Obrigação de utilizar os resultados; Reembolso da taxa 

 Se, no requerimento, huver referência, na forma prvista na regra 4.11, a uma pesquisa de tipo 
internancional efetuada nas condições estabelecidas pelo Artigo 15.5), a Administração 
encarregada da pesquisa internacional utilizará, na medida do possível, os resultados dessa pesquisa 
para eleboração do relatório de pesquisa internacional relativo ao pedido internacional. A 
Administração encarregada da pesquisa internancional reembolsará a taxa de pesquisa, na medida e 
nas condições previstas no acordo a que se refere o artigo 16.3)b), caso o relatório de pesquisa 
internaional puder basear-se, no todo ou em parte, nos resultados da pesquisa de tipo internacional. 

 Regra 42 

 Prazo para a pesquisa internacional 

 42.1 Prazo para a pesquisa internacional 

 Todos os acordos concluídos com as Adminstrações encarregadas da pesquisa internancional 
devem prever o mesmo prazo para a elaboração do relatório de pesquisa internancional ou a 
declaração mencionada no artigo 17.2)a). Esse prazo não deverá exceder aquele dos dois períodos 
seguinte que expirar por último: 3 meses a contar do recebimento da cópia de pesquisa pela 
Administração encarregada da pesquisa internancional, ou 9 meses a contar da data de prioridade. 
Durante um período temporário de 3 anos a partir da entrada em vigor do Tratado, os prazos 
estabelecidos para o acordo com qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional 
poderão ser negociados individualmente desde que esses prazos não excedam de dois meses 
aqueles mencionados na frase precedente, mas não poderão em hipótese alguma ultrapassar a 
expiração do 18º mês seguinte à data de prioridade. 

 Regra 43 

 Relatório de pesquisa internacional 

 43.1 Identificações 

 O relatório de pesquisa internacional identificará a Administração encarregada da pesquisa 
internacional que o elaborou, indicando o nome dessa Administração, e identificará o pedido 
internacional indicando o número desse pedido, o nome do depositante, o nome da Repartição 
receptora e a data do depósito internacional. 

 43.2 Datas 

 O relatório de pesquisa internacional será datado e indicará a data em que a pesquisa internacional 
foi efetivamente concluída. Indicará também a data de depósito de qualquer pedido anterior cuja 
prioridade haja sido reivindicada. 

 43.3 Classificação 

 a) O relatório de pesquisa internacional conterá a classificação do objeto da invenção pelo menos 
segundo a Classificação Internacional das patentes. 

 b) Essa classificação será efetuada pela Administração encarregada da pesquisa internacional. 

 43.4 Língua 

 qualquer relatório de pesquisa internacional e qualquer declaração feita em cirtude do artigo 
17.2)a), serão elaborados na língua de publicação do pedido internacional a que se referem. 



 43.5 Citações 

 a) O relatório de pesquisa internacional citará os documentos considerados importantes. 

 b) O método de identificação de cada documento citado será especificado nas Instruções 
Administrativas. 

 c) As citações de particular importância serão especialmente apontadas. 

 d) As citações que não forem importantes para todas as reivindicações serão indicadas em relação 
à ou às reivindicações a que se referirem. 

 e) Se apenas certas passagens do documento citado forem importantes ou especialmente 
importantes, essas passagens serão identificados pela indicação, por exemplo, da página, da coluna 
ou das linhas em que figura a passagem em questão. 

 43.6 Ramos abrangidos pela pesquisa 

 a) O relatório de pesquisa internacional conterá a identificação por simbolos de classificação dos 
ramos abrangidos pela pesquisa. Se essa identificação for feita na base de uma classificação 
diferente da Classificação Internacional das Patentes, a Administração encarregada da pesquisa 
internacional publicará a classificação utilisada. 

 b) Se a pesquisa internaiconal abranger patentes, certificados de autor de invenção, certificados de 
utilidade, modelos de utilidade, patentes ou certificados de adição, certificados de autor de 
invenção adicionais, certificados de utilidade adicionais ou pedidos publicados de um dos tipos 
precedentes de proteção relativos a Estados, época ou línguas não compreendedos na 
documentação mínima tal como definida na regra 34, o relatório internaiconal de pesquisa 
identificará os tipos de documentos, os Estados, as épocas ou as línguas a que se referiu. O artigo 
2.II) não será aplicável às finalidades desta alínea. 

 43.7 Observações a respeito da unidade da invenção 

 Se o depositante houver pago taxas adicionais pela pesquisa internacional, o relatório de pesquisa 
internacional o mencionará. Outrossim, quando a pesquisa internacional houver sido realizada 
apenas sobre a invenção principal (artigo 17.3)a)), o relatório de pesquisa internacional indicara 
que partes do pedido internacional a pesquisa abordou a que partes não abordou. 

 43.8 Assinatura 

 O relatório de pesquisa internacional será assinado por um funcionário autorizado da 
Administração encarregada da pesquisa internacional. 

 43.9 Limitação do conteúdo 

 O relatório de pesquisa internacional não conterá qualquer matéria além das enumeradas nas 
reguras 33.1.b) e c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 e 44.2.a) e b), e a indicação mencionada no artigo 
17.2)b). E sobretudo não conterá qualquer expressão de opinião, qualquer observação argumento, 
ou explicação. 

 43.10 Forma 

 As condições materiais quanto à forma do relatório de pesquisa internacional serão especificada 
nas Instituições Administrativas. 

 Regra 44 

 Transmissão do relatório de pesquisa internacional, etc. 

 

 



 44.1 Cópias do relatório ou da declaração 

 A Administração encarregada da pesquisa internacional transmitirá, no mesmo dias, uma cópia do 
relatório de pesquisa internacional ou da declaração a que se refere o artigo 17.2)a) ao Escritório 
Internacional e uma cópia ao depositante. 

 44.2 Título ou resumo 

 a) Ressalvadas as alíneas b) e c), relatório de pesquisa internacional recomedará à Administração 
encarregada da pesquisa internacional que aprove o título e o resumo submetidos pelo depositante, 
ou anexará o texto do título e ou do resumo tal como elaborados pela Administração encarregada 
da pesquisa internacional de acordo com as regras 37 e 38. 

 b) Se, ao ser concluída a pesquisa internacional, o prazo concedido ao depositante para comentar 
todas as sugestões da Administração encarregada da pesquisa internacional relativas ao resumo não 
houver expirado, o relatório de pesquisa internacional mencionará que está incompleto no que diz 
respeito ao resumo. 

 c) Assim que expirar o prazo mencionado na alínea b), a Administração encarregada da pesquisa 
internacional notificará ao Escritório Internacional e ao depositante que o resumo foi aprovado ou 
elaborado por ela. 

 44.3 Cópias de documentos citados 

 a) O requerimento a que se refere o artigo 20.3) poderá ser apresentado a qualquer momento 
durante os 7 anos a partir da data do depósito internacional do pedido internacional a que se refere 
o relatório de pesquisa internacional. 

 b) A Administração encarregada da pesquisa internacional poderá exigir que a parte (depositante 
ou Repartição designada) que lhe apresentou o requerimento pague o custo do preparo e da 
expedição das cópias. O montante desse custo do preparo de cópias será estabelecido nos acordos a 
que ser refere o artigo 16.3)b) concluídos entre as Administrações encarregadas da pesquisa 
internacional e o Escritório Internacional. 

 c) Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional que não desejar transmitir 
cópias diretamente a qualquer Repartição designada enviará uma cópia ao Escritório Internacional 
que então procederá de acordo com as disposições das alíneas a) e b). 

 d) Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional poderá confiar as tarefas a que 
se referem as alíneas a) e c) a outro organismo que será reponsável perante ela. 

 Regra 45 

 Tradução do relatório de pesquisa internacional 

 45.1 Línguas 

 Os relatórios de pesquisa internacional e as declarações a que se refere o aritgo 17.2)a) serão 
traduzidos para o inglês quando não forem elaborados nessa língua. 

 Regra 46 

 Emenda das reivindicações junto ao Escritório Internacional 

 46.1 Prazo 

 O prazo mencionado no artigo 19 será de dois meses a contar da data de transmissão do relatório 
de pesquisa internacional ao Escritório Internacional e ao depositante pela Administração 
encarregada da pesquisa internacional ou, quando essa transmissão for efetuada antes de expirado o 
14º mês a contar da data de prioridade, de três meses a contar da data de transmissão. 

 



 46.2 Data de emendas 

 A data de recebimento de qualquer emenda será registrada pelo Escritório Internacional e indicada 
por ele em todas as publicações ou cópias que elaborar. 

 46.3 Língua das emendas 

 Se o pedido internacional houver sido depositado numa língua diferente daquela usada na sua 
publicação pelo Escritório Internacional, qualquer emenda feita de acordo com o artigo 19 deverá 
ser efetuada tanto na língua em que o pedido internacional foi depositado como na língua em que 
foi publicado. 

 46.4 Declaração 

 a) A declaração encionada no artigo 19.1) deverá ser feita na língua de publicação do pedido 
internacional e não deverá exceder 500 palavras se for redigida em, ou traduzida para o inglês. 

 b) A declaração não deverá conter qualquer comentário relativo ao relatório de pesquisa 
internacional ou à pertinência das citações contidas nesse relatótio. A declaração não poderá se 
referir a uma citação contida no relatório de pesquisa internacional senão para indicar que uma 
determinada emenda das reivindicações tem por fim evitar o documento citado. 

 46.5 Forma das Emendas 

 a) O depositante será solicitado a apresentar uma folha de substituição para cada folha das 
reivindicações que devido a uma ou mais emendas feitas de acordo com o artigo 19, divirja da 
folha originalmente depositada. A carta que acompanhar as folhas de substituição deverá chamar 
atenção para as divergências entre as folhas substituídas e as folhas de substituição. Desde que uma 
emenda exija a supressão de uma folha inteira, essa emenda deverá ser comunicada por uma carta. 

 b) O Escritório Internacional anotará em uma folha de substituição, o número do pedido 
internacional, a data em que foi recebida a folha em questão e o carimbo que o identifica. 
Conservará em seus arquivos, toda e qualquer folha de substituição, a carta que acompanhar a ou as 
folhas de substituição e qualquer carta tal como mencionada na última frase da alínea a). 

 c) O Escritório Internacional inserirá toda e qualquer folha de substituição na via original e, no 
caso mencionado na última frase da alínea a), anotará as supressões na via original. 

 Regra 47 

 Comunicação às Repartições designadas 

 47.1 Processo 

 a) A comunicação a que se refere o artigo 20 será feita pelo Escritório Internacional. 

 b) Essa comunicação será feita prontamente após o Escritótio Internacional ter recebido do 
depositante emendas ou uma declaração de que ele não deseja apresentar emendas ao Escritório 
Internacional mas, de todo mudo, ao se expirar o prazo previsto na regra 46.1. Quando, em 
obediência ao artigo 17.2)a), a Administração encarregada da pesquisa internacional houver 
declarado que nenhum relatório de pesquisa internacional será efetuado, a comunicação a que se 
refere o artigo 20 será feita, salvo retirada do pedido internacional, dentro do prazo de um mês a 
contar da data em que o Escritório Internacional recebeu da Administração encarregada da pesquisa 
internacional a notificação relativa a essa declaração; à dita comunicação deverá ser juntada uma 
indicação da data da notificação enviada ao depositante de acordo com o artigo 17.2)a). 

 c) O Escritório Internacional enciará ao depositante uma nota indicando as Repartições nacionais 
às quais a comunicação foi feita e a data dessa comunicação. Essa nota será enviada no mesmo dia 
que a comunicação. 

 d) Cada Repartições designada receberá, apedido, os relatórios de pesquisa internaional e as 
declarações a que se refere o artigo 17.2)a) também em sua tradução, conforme a regra 45.1. 



 e) Quando qualquer Repartição designada houver dispensado a exigência do requerimento 
prescrito pelo artigo 20, as cópias dos documentos que normalmente deveriam Ter sido enviadas a 
essa Repartição serão enviadas, a seu pedido ou a pedido do depositante, para este último ao 
mesmo tempo que a nota mencionada na alínea c). 

 47.2 Cópias 

 a) As cópias requeridas para as comunicações serão preparadas pelo Escritório Internacional. 

 b) Essas cópias deverão ser feitas em folhas de formato A4. 

 47.3 Língua 

 A comunicação do pedido internacional, de acordo com o artigo 20, deverá ser feita na língua de 
sua publicação, ficando entendido que, se essa língua não for a mesma em que o pedido foi 
depositado, este último será, a pedido da Repartição designada, comunicado em uma ou outra 
dessas línugas, ou em ambas. 

 Regra 48 

 Publicação internacional 

 48.1 Forma 

 a) O pedido internacional será julgado em forma de brochura. 

 b) Os pormenores relativos à forma da brochura e ao seu modo de reprodução serão especificados 
nas Instruções Administrativas. 

 48.2 Conteúdo 

 a) A brochura conterá: 

 I) uma página de cobertura padronizada; 

 II) a descrição; 

 III) as reivindicações; 

 IV) os desenhos, se os houver; 

 V) com ressalva da alínea g), o relatório de pesquisa internaional ou a declaração mencionada no 
artigo 17.2)a); 

 VI) qualquer declaração depositada em obediência ao artigo 19.1), salvo se o Escritório 
Internacional considerar que a declaração não esta conforme à disposições da regra 46.4. 

 b) Com ressalva da alínea c), a página de cobertura compreederá: 

 I) dados retirados da folha que contém o requerimento e outros dados que serão especificados nas 
Instruções Administrativas; 

 II) uma ou mais ilustrações quando o pedido internacional contiver desenhos; 

 III) o resumo: caso o resumo seja redigido em inglês e em uma outra língua, o texto em inglês 
deverá figurar em primeiro lugar. 

 c) Quando, em obediência ao artigo 17.2)a), houver sido feita uma declaração, a página de 
cobertura evidenciará esse fato e não compreenderá desenhos nem resumo. 

 d) Quando as ilustrações mencionadas nas alíneas b)II) forem escolhidas da maneira estabelecida 
pela regra 8.2, a reprodução dessa ilustração ou ilustrações na página de cobertura poderá ser em 
formato reduzido. 



 e) Caso não haja espaço suficiente na página de cobertura para todo o resumo tal como 
mencionado na alínea b)III), o mesmo poderá ser apresentado no verso da página de cobertura. O 
mesmo se aplica à tradução do resumo quando essa tradução tiver de ser publicada em obediência à 
regra 48.3.c). 

 f) Se as reivindicações hoverem sido emendadas de acordo com o artigo 19, a publicação conterá 
quer o texto integral das reivindicações tal como foram depositadas e tal como foram emendadas, 
que o texto integral das reivindicações tal como foram depositdas, especificando todas as emendas. 
Qualquer declaração de acordo com o artigo 19.1 será igualmente incluída, a menos que o 
Escritório Internacional julgue que a mesma não está conforme às disposições da regra 46.4. A data 
de recebimento pelo Escritório Internacional das reivindicações emendadas deverá ser indicada. 

 g) Se, na ocasião estabelecida para a publicação, o relatório de pesquisa internacional ainda não 
estiver disponível (em virtude, por exemplo, de publicação a pedido do depositante de acordo com 
os artigos 21.2)b) e 64.3)c)I)), á brochura conterá, em lugar do relatório de pesquisa internacional, 
a indicação de que esse relatório ainda não está disponível e que, ou a brochura (contendo então 
também o relatório internacional) será publicada novamente, ou o relatório de pesquisa 
internacional (quando estiver disponível) será publicado separadamente. 

 h) Se, na data estabelecida para a publicação, o prazo para emendas das reivindicações, estipulado 
pelo artigo 19, não houver expirado, a brochura indicará esse fato e especificará que, se as 
reivindicações tiverem de ser modificadas de acordo com o artigo 19, haverá, logo após essas 
modificações, quer nova publicação (da bruchura incluindo as reinvindicações como foram 
emendadas), quer publicação de uma declaração reproduzindo todas as emendas. No último caso, 
haverá, pelo menos, nova publicação da página de cobertura e das reivindicações em caso de 
depósito de uma declaração em virtude do artigo 19.1), publicação dessa declaração, a menos que o 
Escritório Internacional julgue que a declaração não está conforme às disposições da regra 46.4. 

 i) As Instruções Administrativas determinarão os casos em que as diversas alternativas 
mencionadas nas alíneas g) e h) serão aplicadas. Essa determinação dependerá do volume e da 
complexidade das emendas e/ou do volume do pedido internacional e de fatores de custo. 

 48.3 Línguas 

 a) Se o pedido internacional for depositado em alemão, em francês, em inglês, em japonês ou em 
russo, ele será publicado na língua em que foi depositado. 

 b) Se o pedido internacional for depositado em uma língua que não seja alemão, francês, inglês, 
japonês ou russo, será publicado em tradução inglesa. A tradução será feita sob a responsabilidade 
da Administração encarregada da pesquisa internacional que deverá tê-la pronta em tempo 
suficiente para que a publicação internacional a que se refere o artigo 20 seja feita na data prevista. 
Não obstante as disposições da regra 16.1.a), a Administração encarregada da pesquisa 
internacional poderá perceber uma taxa do depositante pela tradução. A administração encarregada 
da pesquisa internacional dará oportunidade ao depositante para comentar a minuta da tradução e 
estipulará um prazo razoável, na circunstância, para a apresentação desses comentários. Caso não 
haja tempo para levar e consideração os comentários do depositante antes da comunicação da 
tradução, ou se houver divergência de opiniões entre o depositante e a dita Administração quanto à 
exatidão da tradução, o depositante poderá enviar uma cópia de seus comentários ou o que restar 
dos mesmos, ao Escritório Internacional e a cada Repartição designada à qual a tradução foi 
comunicada. O Escritório Internacional publicará a essência dos comentários juntamente com a 
tradução da Administração encarregada da pesquisa internacional ou depois da publicação dessa 
tradução. 

 c) Se o pedido internacional for publicado em uma língua que não seja o inglês, o relatório de 
pesquisa internacional, ou a declaração a que se refere o artigo 17.2)a), e o resumo serão 
publicados ao mesmo tempo nessa outra língua e em inglês. As traduções serão feitas sob a 
responsabilidade do Escritório Internacional. 

 



 48.4 Publicação antecipada a pedido do depositante 

 a) Quando o depositante pedir a publicação tal como o facultam os artigos 21.2)b) e 64.3)c)i) e 
quando o relatório de pesquisa internacional ou a declaração a que se refere o artigo 17.2)a) ainda 
não estiver disponível para publicação com o pedido internacional, o Escritório Internacional 
cobrirá uma taxa especial de publicação cujo montante será fixado nas Instruções Administrativas. 

 b) A publicação de acordo com os artigos 21.2)b) e 64.3)c)i) será feita pelo Escritório 
Internacional logo após o deposittante havê-la solicitado e, quando uma taxa especial for devida em 
virtude da alínea a), depois do recebimento dessa taxa. 

 48.5 Notificação da publicação nacional 

 Quando a publicação do pedido internacional pelo Escritório Internacional for regulamentada pela 
disposição do artigo 64.3)c)ii), a Repartição nacional interessada, logo após haver efetuado a 
publicação nacional mencionada na dita disposição, notificará o fato dessa publicação nacional ao 
Escritório Internacional. 

 48.6 Publicação de certos fatos 

 a) Se qualquer notificação a que se refere a regra 29.1.a)ii) chegar ao Escritório Internacional em 
uma data em que já não possa mais sustar a publicação internacional do pedido internacional, o 
Escritório Internacional publicará prontamente na Gazeta uma nota reproduzindo a essência dessa 
notificação. 

 b) A essência de qualquer notificação a que ser referem as regras 29.2 e 51.4 será publicada na 
Gazeta e, caso a notificação chegue ao Escritório Internacional antes determinados os preparativos 
para a publicação da brochura, também nesta última. 

 c) Se o pedido internacional for retirado depois de sua publicação internacional, tal fato será 
publicado na Gazeta. 

 Regra 49 

 Línguas das traduções e montantes das taxas conforme o artigo 22.1)e 2) 

 49.1 Notificação 

 a) Qualquer Estado contratante que exija a remessa de uma tradução ou o pagamento de uma taxa 
nacional, ou ambos, conforme o artigo 22, deverá notificar ao Escritório Internacional: 

 I) as línguas de que exige uma tradução e a língua em que esta deverá ser feita; 

 II) o montante da taxa nacional. 

 b) Toda a notificação recebida pelo Escritório Internacional conforme a alínea a) será publicada 
prontamente na Gazeta pelo Escritório Internacional. 

 c) Se as exigências a que se refere a alínea a) forem posteriormente modificadas, essas 
modificações deverão ser comunicadas pelo Estado contratante ao Escritório Internacional que 
publicará prontamente a notificação na Gazeta. Se a modificação se referir à exigência de uma 
tradução para uma língua que não fora exigida antes dessa modificação, ela não se aplicará senão 
aos pedidos internacionais depositados mais de dois meses depois da publicação da notificação na 
Gazeta. De outro modo, a data efetiva de qualquer modificação será determinada pelo Estado 
contrantante. 

 49.2 Línguas 

 A língua em que uma tradução poderá ser exigida deverá ser uma língua oficial da Repartição 
designada. Caso haja várias línguas oficiais, nenhuma tradução poderá ser exigida se o pedido 
internacional estiver redigido em uma dessas línguas oficiais e se uma tradução tiver de ser 
fornecida, o depositante poderá escolher qualquer uma delas. Não obstante as disposições desta 



alínea, caso haja várias línguas oficiais, mas a legislação nacional determinar a utilização de uma 
dessas línguas pelos estrangeiros, uma tradução nessa língua poderá ser exigida. 

 49.3 Declarações a que se refere o artigo 19 

 Para as finalidades do artigo 22 e desta regra, qualquer declaração feita de acordo com o artigo 
19.1 será considerada como parte integrante do pedido internacional. 

 Regra 50 

 Faculdade a que se refere o artigo 22.3) 

 50.1 Exercício da faculdade 

 a) Qualquer Estado contratante que conceda prazos que expirem depois dos previstos no artigo 
22.1) ou 2) deverá notificar ao Escritório Internacional os prazos assim concedidos. 

 b) Toda notificação recebida pelo Escritório Internacional conforme a alínea a) será publicada 
prontamente na Gazeta pelo Escritório Internacional. 

 c) As notificações relativas à abreviação de um prazo previamente fixado aplicar-se-ão aos pedidos 
internacionais depositados depois de expirados três meses a contar da data em que a notificação foi 
publicada pelo Escritório Internacional. 

 d) As notificações relativas à prolongação de um prazo previamente fixado aplicar-se-ão, desde 
sua publicação ou depositados depois dessa data ou, se o Estado contratante que fez a notificação 
fixar uma data ulterior, nesta última. 

 Regra 51 

 Revisão por Repartições designadas 

 51.1 Prazo para apresentar o pedido de remessa de cópias 

 O prazo a que se refere o artigo 21.1)c) será de dois meses a contar da data da notificação enviada 
ao depositante conforme as regras 20.7.i), 24.2.b), 29.1.a)ii) ou 29.1.b). 

 51.2 Cópia da notificação de constatação negativa 

 Se, depois de haver recebido uma notificação de constatação negativa de acordo com artigo 11.1), 
o depositante solicitar ao Escritório Internacional, de acordo com o artigo 25.1, a remessa de cópias 
do processo do alegado pedido internacional a uma Repartição indicada por ele para ser designada, 
deverá juntar a esse pedido cópia da notificação a que se refere a regra 20.7.i). 

 51.3 Prazo para pagamento da taxa nacional e para remessa de uma tradução 

 O prazo a que se refere o artigo 25.20)a) expirará ao mesmo tempo que o prazo fixado na regra 
51.1. 

 51.4 Notificação ao Escritório Internacional 

 Se, de acordo com o artigo 25.2, a Repartição designada competente decidir que a recusa, a 
declaração ou constatação a que se refere o artigo 25.1 não foram justificadas, notificará 
prontamente o Escritório Internacional de que considerará o pedido internacional como se nele não 
houvesse ocorrido o erro ou a omissão mencionados no artigo 25.2). 

 Regra 52 

 Emenda das reinvidicações, da descrição e dos desenhos junto às Repartições designadas 

 52.1 Prazo 

 a) Em todo o Estado designado em que o processo e o exame do pedido internacional sejam 
instaurados sem requerimento especial, o depositante, se o desejar, deverá exercer o direito que lhe 



é conferido pelo artigo 28 no prazo de um mês a contar do cumprimento das exigências contidas no 
artigo 22, desde que, se a comunicação a que se refere a regra 47.1 não tiver sido efetuada ao se 
expirar o prazo aplicável de acordo com o artigo 22, ele haja exercido esse direito antes de 
decorridos 4 meses da expiração dessa data. Em qualquer caso o depositante poderá exercer esse 
direito em qualquer data ulterior se a legislação nacional desse Estado o permitir. 

 b) Em todo o Estado designado em que a legislação nacional disponha que o exame não seja 
iniciado senão por requerimento especial, o prazo durante o qual, ou o momento em que o 
depositante poderá exercer o direito conferido pelo artigo 28 será o mesmo que o previsto pela 
legislação nacional para o depósito de emendas em caso do exame, por requerimento especial, de 
pedidos nacionais, desde que esse prazo não expire antes, ou que esse momento não ocorra antes da 
expiração da prazo aplicável conforme a alínea a). 

 

 PARTE C 

Regras Relativas ao Capítulo II do Tratado 

 Regra 53 

 Pedido de exame preliminar internacional 

 53.1 Formulário 

 a) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser feito em formulário impresso. 

 b) Exemplares do formulário impresso serão fornecidos gratuitamente aos depositantes pelas 
Repartições receptoras. 

 c) Os pormenores relativos ao formulário serão especificados nas Instruções Administrativas. 

 d) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser apresentado e duas vias idênticas. 

 53.2 Conteúdo 

 a) O pedido de exame preliminar internacional deverá conter: 

 I) uma petição; 

 II) indicações referentes ao depositante e ao mandatário, caso haja um mandatário; 

 III) indicações referentes ao pedido internacional a que disser respeito; 

 IV) uma eleição de Estados. 

 b) O pedido de exame preliminar internacional deverá ser assinado. 

 53.3 Petição 

 O pedido deverá ser no teor, e ser redigido de preferência como segue: <<Pedido de exame 
preliminar internacional de acordo com o artigo 31 do Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes: O abaixo assinado solicita o pedido internacional discriminado abaixo seja objeto de um 
exame preliminar internacional conforme o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes>>. 

 53.4 Depositante 

 No que diz respeito à indicações relativas às regras 4.4 e 4.16; a regra 4.5 aplicar-se-á mutatis 
mutandis. 

 53.5 Mandatário 

 Caso haja designação de mandatário, aplicar-se-ão as regras 4.4, 4.7 e 4.16; a regra 4.8 aplicar-se-á 
mutatis mutandis. 



 53.6 Identificação do pedido internacional 

 O pedido internacional deverá ser identificado pelo nome da Repartição receptora em que houver 
sido depositado, pelo nome e endereço do depositante, pelo título da invenção e, quando o 
depositante conhecer a data do depósito internacional e o número do pedido internacional, por essa 
data e esse número. 

 53.7 Eleição de Estados 

 No pedido de exame preliminar internacional, pelo menos um Estado contratante obrigado pelo 
Capítulo II do Tratado deverá ser mencionado dentre os Estados designados como o Estado eleito. 

 53.8 Assinatura 

 O pedido de exame preliminar internacional deverá ser assinado pelo depositante. 

 Regra 54 

 Depositante autorizado a apresentar um pedido de exame preliminar internacional 

 54.1 Domicílio e nacionalidade 

 O domicílio e a nacionalidade do depositante, para fins do artigo 31.2), serão determinados 
conforme disposto nas regras 18.1 e 18.2. 

 54.2. Vários depositantes: os mesmos para todos os Estados eleitos 

 Se todos os depositantes forem depositantes para todos os Estados eleitos, o direito de apresentar 
um pedido de exame preliminar internacional conforme o artigo 31.2) existirá caso pelo menos um 
dentre eles seja: 

 I) domiciliado em ou nacional de um Estado contratante obrigado pelo Capítulo II e o pedido 
internacional haja sido depositado em obediência ao artigo 31.2)a) ou 

 II) uma pessoa autorizada a depositar um pedido de acordo com o artigo 31.2)b) e o pedido 
internacional haja sido depositado em obediência a uma decisão da Assembléia. 

 54.3 Vários depositantes: diferentes para Estados eleitos diferentes 

 a) Depositantes diferentes poderão ser indicados, para Estados ileitos diferentes desde que, em 
relação a cada Estado eleito, pelo menos um dos depositantes indicados para esse Estado seja: 

 I) domiciliado em ou nacional de um Estado contratante obrigado pelo Capítulo II e o pedido 
internacional haja sido depositado de acordo com o artigo 31.2)a) ou 

 II) uma pessoa autorizada a depositar um pedido de acordo com o artigo 31.2)b) e o pedido 
internacional haja sido depositado por decisão da Assembléia. 

 b) Se a condição estabelecida na alínea a) não houver sido preenchida em relação a determinado 
Estado eleito, a eleição desse Estado será considerada como não tendo sido feita. 

 54.4 Troca de pessoa ou do nome do depositante 

 Qualquer troca da pessoa ou do nome do depositante será, a pedido do depositante ou da 
Repartição receptora, registrado pelo Escritório Internacional que o notificará à Administração 
interessada encarregada do exame preliminar internacional e às Repartições eleitas. 

 Regra 55 

 Línguas (exame preliminar internacional) 

 

 



 55.1 Pedido de exame preliminar internacional 

 O pedido de exame preliminar internacional deverá ser apresentado na língua do pedido 
internacional ou, quando for exigida uma tradução de acordo com a regra 55.2, na língua dessa 
tradução. 

 55.2 Pedido internacional 

 a) Se a Administração competente encarregada do exame preliminar internacional não fizer parte 
da mesma Repartição nacional ou da mesma organização intergovernamental que a Administração 
competente encarregada da pesquisa internacional, e se o pedido internacional for depositado em 
uma língua diferente da que foi mencionada - ou das que foram mencionadas - no acordo concluído 
entre o Escritório Internacional e a Administração encarregada do exame preliminar internacional, 
esta última poderá exigir que o depositante lhe submeta uma tradução do pedido internacional. 

 b) A tradução deverá ser submetida o mais tardar na última das duas datas seguintes: 

 I) data da expiração do prazo estabelecido na regra 46.1; 

 II) data de apresentação do pedido de exame preliminar internacional. 

 c) A tradução deverá conter uma declaração do depositante no sentido de que, tanto quanto seja do 
seu conhecimento, ela está completa e fiel. Essa declaração deverá ser assinada pelo depositante. 

 d) Se as disposições das alíneas b) e c) não houverem sido obedecidas, a Administração 
encarregada do exame preliminar no prazo de um mês a contar da data da solicitação. Caso o 
depositante não atenda a essa solicitação, o pedido será considerado como não tendo sido 
apresentado e a Administração encarregada do exame preliminar internacional comunicará esse 
fato ao depositante e ao Escritório Internacional. 

 Regra 56 

 Eleições ulteriores 

 56.1 Eleições apresentadas depois do pedido de exame preliminar internacional 

 A eleição de Estados não mencionados no pedido de exame preliminar internacional deverá ser 
efetuada por meio de uma nota assinada e apresentada pelo depositante e deverá identificar o 
pedido internacional e o pedido de exame preliminar internacional. 

 56.2 Identificação do pedido internacional 

 O pedido internacional deverá ser identificado conforme o disposto na regra 53.6. 

 56.3 Identificação do pedido de exame preliminar internacional 

 O pedido de exame preliminar internacional deverá ser identificado pela data em que foi 
apresentado e pelo nome da Administração encarregada do exame preliminar internacional à qual 
foi apresentado. 

 56.4 Forma das eleições ulteriores 

 A eleição ulterior deverá ser feita de preferência em um formulário impresso remetido 
gratuitamente aos depositantes. Se não for feita em tal formulário, deverá ser redigida de 
preferência como segue: <<Em relação ao pedido internacional depositado na ..., em..., sob nº ..., 
por ... (depositante) (e pedido de exame preliminar apresentado em ..., a...), o abaixo assinado elege 
o Estado (os Estados) adicional(s) seguinte(s) conforme disposto no artigo 31 do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes: ...>>. 

 56.5 Língua da eleição ulterior 

 A eleição ulterior deverá ser efetuada na mesma língua, do pedido de exame preliminar 
internacional. 



 Regra 57 

 Taxa de execução 

 57.1 Obrigação de pagar 

 Qualquer pedido de exame preliminar internacional será sujeito ao pagamento de uma taxa em 
benefício do Escritório Internacional (<<taxa de execução>>). 

 57.2 Montante 

 a) O montante da taxa de execução será de 14 dólares dos Estados Unidos ou 60 francos suíços 
multiplicados pelo número das línguas em que o relatório de exame preliminar internacional tiver 
de ser traduzido, em obediência ao artigo 36.2), pelo Escritório Internacional. 

 b) Quando, em virtude de uma eleição ou eleições ulteriores, o relatório de exame preliminar 
internacional tiver de ser traduzido, em obediência ao artigo 36.2), pelo Escritório Internacional em 
uma ou várias línguas adicionais, um suplemento à taxa de execução, no montante de 14 dólares 
dos Estados Unidos ou 60 francos suíços por língua adicional, deverá ser pago. 

 57.3 Modo e data de pagamento 

 a) Com ressalva da alínea b), a taxa de execução será cobrada pela Administração encarregada do 
exame preliminar internacional à qual for apresentado o pedido de exame preliminar internacional 
e será devida na data de apresentação desse pedido. 

 b) Qualquer suplemento à taxa de execução de acordo com a regra 57.2.b) será cobrado pelo 
Escritório Internacional e devido na data da apresentação da eleição ulterior. 

 c) A taxa de execução deverá ser paga na moeda determinada pela Administração encarregada do 
exame preliminar internacional à qual o pedido de exame preliminar internacional (for apresentado, 
ficando entendido que, na ocasião de sua transferência para o Escritório Internacional por essa 
Administração, ela deverá ser livremente conversível em moeda suíça. 

 d) Qualquer suplemento à taxa de execução deverá ser pago em moeda suíça. 

 57.4 Falta de pagamento (taxa de execução) 

 a) Quando a taxa de execução deixar de ser paga como prescrito nas regras 57.2.a) e 57.3.a) e c), a 
Administração encarregada do exame preliminar internacional solicitará ao depositante que pague 
essa taxa no prazo de um mês a contar da data da solicitação. 

 b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo prescrito, o pedido de exame preliminar 
internacional será considerado como tendo sido recebido na data em que a Administração 
encarregada do exame preliminar receber a taxa, a menos que, em virtude da regra 60.1.b) uma data 
ulterior seja aplicável. 

 c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo prescrito, o pedido de exame 
preliminar internacional será considerado como não tendo sido apresentado. 

 57.5 Falta de pagamento (suplemento à taxa de execução) 

 a) Quando o suplemento à taxa de execução não for pago de acordo com as regras 57.2.b) e 57.3.b) 
e d), o Escritório Internacional solicitará ao depositante que pague o suplemento dentro do prazo de 
um mês a contar da data dessa solicitação. 

 b) Se o depositante atender a essa solicitação dentro do prazo prescrito, a eleição ulterior será 
considerada como tendo sido feita na data de recebimento do suplemento pelo Escritório 
Internacional, salvo se uma data ulterior for aplicável, de acordo com a regra 60.2.b). 

 c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo prescrito, a eleição ulterior será 
considerada como não tendo sido apresentada. 



 57.6 Reembolso 

 A taxa de execução, assim como qualquer suplemento a essa taxa, não será reembolsada em 
nenhuma circunstância. 

 Regra 58 

 Taxa de exame preliminar 

 58.1 Direito de solicitar uma taxa 

 a) Cada Administração encarregada do exame preliminar internacional poderá solicitar ao 
depositante que lhe pague uma taxa para execução do exame preliminar internacional (<<taxa de 
exame preliminar>>) e para a realização de todas as demais tarefas confiadas às Administrações 
encarregadas do exame preliminar internacional pelo Tratado e pelo presente Regulamento de 
execução. 

 b) O montante da taxa de exame preliminar e a data em que ela será devida, quando for o caso, 
serão fixados pela Administração encarregada do exame preliminar internacional, contanto que 
essa data não seja anterior à data em que será devida a taxa de execução. 

 c) A taxa de exame preliminar internacional deverá ser paga diretamente à Administração 
encarregada do exame internacional. Quando essa Administração for uma Repartição nacional, a 
taxa será paga na moeda determinada por essa Repartição, e quando a Administração for uma 
organização intergovernamental, na moeda do Estado em que estiver sediada a organização 
intergovernamental ou em outra moeda livremente conversível na moeda do dito Estado. 

 Regra 59 

 Administração competente encarregada do exame preliminar internacional 

 59.1 Pedidos de exame preliminar internacional feitos de acordo com o artigo 31.2)a) 

 Em relação aos pedidos de exame preliminar internacional feitos de acordo com o artigo 31.2)a), 
cada Estado contratante obrigado pelas disposições do Capítulo II e de acordo com os termos do 
acordo aplicável a que se refere o artigo 32.2) e 3), comunicará a Escritório Internacional que 
Administração ou Administrações encarregadas do exame preliminar internacional serão 
competentes para proceder ao exame preliminar internacional dos pedidos internacionais 
depositados em sua Repartição nacional ou, no caso a que se refere a regra 19.1.b), na Repartição 
nacional de um outro Estado ou na organização intergovernamental agindo em nome de sua própria 
Repartição nacional; o Escritório Internacional publicará prontamente essa informação. 

 Quando várias Administrações encarregadas do exame preliminar internacional forem 
competentes, as disposições da regra 35.2. aplica-se-ão mutatismutandis. 

 59.2 Pedidos de exame preliminar internacional feitos de acordo com o artigo 31.2)b) 

 Quanto aos pedidos de exame preliminar internacional feitos de acordo com o artigo 31.2)b), a 
Assembléia, ao especificar a Administração encarregada do exame preliminar internacional com 
competência para os pedidos internacionais depositados em uma Repartição nacional que seja ela 
própria uma Administração encarregada do exame preliminar, dará preferência a essa 
Administração; se a Repartição nacional não for ela própria uma Administração encarregada do 
exame preliminar internacional, a Assembléia dará preferência à Administração encarregada do 
exame preliminar internacional recomendada por essa Repartição. 

 Regra 60 

 Certas falhas no pedido de exame preliminar internacional ou nas eleições 

 

 



 60.1 Falhas no pedido de exame preliminar internacional 

 a) Se o pedido de exame preliminar internacional não preencher as condições prescritas nas regras 
53 e 55, a Administração encarregada do exame preliminar internacional solicitará ao depositante 
que corrija as falhas dentro do prazo de um mês a contar da data dessa solicitação. 

 b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo prescrito, o pedido de exame preliminar 
internacional será considerado como se houvesse sido recebido na data do recebimento da correção 
pela Administração encarregada do exame preliminar internacional ou, quando a taxa de execução 
for recebida de acordo com a regra 57.4.b) em uma data ulterior, nesta data. 

 c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo prescrito, o pedido de exame 
preliminar internacional será considerado com não havendo sido apresentado. 

 d) Se a falha for constatada pelo Escritório Internacional, este chamará a atenção da Administração 
encarregada do exame preliminar internacional para essa falha; essa Administração procederá então 
da maneira estabelecida nas alíneas a) a c). 

 60.2 Falhas nas eleições ulteriores 

 a) Se a eleição ulterior não preencher as condições prescritas na regra 56, o Escritório 
Internacional solicitará ao depositante que corrija as falhas dentro do prazo de um mês a contar da 
data dessa solicitação. 

 b) Se o depositante atender à solicitação dentro do prazo prescrito, a eleição ulterior será 
considerada como havendo sido recebida na data de recebimento da correção pelo Escritório 
Internacional ou, quando o suplemento à taxa de execução for recebido de acordo com a regra 
57.5.b) em uma data ulterior, nesta data. 

 c) Se o depositante não atender à solicitação dentro do prazo prescrito, a eleição ulterior será 
considerada como não havendo sido apresentada. 

 60.3 Tentativas de eleições 

 Se o depositante houver tentado eleger um Estado que não seja um Estado designado ou um 
Estado que não esteja obrigado pelo Capítulo II, a tentativa de eleição será considerada como não 
havendo sido efetuada e o Escritório Internacional comunicará esse fato ao depositante. 

 Regra 61 

 Notificação do pedido de exame preliminar internacional e das eleições 

 61.1 Notificações ao Escritório Internacional, ao depositante e à Administração encarregada do 
exame preliminar internacional 

 a) A Administração encarregada do exame preliminar internacional indicará, nas duas vias do 
pedido de exame preliminar internacional, a data de recebimento ou, se for o caso, a data 
mencionada na regra 60.1.b). 

 A Administração encarregada do exame preliminar internacional enviará prontamente a via 
original ao Escritório Internacional. A outra via, ela conservará em seus arquivos. 

 b) A Administração encarregada do exame preliminar internacional informará prontamente, por 
escrito, ao depositante, a data do recebimento do pedido de exame preliminar internacional. 
Quando o pedido de exame preliminar internacional houver sido considerado, de acordo com as 
regras 57.4.c) ou 60.1.c), como não tendo sido apresentado, essa Administração comunicará este 
fato ao depositante. 

 c) O Escritório Internacional comunicará sem demora à Administração encarregada do exame 
preliminar internacional e ao depositante o recebimento e a data de recebimento de qualquer 
eleição ulterior. Essa data deverá ser a data efetiva de recebimento pelo Escritório Internacional ou, 
se for o caso, a data mencionada na regra 60.2.b). Quando a eleição ulterior houver sido 



considerada, de acordo com as regras 57.5.c) ou 60.2.c), como não tendo sido apresentada, o 
Escritório Internacional comunicará este fato ao depositante. 

 61.2 Notificações às Repartições eleitas 

 a) A notificação a que se refere o artigo 31.7) será feita pelo Escritório Internacional. 

 b) Essa notificação deverá indicar o número e a data do depósito do pedido internacional, o nome 
do depositante, o nome da Repartição receptora, a data do depósito do pedido nacional ou 
internacional cuja prioridade houver sido reivindicada (quando existir reivindicação de prioridade), 
a data de recebimento do pedido de exame preliminar internacional pela Administração 
encarregada do exame preliminar internacional e - em caso de eleição ulterior - a data de 
recebimento da eleição ulterior pelo Escritório Internacional. 

 c) A notificação deverá ser endereçada à Repartição eleita logo depois de expirado o 18º mês a 
contar da data de prioridade ou, se o relatório de exame preliminar internacional for comunicado 
antes, na ocasião da comunicação desse relatório. As eleições efectuadas depois de uma tal 
notificação serão prontamente notificadas após sua apresentação. 

 61.3 Informação ao depositante 

 O Escritório Internacional informará ao depositante, por escrito, que fez a notificação a que se 
refere a regra 61.2, indicando-lhe a mesmo tempo, em relação a cada Estado eleito, qualquer prazo 
aplicável de acordo com o artigo 39.1)b). 

 Regra 62 

 Cópia para a Administração encarregada do exame preliminar internacional 

 62.1 Pedido internacional 

 a) Quando a Administração competente encarregada do exame preliminar internacional pertencer à 
mesma Repartição nacional ou à mesma organização intergovernamental que a Administração 
competente encarregada de pesquisa internacional, o mesmo processo servirá para os fins da 
pesquisa internacional e do exame preliminar internacional. 

 b) Quando a Administração competente encarregada da pesquisa internacional não pertencer à 
mesma Repartição nacional ou a mesma organização intergovernamental que a Administração 
competente encarregada do exame preliminar internacional, o Ecritório Internacional, prontamente 
após recebimento do relatório de pesquisa internacional ou, se o pedido de exame preliminar 
internacional hover sido recebido depois do relatório de pesquisa internacional, prontamente após 
recebimento do pedido de exame preliminar internacional, enviará uma cópia do pedido 
internacional e do relatório de pesquisa internacional à Administração encarregada do exame 
preliminar internacional. Quando, em lugar do relatório de pesquisa internacional, hover sido feita 
uma declaração de acordo com o artigo 17.2)a), as referências ao relatório de pesquisa 
internacional constantes da frase precedente deverão ser consideradas como referências a uma tal 
declaração. 

 62.2 Emendas 

 a) Qualquer emenda depositada de acordo com o artigo 19 será transmitida prontamente pelo 
Escritório Internacional à Administração encarregada do exame preliminar internacional. Se, na 
ocasião do depósito de tais emendas, um pedido de exame preliminar internacional já houver sido 
apresentado, o depositante, na ocasião do depósito das emendas nesse Escritório Intenacional, 
deverá também depositar um cópia dessas emendas na Administração encarregada do exame 
preliminar internacional. 

 b) Se o prazo previsto para o depósito das emendas no artigo 19 (vide regra 46.1) houver expirado 
sem que o depositante tenha depositado ou tenha declarado não desejar depositar emendas de 
acordo com esse artigo, o Escritório Internacional notificará o fato à Administração encarregada do 
exame preliminar internacional. 



 Regra 63 

 Exigências mínimas para as Administrações encarregadas do exame preliminar internacional 

 63.1 Definição das exigências mínimas 

 As exigências mínimas a que se refere o artigo 32.3), serão as seguintes: 

 I) a Repartição nacional ou a organização intergovernamental deverá possuir pelo menos 100 
funcionários de tempo integral dotados de habilitação técnica suficiente para realizar os exames; 

 II) essa Repartição ou essa organização deverá possuir pelo menos a documentação mínima a que 
se refere a regra 34 adequadamente adaptada às finalidades do exame; 

 III) essa Repartição ou essa oganização deverá possuir pessoal capaz de realizar o exame nos 
ramos que o mesmo abranger e dispondo dos conhecimentos linguísticos necessários à 
compreensão pelo menos das línguas em que a documentação mínima mencionada na regra 34 
estiver redigida ou traduzida. 

 Regra 64 

 Estado da técnica para efeito do exame preliminar internacional 

 64.1 Estado da técnica 

 a) Para os fins do artigo 33.2) e 3), tudo quanto foi tornado acessível ao público em todos os 
recantos do mundo por divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilustrações), desde que esta 
locação à disposição do público haja ocorrido antes da data pertinente, será considerado como 
estado da técnica. 

 b) Para os fins da alíne a), a data pertinente será: 

 I) com ressalva da alínea a), a data do depósito internacional do pedido internacional que constituir 
o objeto do exame preliminar internacional. 

 II) quando o pedido internacional que constituir o objeto do exame preliminar intenacional 
reivindicar de maneira hábil a prioridade de um pedido anterior, a data do depósito desse pedido 
anterior. 

 64.2 Divulgações não-escritas 

 Nos casos em que a colocação à disposição do público houver ocorrido por meio de uma 
divulgação oral, de uma utilização, de uma exposição ou outro meio não-escrito (<<divulgação 
não-escrita>>) antes da data pertinente tal como definida na regra 64.1.b) e em que a data dessa 
divulgação não-escrita estiver indicada em uma divulgação escrita que foi tornada acessível ao 
público depois da data pertinente, a divulgação não-escrita não será considerada como integrando o 
estado da técnica para os fins do artigo 33.2) e 3). Todavia, o relatório de exame preliminar 
internacional deverá chamar atenção para uma tal divulgação não-escrita na forma estabelecida na 
regra 70.9. 

 64.3 Certos documentos publicados 

 Quando um pedido ou uma patente, que constituiriam parte integrante do estado da técnica para os 
fins do artigo 33.2) e 3) caso houvessem sido publicados antes da data pertinente mencionada na 
regra 64.1, houverem sido publicados como tal depois da data pertinente mas depositados antes da 
data pertinente ou houverem reivindicado a prioridade de um pedido anterior, depositado antes da 
data pertinente, esse pedido ou essa patente publicados não serão considerados como constituindo 
parte integrante do estado da técnica para os fins do artigo 33.2) e 3). Entretanto, o relatório de 
exame preliminar internacional deverá chamar atenção para um tal pedido ou patente na forma 
prevista na regra 70.10. 

 



 Regra 65 

 Atividade inventiva ou não-evidência 

 65.1 Relação com o estado da técnica 

 Para os fins do artigo 33.3), o exame preliminar internacional deverá levar em consideração a 
relação existente entre uma determinada reivindicação e o estado da técnica em seu conjunto. 
Deverá levar em consideração não só a relação existente entre a reivindicação e os documentos 
individuais ou as partes de tais documentos considerados individualmente, mas igualmente a 
relação existente entre a reivindicação e as combinações de tais documentos ou partes de 
documentos, quando tais combinações forem evidentes para um técnico no assunto. 

 65.2 Data Pertinente 

 Para as fins do artigo 33.3), a data pertinente para o estudo da atividade inventiva (não-evidência) 
será a data prescrita na regra 64.1. 

 Regra 66 

 Processamento na Administração do Exame Preliminar Internacional 

 66.1 Base do exame preliminar internacional 

 Antes de ser iniciado o exame preliminar internacional, o depositante poderá fazer emendas de 
acordo com o artigo 34.2)b); o exame preliminar internacional abrangerá inicialmente as 
reivindicações, a descrição e os desenhos tal como contidos no pedido internacional na ocasião em 
que tiver início o exame preliminar internacional. 

 66.2 Primeiro parecer escrito da Administração encarregada do exame preliminar internacional. 

 a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional: 

 I) for de parecer que o pedido internacional contém qualquer das falhas descritas no artigo 34.4); 

 II) for de parecer que o relatório de exame preliminar internacional deveria ser negativo em 
relação a qualquer uma das reivindicações em virtude do fato de que a invenção nele reivindicada 
não pareça ser nova, não pareça envolver uma atividade inventiva (não pareça ser não-evidente), ou 
não pareça suscetível de aplicação industrial; 

 III) constatar qualquer falha na forma ou no conteúdo do pedido internacional de acordo com o 
Tratado ou presente Regulamento de execução; 

 IV) considerar que qualquer emenda vai além da exposição contida no pedido internacional, tal 
como depositada; ou 

 V) desejar juntar ao relatório de exame preliminar internacional observações relativas à clareza das 
reivindicações, da descrição e dos desenhos ou à questão de saber se as reivindicações baseiam-se 
inteiramente na descrição; 

 a) dita Administração o notificará por escrito ao depositante. 

 b) A notificação deverá expor, de forma pormenorizada, os motivos do parecer da Administração 
encarregada do exame preliminar internacional. 

 c) A notificação deverá solicitar ao depositante que apresente uma resposta escrita acompanhada, 
quando for o caso, por emendas ou correções. 

 d) A notificação deverá fixar um prazo para resposta. Esse prazo deverá ser razoável, levando em 
conta as circunstâncias. Deverá ser normalmente de dois meses a contar da data da notificação. Não 
deverá em hipótese alguma ser inferior a um mês a contar dessa data. Deverá ser de pelo menos 
dois meses a contar dessa data, quando o relatório de pesquisa internacional for transmitido ao 



mesmo tempo que a notificação. Não deverá em hipótese alguma ser superior a três meses a contar 
da data em questão. 

 66.3 Resposta formal à Administração encarregada do exame preliminar internacional 

 a) O depositante poderá responder à solicitação da Administração encarregada do exame 
preliminar internacional, mencionada na regra 66.2.c), efetuando emendas ou correções ou - caso 
discorde do parecer essa Administração - apresentado argumentos, conforme o caso, ou por ambos 
os meios. 

 b) Qualquer resposta deverá ser apresentada diretamente à Administração encarregada do exame 
preliminar internacional. 

 66.4 Possibilidade adicional de emendar ou corrigir 

 a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional desejar emitir um ou vários 
pareceres escritos adicionais, poderá fazê-lo, invocando as regras 66.2 e 3. 

 b) A pedido do depositante, a Administração encarregada do exame preliminar internacional 
poderá oferecer-lhe uma ou várias possibilidades adicionais de apresentar emendas ou correções. 

 66.5 Emendas 

 Qualquer alteração além da retificação de erros evidentes de transcrição, nas reivindicações, na 
descrição ou nos desenhos, inclusive qualquer supressão de reivindicações, qualquer omissão de 
passagens da descrição, ou qualquer omissão, de certos desenhos, será considerada como uma 
emenda. 

 66.6 Comunicações informais com o depositante 

 A Administração encarregada do exame preliminar internacional poderá, a qualquer tempo, 
comunicar-se de maneira informal com o depositante por telefone, por escrito, ou por meio de 
entrevistas. 

 A dita Administração decidirá, a seu critério, se deseja conceder mais de uma entrevista quando o 
depositante o solicitar, ou se deseja responder a uma comunicação escrita informal do depositante. 

 66.7 Documentos de prioridade 

 a) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional necessitar de uma cópia do 
pedido cuja prioridade for reivindicada no pedido internacional, o Escritório internacional lhe 
enviará prontamente, a pedido, uma tal cópia, desde que, se o pedido for apresentado antes do 
Escritório Internacional haver recebido o documento de prioridade de acordo com a regra 17.1a), o 
depositante remeta a dita cópia, a sua escolha, ao Escritório internacional ou diretamente à 
Administração encarregada do exame preliminar internacional. 

 b) Se o pedido cuja prioridade for reivindicada estiver redigido em uma língua diferente da língua 
ou de uma das línguas da Administração encarregada do exame preliminar internacional, o 
depositante lhe remeterá, por solicitação, uma tradução na dita língua, ou numa das ditas línguas. 

 c) A cópia que o depositante deverá remeter, de acordo com a alínea a) e a tradução a que se refere 
a alínea b), deverá ser remetidas o mais tardar ao se expirar um prazo de dois meses a contar da 
data do pedido ou da solicitação. Se elas não fores remetidas dentro desse prazo, o relatório de 
exame preliminar internacional será feito como se a prioridade não houvesse sido reivindicada. 

 66.8 Formas das correções e das emendas 

 a) O depositante será solicitado a fornecer uma folha de substituição para cada folha do pedido 
internacional que, devido a uma correção ou emenda, divirja da folha originalmente depositada. A 
carta que acompanhar as folhas de substituição deverá chamar atenção para as divergências entre as 
folhas substituídas e as folhas de substituição. Se a emenda resultar na supressão de uma folha 
inteira essa emenda deverá ser comunicada em uma carta. 



 b) A Administração encarregada do exame preliminar internacional aporá em cada folha de 
substituição, o número do pedido internacional, a data em que foi recebida e o carimbo de 
identificação dessa Administração. Conservará em seus arquivos qualquer folha de substituição, a 
carta que acompanhar a folha ou folhas de substituição e qualquer carta mencionada na última frase 
da alínea a). 

 Regra 67 

 Matéria a que se refere o artigo 34.4)a)i) 

 67.1 Definição 

 Nenhuma Administração encarregada do exame preliminar internacional será obrigada a realizar 
um exame preliminar internacional de um pedido internacional cuja matéria e na medida em que a 
matéria seja uma das seguintes: 

 I) teorias científicas e matemáticas; 

 II) variedades vegetais, raças animais, processos essencialmente biológicos de produção de 
vegetais e animais que não os processos microbiológicos e os produtos obtidos através desses 
processos; 

 III) planos, princípios ou métodos para a realização de negócios, de ações puramente intelectuais 
ou de jogos; 

 IV) métodos de tratamento do corpo humano ao animal pela cirurgia ou a terapia, assim como 
métodos de diagnóstico; 

 V) meras apresentações de informações; 

 VI) programas de computadores na medida em que a Administração encarregada do exame 
preliminar internacional estiver desaparelhada para proceder a um exame preliminar internacional 
de tais programas. 

 Regra 68 

 Falta de unidade de invenção (exame preliminar internacional) 

 68.1 Ausência de solicitação de pagamento 

 Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional for de parecer que a exigência 
de uma unidade da invenção não for satisfeita e decidir não solicitar que o depositante limite as 
reivindicações ou pague taxas adicionais, ela fará o relatório de exame preliminar internacional, 
com ressalva do artigo 34.4)b), em relação ao pedido internacional completo, indicando, porém, 
nesse relatório, que, em sua opinião, ele não satisfaz a exigência de unidade da invenção, 
especificando os motivos de sua opinião. 

 68.2 Solicitação de limitação ou de pagamento 

 Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional for de parecer que o pedido 
não satisfaz a exigência de unidade de invenção e decidir solicitar que o depositante, a sua escolha, 
limite as reivindicações ou pague taxas adicionais, indicará pelo menos uma possibilidade de 
limitação que, em sua opinião, satisfaz a exigência aplicável e especificará o montante das taxas 
adicionais e os motivos pelos quais considera que o pedido internacional não satisfaz a exigência 
de unidade de invenção. Fixará ao mesmo tempo um prazo, que leve em consideração as 
circunstâncias do caso, para que seja atendida essa solicitação; tal prazo não poderá ser inferior a 
um mês nem superior a dois meses a contar da data da solicitação. 

 

 

 



 68.3 Taxa adicional 

 a) O montante da taxa adicional para o exame preliminar internacional a que se refere o artigo 
34.3)a), será determinado pela Administração competente encarregada do exame preliminar 
internacional. 

 b) A taxa adicional para o exame preliminar internacional, a que se refere o artigo 34.3)a), deverá 
ser paga diretamente à Administração encarregada do exame preliminar internacional. 

 c) Qualquer depositante poderá pagar a taxa adicional sob protesto, isto é, juntando uma 
declaração fundamentada tendente a demonstrar que o pedido internacional preencha a condição de 
unidade de invenção ou que o montante da taxa adicional exigida e excessivo. Uma comissão de 
três membros ou qualquer outra instância especial da Administração encarregada do exame 
preliminar internacional, ou qualquer autoridade superior competente, examinará o protesto e, na 
medida em que julgar justificado, ordenará o reembolso, total ou parcial, da taxa adicional ao 
depositante. A pedido deste último, o texto de seu protesto bem como o da decisão serão 
comunicadas às Repartições eleitas, na forma de anexo ao relatório de exame preliminar 
internacional. 

 d) A comissão de três membros, a instância especial ou a autoridade superior competente a que se 
refere a alínea c) não deverá incluir qualquer pessoa que haja participado da decisão, objeto do 
protesto. 

 68.4 Procedimento no caso de limitação insuficiente das reivindicações 

 Se o depositante limitar as reivindicações, porém de forma insuficiente a satisfazer as exigências 
de unidade da invenção, a Administração encarregada do exame preliminar internacional procederá 
de maneira prevista no artigo 34.3)c. 

 68.5 Invenção principal 

 Em caso de dúvida quanto à questão de saber qual é a invenção principal para os fins do artigo 
34.3)c), a invenção mencionada em primeiro lugar nas reivindicações será considerada como a 
invenção principal. 

 Regra 69 

 Prazo para o exame preliminar internacional 

 69.1 Prazo para o exame preliminar internacional 

 a) Todos os acordos concluídos com Administrações encarregadas do exame preliminar 
internacional estabelecerão o mesmo prazo para a elaboração do relatório de exame internacional. 
Esse prazo não deverá exceder: 

 I) 6 meses a partir do início do exame preliminar internacional; 

 II) quando a Administração encarregada do exame preliminar internacional houver enviado uma 
solicitação de limitação das reivindicações ou de pagamento das taxas adicionais (artigo 34.3), 8 
meses a partir do início do exame preliminar internacional. 

 b) O exame preliminar internacional será instaurado tão logo a Administração encarregada do 
exame preliminar internacional receba: 

 I) de acordo com a regra 62.2 a), as reivindicações tal como emendadas em virtude do artigo 19; ou 

 II) de acordo com a regra 62.2b), uma notificação do Escritório Internacional no sentido de que 
nenhuma emenda decorrente de disposição do artigo 19 foi depositada dentro do prazo determinado 
ou de que o depositante declarou não desejar fazer tais emendas; ou 

 III) quando o relatório de pesquisa internacional estiver em poder da Administração encarregada 
do exame preliminar internacional, uma notificação do depositante manifestando o desejo de que o 



exame preliminar internacional seja iniciado e vise as reivindicações tal como forma especificadas 
nessa notificação; ou 

 IV) uma notificação da declaração da Administração encarregada da pesquisa internacional de que 
não será feito qualquer relatório de pesquisa internacional (artigo 17.2)a). 

 c) Se a Administração competente encarregada do exame preliminar internacional pertencer à 
mesma Repartição nacional ou à mesma organização intergovernamental que a Administração 
encarregada da pesquisa internacional, o exame preliminar internacional poderá, caso a 
Administração encarregada do exame preliminar o desejar, ser iniciado ao mesmo tempo que a 
pesquisa internacional. Nesse caso, o relatório de exame preliminar internacional deverá ser feito, 
não obstante as disposições da alínea a), o mais tardar 6 meses depois de expirado o prazo 
concedido, de acordo com o artigo 19, para a modificação das reivindicações. 

 Regra 70 

 Relatório de exame preliminar internacional 

 70.1 Definição 

 No sentido desta regra, por <<relatório>> deverá ser compreendido o relatório de exame 
preliminar internacional. 

 70.2 Base do relatório 

 a) Se as reivindicações houverem sido emendadas, o relatório será elaborado à base das 
reivindicações tal como foram emendadas. 

 b) Se, de acordo com a regra 66.7c), o relatório houver sido elaborado como se a prioridade não 
houvesse sido reivindicada, o relatório deverá mencioná-lo. 

 c) Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional julgar que qualquer emenda 
vai além da exposição do pedido internacional tal como foi depositado, o relatório será feito como 
se tal emenda não houvesse sido efetuada e o assinalará, assim como também explicará por que 
motivos julga que a emenda vai além da exposição em questão. 

 70.3 Identificações 

 O relatório identificará a Administração encarregada do exame preliminar internacional que o 
elaborou, indicando o nome dessa Administração, e identificará o pedido internacional, indicando o 
número desse pedido, o nome do depositante, o nome da Repartição receptora e a data do depósito 
internacional. 

 70.4 Datas 

 O relatório indicará: 

 I) a data em que o pedido de exame preliminar internacional foi apresentado; e 

 II) a data do relatório; esta deverá ser a data de conclusão do relatório. 

 Classificação 

 a) O relatório repetirá a classificação fornecida de acordo com a regra 43.3 se a Administração 
encarregada do exame preliminar internacional estiver de acordo com essa classificação. 

 b) Caso contrário, a Administração encarregada do exame preliminar internacional indicará no 
relatório a classificação, pelo menos segundo a Classificação Internacional das Patentes, que ela 
considerar correta. 

 

 



 70.6 Declaração a que se refere o artigo 35.2) 

 a) A declaração mencionada no artigo 35.2) consistirá em um <<SIM>> ou <<NÃO>>, ou um 
equivalente dessas palavras na língua do relatório ou um sinal apropriado especificado nas 
Instruções Administrativas, e será seguido das citações, explicações e observações, caso as haja, 
previstas na última frase do artigo 35.2). 

 b) Se não estiver conforme a qualquer um dos três critérios mencionados no artigo 35.2) (a saber, 
novidade, atividade inventiva (não-evidência), aplicação industrial) a declaração será negativa. Se 
nesse caso, qualquer um desses critérios, tomado separadamente, houver sido satisfeito, o relatório 
especificará o mesmo. 

 70.7 Citações que se refere o artigo 35.2) 

 a) O relatório citará os documentos considerados como aptos a apoiar as declarações feitas de 
acordo com o artigo 35.2). 

 b) As disposições da regra 43.5.b) e e) aplicar-se-ão também ao relatório. 

 70.8 Explicações a que se refere o artigo 35.2) 

 As Instruções Administrativas conterão princípios básicos para os casos em que as explicações 
mencionadas no artigo 35.2) devam ser ou não fornecidas, assim como para a forma dessas 
explicações. Esses princípios básicos deverão fundar-se nos critérios seguintes: 

 I) explicações deverão ser fornecidas cada vez que a declaração for negativa a respeito de qualquer 
reivindicação; 

 II) explicações deverão ser fornecidas cada vez que a declaração for positiva, salvo se os motivos 
que levaram à citação de um documento qualquer sejam fáceis de perceber através de consulta do 
documento citado; 

 III) em regra geral, deverão ser fornecidas explicações ao se tratar do caso previsto na última frase 
da regra 70.6b) 

 70.9 Divulgações não-escritas 

 Qualquer divulgação não-escrita a que se refira o relatório em virtude da regra 64.2 será 
mencionada pela indicação do fato de que se trata de um tal tipo de divulgação, pela data em que a 
divulgação escrita referente à divulgação não-escrita foi tornada acessível ao público, e pela data 
em que a divulgação não-escrita foi feita publicamente. 

 70.10 Certos documentos publicados 

 Qualquer pedido ou patente publicado em virtude da regra 64.3, será mencionado como tal e 
seguido de uma indicação de sua data de publicação, de sua data de depósito ou de sua data de 
prioridade reivindicada (caso haja uma). 

 A respeito de qualquer data de prioridade reivindicada de qualquer desses documentos, o relatório 
poderá indicar que, no parecer da Administração encarregada do exame preliminar internacional, 
essa data não foi reivindicada de maneira válida. 

 70.11 Menção de emendas ou de correções de certas falhas 

 Se houverem sido feitas modificações ou correções junto à Administração encarregada do exame 
preliminar internacional, tal fato será especificado no relatório. 

 70.12 Menção de certos defeitos 

 Se a Administração encarregada do exame preliminar internacional for de parecer que na ocasião 
em que preparar o relatório: 



 I) o pedido internacional contém qualquer uma das falhas mencionadas na regra 66.2.a)iii) fará 
constar esse parecer e os motivos relativos ao mesmo relatório; 

 II) o pedido internacional está sujeito a uma das observações mencionadas na regra 66.2.a)V), 
poderá fazer constar essa opinião no relatório e, caso o faça, os motivos relativos à mesma. 

 70.13 Observações relativas à unidade da invenção 

 Se o depositante houver pago taxas adicionais pelo exame preliminar internacional, ou se o pedido 
internacional ou o exame preliminar internacional houver sido limitado de acordo com o artigo 
34.3), o relatório o indicará. Além disso, quando o exame preliminar internacional houver sido 
efetuado à base de reivindicações limitadas (artigo 34.3)a)) ou unicamente à base de invenção 
principal artigo 34.3)c), o relatório indicará que partes do pedido internacional constituiram o 
objeto do exame prelimiar internacional e que partes não o constituíram. 

 70.14 Assinatura 

 O relatório será assinado por um funcionário autorizado da Administração encarregada do exame 
preliminar internacional. 

 70.15 Forma 

 As condições materiais quanto à forma do relatório serão especificadas na Instruções 
Administrativas. 

 70.16 Anexos ao relatório 

 Se as reivindicações, a descrição ou os desenhos houverem sido emendados ou se qualquer parte 
do pedido internacional houver sido corrigida junto à Administração encarregada do exame 
preliminar internacional, cada folha de substituição anotada de acordo com a regra 66.8.b) será 
anexada ao relatório. As folhas de substituição substituídas por outras folhas de substituição 
posteriores não serão anexadas. Se a emenda for comunicada em carta, uma cópia desa carta será 
igualmente anexada ao relatório. 

 70.17 Língua do relatório e dos anexos 

 a) O relatório será elaborado na língua de publicação do pedido internacional a que disser respeito. 

 b) Qualquer anexo deverá ser apresentado na língua em que foi depositado o pedido internacional 
a que se referir e, caso seja diferente, também na língua em que foi publicado esse pedido 
internacional. 

 Regra 71 

 Transmissão do relatório de exame preliminar internacional 

 71.1 Destinatários 

 A Administração encarregada do exame preliminar internacional transmitirá, no mesmo dia, uma 
cópia do relatório de exame preliminar internacional e de seus anexos, se os houver, ao Escritório 
Internacional, e uma cópia ao depositante. 

 71.2 Cópia de documentos citados 

 a) O pedido a que se refere o artigo 36.4) poderá ser apresentado a qualquer momento durante 7 
anos a partir da data de depósito do pedido internacional a que se refere o relatório. 

 b) A Administração encarregada do exame preliminar internacional poderá exigir que a parte 
(depositante ou Repartição eleita) que lhe apresentou o pedido, lhe pague as despesas de preparo e 
expedição das cópias. O montante dessas despesas será determinado nos acordos a que se refere o 
artigo 32.2) concluídos entre a Administração encarregada do exame preliminar internacional e o 
Escritório Internacional. 



 c) Qualquer Administração encarregada do exame preliminar internacional que não deseje enviar 
cópias diretamente a nenhuma Repartição eleita enviará uma cópia ao Escritório Internacional que 
então procederá conforme estipulado nas alíneas a) e b). 

 d) Qualquer Administração encarregada do exame preliminar internacional poderá confiar as 
tarefas mencionadas nas alíneas a) a c) a outra organização responsável perante ela. 

 Regra 72 

 Tradução do relatório de exame preliminar internacional 

 72.1 Línguas 

 a) Qualquer Estado eleito poderá exigir que o relatório de exame preliminar internacional, 
elaborado em uma língua diferente da língua oficial ou de uma das línguas oficiais de sua 
Repartição nacional, seja traduzido para o alemão, o espanhol, o francês, o inglês, o japonês ou o 
russo. 

 b) Qualquer exigência desse gênero deverá ser notificada ao Escritório Internacional, que a 
publicará prontamente na Gazeta. 

 72.2 Cópias de traduções para o depositante 

 O Escritório Internacional transmitirá uma cópia de cada tradução do relatório de exame 
preliminar internacional ao depositante, na mesma ocasião em que comunicar essa tradução à ou às 
Repartições eleitas interessadas. 

 72.3 Observações relativas à tradução 

 O depositante poderá fazer observações, constitui erros de tradução contidos da tradução do 
relatório de exame preliminar internacional e deverá enviar uma cópia dessas observações a cada 
uma das Repartições eleitas interessadas e ao Escritório Internacional. 

 Regra 73 

 Comunicação do relatório de exame preliminar internacional 

 73.1 Preparo de cópias 

 O Escritório Internacional preparará as cópias dos documentos que deverão ser comunicados de 
acordo com o artigo 36.3)a). 

 73.2 Prazo de comunicação 

 A comunicação prevista no artigo 36.3)a) deverá ser feita tão rapidamente quanto possível. 

 Regra 74 

 Tradução e transmissão dos anexos ao relatório de exame preliminar 

 internacional 

 74.1 Prazo 

 Qualquer folha de substituição a que se refere a regra 70.16 ou qualquer emenda mencionada na 
última frase dessa regra que houverem sido depositadas antes da remessa da tradução do pedido 
internacional exigida de acordo com o artigo 39, ou quanto a remessa dessa tradução for regida 
pelo artigo 64.2)a)I) e houver sido depositada antes da remessa da tradução do pedido internacional 
como prescrito no artigo 22, deverão ser traduzidas e transmitidas ao mesmo tempo que a remessa 
mencionada no artigo 39 ou, quanto aplicável, no artigo 22, ou se depositadas 1 mês antes dessa 
remessa ou 1 mês depois dessa remessa, deverão ser traduzidas e transmitidas um mês depois que 
houverem sido depositadas. 

 



 Regra 75 

 Retirada do pedido internacional, do pedido de exame preliminar 

 internacional ou de eleições 

 75.1 Retiradas 

 a) A retirada doo pedido internacional ou de todas as eleições poderá ser efetuada antes de 
expirado um prazo de 25 meses a contar da data de prioridade, exceto no caso de qualquer Estado 
eleito em que o processo ou exame nacional já tenham sido iniciados. A retirada da eleição de 
qualquer Estado eleito poderá ser efetuado na data em que forem iniciados nesse Estado o processo 
e o exame. 

 b) A retirada será efetuada por meio de uma nota assinada pelo depositante para o Escritório 
Internacional. No caso a que se refere a regra 4.8.b), a nota exigirá a assinatura de todos os 
depositantes. 

 75.2 Notificação às Repartições eleitas 

 a) O fato da retirada do pedido de exame preliminar internacional ou de todas as eleições será 
notificado prontamente pelo Escritório Internacional às Repartições nacionais de todos os Estados 
que, até o momento da retirada, eram Estados eleitos e tenham sido avisado de sua eleição. 

 b) O fato da retirada de uma eleição e a data do recebimento da retirada serão notificados 
prontamente pelo Escritório Internacional à Repartição eleita interessada, salvo se esta ainda não 
houver sido informada de sua eleição. 

 75.3 Notificação à Administração encarregada do exame preliminar internacional 

 O fato da retirada do pedido de exame preliminar internacional ou de todas as eleições será 
notificado prontamente pelo Escritório Internacional à Administração encarregada do exame 
preliminar internacional que esta última, no momento da retirada, houver sido informada da 
existência do pedido de exame preliminar internacional. 

 75.4 Faculdade concedida pelo artigo 37.4)b) 

 a) Qualquer Estado contratante que deseje invocar o beneficio da faculdade prevista no artigo 
37.4)b) deverá notificar este fato por escrito ao Escritório Internacional. 

 b) A notificação a que se refere a alínea a) será publicada prontamente pelo escritório 
Internacional na Gazeta e aplicar-se-á aos pedidos internacionais depositados mais de um mês 
depois da data de publicação do exemplar que a publicou. 

 Regra 76 

 Línguas das traduções e montantes das taxas de acordo com artigo 39.1); 

 Tradução do documento de prioridade 

 76.1 Notificação 

 a) Qualquer Estado contratante que exija a remessa de uma tradução ou o pagamento de uma taxa 
nacional, ou ambos, de acordo com o artigo 39.1), deverá notificar ao Escritório Internacional: 

 I) as línguas das quais exige uma tradução e a língua em que esta deverá ser feita; 

 II) o montante da taxa nacional. 

 b) Qualquer notificação recebida pelo Escritório Internacional de acordo com a alínea a) será 
publicada pelo dito Escritório na Gazeta. 

 c) Se as exigências a que se refere a alínea a) forem mais tarde modificadas, essas modificações 
deverão ser notificadas pelo Estado contratante ao Escritório Internacional, e este último publicará 



sem demora a notificação na Gazeta. Se a modificação for no sentido de que uma tradução seja 
exigida em uma língua não exigida antes, essa modificação não terá efeito senão em relação aos 
pedidos de exame preliminar internacional apresentados mais de dois meses depois da publicação 
da notificação na Gazeta. De outro modo a data efetiva de qualquer modificação será determinada 
pelo Estado contratante. 

 76.2 Línguas 

 A língua em que uma tradução poderá ser exigida deverá ser uma língua oficial da Repartição 
eleita. Se houver várias línguas oficiais, nenhuma tradução poderá ser exigida se o pedido 
internacional estiver redigiso em uma delas. Se houver várias línguas oficiais e se uma tradução 
tiver de ser fornecida, o depositante poderá escolher qualquer uma dessas línguas. Não obstante as 
disposições precedentes nesta alínea, caso haja várias línguas oficiais, mas a legislação nacional 
determinar a utilização de uma dessas línguas pelos estrangeiros, uma tradução nessa língua poderá 
ser exigida. 

 Regra 77 

 Faculdade a que se refere o artigo 39.1)b) 

 77.1 Exercício da faculdade 

 a) Qualquer Estado contratante que conceda prazos que expirem depois do prazo previsto no artigo 
39.1)a), deverá notificar ao Escritório Internacional os prazos assim concedidos. 

 b) Qualquer notificação recebida pelo Escritório Internacional de acordo com a alínea a) será 
publicada prontamente por esse Escritório na Gazeta. 

 c) As notificações relativas à abreviação de um prazo anteriormente fixado aplicar-se-ão aos 
pedidos de exame preliminar internacional apresentados depois de expirados três meses contados a 
partir da data de publicação da notificação pelo Escritório Internacional. 

 d) As notificações relativas à prolongação de um prazo anteriormente fixado terão efeito desde o 
momento da publicação pelo Escritório Internacional na Gazeta nos casos de pedidos de exame 
preliminar internacional em curso à data dessa publicação ou apresentados depois dessa data ou, se 
o Estado contratante que fizer a notificação fixar uma data ulterior, nesta última data. 

 Regra 78 

 Emenda das reivindicações, da descrição e dos desenhos 

 Junto às Repartições eleitas 

 78.1 Prazo, no caso da eleição ocorrer antes de expirados 19 meses a contar da data de prioridade 

 a) Quando a eleição de qualquer Estado contratante for realizada antes de expirados 19 meses a 
contar da data de prioridade, o depositante que desejar exercer o direito concedido pelo artigo 41 
deverá fazê-lo depois da transmissão do relatório de exame preliminar internacional em obediência 
ao artigo 39, desde que, se a citada transmissão não houver sido efetuada ao se expirar o prazo a 
que se refere o artigo 39, ele exerça esse direito o mais tardar na data de expiração desse prazo. Em 
ambos os casos o depositante poderá exercer o direito em questão em qualquer outra data, se assim 
o permitir a legislação nacional do Estado em causa. 

 b) Em qualquer Estado eleito cuja legislação nacional disponha que o exame só tenha início depois 
de apresentado um requerimento especial, a legislação nacional poderá estabelecer que o prazo 
dentro do qual, ou a ocasião em que o depositante poderá exercer o direito a que se refere o artigo 
41 - quando a eleição de qualquer Estado contratante ocorra antes da expiração do 19º mês a contar 
da data de prioridade - seja o mesmo que aquele estabelecido pela legislação nacional para o 
depósito de emendas, no caso de exame, o requerimento especial, de pedidos nacionais, contanto 
que tal prazo não expire, ou tal ocasião não ocorra antes de esgotado o prazo a que se refere o 
artigo 39. 



 78.2 Prazo, no caso da eleição ocorrer depois de expirados 19 meses a contar da data de prioridade 

 Quando a eleição de qualquer Estado contratante houver sido efetuada depois de expirado o 19º 
mês a contar da data de prioridade e o depositante desejar apresentar emendas de acordo com o 
artigo 41, aplicar-se-á o prazo estabelecido no artigo 28 para a apresentação de emendas. 

 78.3 Modelos de utilidade 

 As disposições das regras 6.5 e 13.5 aplicar-se-ão, mutatis mutandis, perante as Repartições 
eleitas. Se a eleição houver ocorrido antes da expiração do 19º mês a contar da data de prioridade, a 
referência ao prazo aplicável de acordo com o artigo 22 será substituída por uma referência ao 
prazo aplicável de acordo com o artigo 39. 

 

 PARTE D 

Regras Relativas ao Capítulo III do tratado 

 Regra 79 

 Calendário 

 79.1 Expressão das datas 

 Os depositantes, as Repartições nacionais, as Repartições receptoras, as Administrações 
encarregadas da pesquisa internacional e o Escritório Internacional para os fins do Tratado e do 
presente regulamento, expressarão qualquer data segundo a era cristã e o calendário gregoriano; 
caso utilizem outras eras ou outros calendários, expressão igualmente todas as datas segundo a dita 
era ou o dito calendário. 

 Regra 80 

 Cálculo dos prazos 

 80.1 Prazos expressos em anos 

 Quando um prazo for expresso em um ano ou em um certo número de anos, terá início no dia em 
que o acontecimento em consideração ocorreu e expirará, no ano subsequente a ser considerado, no 
mês de mesmo nome e no dia de mesmo número que o mês e o dia que constituíram o ponto de 
partida desse prazo; entretanto, se o mês subsequente a ser levado em consideração não possuir dia 
com o mesmo número, o prazo considerado expirará no último dia desse mês. 

 80.2 Prazos expressos em meses 

 Quando um prazo for expresso em um mês ou em um certo número de meses, terá início no dia 
que o acontecimento ocorreu e expirará, no mês subsequente a ser considerado, no dia de mesmo 
número que o dia que constituiu o início do prazo; todavia, se o mês subsequente a ser levado em 
consideração não tiver dia com o mesmo número, o prazo considerado expirará no último dia desse 
mês. 

 80.3 Prazos expressos em dias 

 Quando um prazo for expresso em um certo número de dias, terá início no dia seguinte àquele em 
que o acontecimento considerado ocorreu e expirará no dia em que se atingir o último dia do 
cálculo. 

 80.4 Datas locais 

 a) A data a ser levada em consideração como início de um prazo será a data que prevaleceu na 
localidade no momento em que ocorreu o acontecimento em consideração. 



 b) A data de expiração de um prazo será a data que prevalecer na localidade em que o documento 
exigido deverá ser depositado ou que a taxa exigida deverá ser paga. 

 80.5 Expiração em dia de descanso 

 Se qualquer prazo durante o qual um documento ou uma taxa tiver de chegar a uma Repartição 
nacional ou a uma organização intergovernamental expirar num dia em que essa Repartição ou essa 
organização não estiver aberta ao público para tratar de negócios oficiais, ou bem em um dia em 
que a correspondência postal comum não for distribuída na localidade em que essa Repartição ou 
essa organização estiver situada, o prazo terminará no dia seguinte ao qual nenhuma dessas duas 
circunstâncias existir mais. 

 80.6 Data de documentos 

 Quando um prazo tiver no dia da data de um documento ou de uma carta emanando de uma 
Repartição nacional ou de uma organização intergovernamental, qualquer parte interessada poderá 
provar que o dito documento ou a dita carta foi posta no correio num dia posterior a essa data, caso 
em que a data em que esse papel foi efetivamente despachado será a considerada, para efeito do 
cálculo do prazo, como a data que constitui o início desse prazo. 

 80.7 Fim de um dia útil 

 a) Um prazo que expire em um dia determinado expirará no momento em que a Repartição 
nacional ou a organização intergovernamental em que o documento deverá ser depositado ou em 
que a taxa deverá ser paga encerrar seu expediente nesse dia. 

 b) Qualquer Repartição ou qualquer organização poderá fugir às disposições da alínea a), 
prolongando o prazo até meia-noite, no dia em consideração. 

 c) O Escritório Internacional ficará aberto ao público até as 18 horas. 

 Regra 81 

 Modificação dos prazos fixados pelo Tratado 

 81.1 Propostas 

 a) Qualquer Estado contratante e o Diretor-Geral poderão propor modificações dos prazos de 
acordo com o artigo 47.2) 

 b) As propostas que emanem de um Estado contratante deverão ser apresentadas ao Diretor-Geral. 

 81.2 Decisão pela Assembléia 

 a) Quando a proposta for apresentada à Assembléia, seu texto será enviado pelo Diretor-Geral a 
todos os Estados contratantes pelo menos dois meses antes da sessão da Assembléia cuja ordem do 
dia inclua essa proposta. 

 b) Durante os debates pela Assembléia a proposta poderá ser emendada e emendas apresentadas 
em consequência. 

 c) A proposta será considerada como adotada se nenhum dos Estados Contratantes na hora da 
cotação votar contra a mesma. 

 81.3 Votos por correspondência 

 a) Quando o Processo de voto por correspondência for o escolhido, a proposta constará de uma 
comunicação escrita enviada pelo Diretor-Geral aos Estados contratantes, solicitando a estes 
últimos que expressem seu voto por escrito. 

 b) A solicitação fixará o prazo em que as respostas contendo os votos expressos por escrito 
deverão chegar ao Escritório Internacional. Esse prazo será de pelo menos três meses a contar da 
data da solicitação. 



 c) As respostas deverão ser positivas ou negativas. As propostas de emendas ou meras observações 
não serão consideradas como votos. 

 d) A proposta será considerada como adotada se nenhum Estado contratante se opuser à emenda e 
se pelo menos a metade dos Estados contratantes expressar quer sua aprovação, quer sua 
indiferença, quer ainda sua abstenção. 

 Regra 82 

 Irregularidades no serviço postal 

 82.1 Atrasos ou perda da correspondência postal 

 a) Com ressalva das disposições da regra 22.3, qualquer parte interessada poderá tentar provar que 
despachou o documento ou a carta 5 dias antes da expiração do prazo. Exceto quando a 
correspondência por via terrestre ou marítima chegar normalmente ao seu destino dentro dos dois 
dias seguintes à sua entrega na agência postal, ou quando não houver correio, tal prova só poderá 
ser fornecida se a expedição houver sido feita por via aérea. De qualquer maneira, só poderá ser 
feita prova se a correspondência houver sido registrada pelas autoridades postais. 

 b) Se ficar provado a contento da Repartição nacional ou da organização intergovernamental 
destinatária que a expedição foi feita como indicada acima, o atraso na chegada será desculpado ou, 
se o documento ou a carta se perderem, sua substituição por uma nova via será autorizada, desde 
que a parte interessada prove a contento da dita Repartição ou da dita organização que o documento 
ou a carta remetidos em substituição são idênticos ao documento perdido ou à carta perdida. 

 c) Nos casos a que se refere a alínea b), a prova relativa à expedição postal dentro do prazo 
determinado e, em caso de perda do documento ou da carta, também o documento ou a carta a 
serem remetidos em substituição deverão ser apresentados no prazo de um mês a contar da data em 
que a parte interessada constatou - ou teria constatado se o tentasse devidamente - o atraso ou a 
perda, porém nunca mais de seis meses depois da expiração do prazo aplicável no caso 
determinado. 

 82.2 Interrupção do serviço postal 

 a) Com ressalvadas das disposições da regra 22.3 qualquer parte interessada poderá tentar provar 
que, em qualquer um dos 10 dias que precederam a data de expiração do prazo, o serviço postal 
esteve interrompido por motivo de guerra, revolução, desordem civil, greve, calamidade natural ou 
outras razões semelhantes, na localidade em que a parte interessada tenha seu domicílio ou sua 
sede, ou esteja residindo no momento. 

 b) Se ficar provado a contento da Repartição nacional ou da organização intergovernamental 
destinatária que tais circunstâncias existiram, o atraso na chegada será desculpado, desde que a 
parte interessada prove a contento da dita Repartição ou da dita organização que efetuou a 
expedição postal dentro dos 5 dias seguintes à volta ao funcionamento do serviço postal. As 
disposições da regra 82.1.c) aplicar-se-ão mutatis mutandis. 

 Regra 83 

 Direito de exercer junto a Administrações internacionais 

 83.1 Prova de direito 

 O Escritório Internacional, a Administração competente encarregada da pesquisa internacional e a 
Administração competente encarregada do exame preliminar internacional poderão exigir a 
produção da prova do direito de exercer a que se refere o artigo 49. 

 83.2 Informação 

 a) A Repartição nacional ou a organização intergovernamental, em função das quais for alegado 
que a pessoa interessada tem o direito de exercer, deverá, a pedido, informar ao Escritório 



Internacional, à Administração competente encarregada da pesquisa internacional ou à 
Administração Competente encarregada do exame preliminar internacional, se essa pessoa tem o 
direito de exercer junto a elas. 

 b) Uma tal informação obrigará Escritório Internacional, a Administração encarregada da pesquisa 
internacional ou a Administração encarregada do exame preliminar internacional, conforme o caso. 

 

 PARTE E 

Regras Relativas ao Capítulo V do Tratado 

 Regra 84 

 Despesas das delegações 

 84.1 Despesas incorridas pelos governos 

 As despesas de cada delegação que participa de qualquer organismo criado pelo Estado ou em 
virtude do mesmo serão incorridas pelo governo que a houver designado. 

 Regra 85 

 Falta de quorum na Assembléia 

 85.1 Voto por correspondência 

 No caso previsto no artigo 53.5)b), o Escritório Internacional comunicará as decisões da 
Assembléia (exclusive as que dizem respeito ao procedimento interno da Assembléia) aos Estados 
contratantes que nela não estiverem representados, convidando-os a expressar por escrito, no prazo 
de três meses a contar da data da dita comunicação, seu voto ou sua abstenção. Se, ao expirar esse 
prazo, o número dos Estados contratantes que assim expressaram seu voto ou sua abstenção 
alcançar o número de Estados contratantes que faltou para que fosse atingido o quorum na ocasião 
da sessão, tais decisões entrarão em vigor, desde que ao mesmo tempo permaneça assegurada a 
maioria necessária. 

 Regra 86 

 Gazeta 

 86.1 Conteúdo 

a) A Gazeta mencionada no artigo 55.4) conterá: 

 I) em relação a cada pedido internacional publicado, os dados especificados nas Instruções 
Administrativas retirados da página de cobertura da brochura publicada de acordo com a regra 48, 
os desenhos (se os houver) que figurem na dita página e o resumo; 

 II) a tabela de todas as taxas pagáveis às Repartições receptoras, ao Escritório Internacional, às 
Administrações encarregadas da pesquisa internacional e às Administrações encarregadas do 
exame preliminar internacional; 

 III) as notificações cuja publicação seja exigida de acordo com o Tratado ou o presente 
Regulamento de execução; 

 IV) todas as informações, se as mesmas foram, e na medida em que foram fornecidas ao Escritório 
Internacional pelas Repartições designadas ou eleitas, relativas à questão de saber se os atos 
mencionados nos artigos 22 ou 39 foram realizados em relação aos pedidos internacionais que 
designaram ou elegeram a Repartição interessada; 



 V) qualquer outras informações úteis especificadas nas Instruções Administrativas, contando que o 
acesso a tais informações não seja proibido em virtude do Tratado ou do presente Regulamento de 
execução. 

 86.2 Línguas 

 a) A Gazeta será publicada em edição francesa e inglesa. Edições em qualquer outra língua serão 
igualmente publicadas, desde que o custo de publicação seja assegurado pelas vendas ou por 
subvenções. 

 b) A Assembléia poderá ordenar a publicação da Gazeta em outras línguas além das mencionadas 
na alínea a) 

 86.3 Periodicidade 

 A Gazeta será publicada uma vez por semana. 

 86.4 Venda 

 Os preços de assinatura e das vendas avulsas as Gazeta serão fixados nas Instruções 
Administrativas. 

 86.5 Título 

 O título da Gazeta será "Gazette des demandes internationales de brevest" e "Gazette 
of Internacional Patent Applications", respectivamente. 

 86.6 Outros pormenores 

 Outros pormenores relativos à Gazeta poderão ser especificados nas Instruções Administravas. 

 Regra 87 

 Cópias de publicações 

 87.1 Administrações encarregadas da pesquisa internacional e do exame preliminar internacional 

 Qualquer Administração encarregada da pesquisa internacional ou do exame preliminar 
internacional terá o direito de receber gratuitamente duas cópias de cada pedido internacional 
publicado, da Gazeta e de qualquer outra publicação de interesse geral publicada pelo Escritório 
Internacional a respeito do Tratado ou do presente Regulamento de execução. 

 87.2 Repartições nacionais 

 a) Qualquer Repartição nacional terá o direito de receber gratuitamente uma cópia de cada pedido 
internacional, da Gazeta e de qualquer outra publicação de interesse geral, publicada pelo 
Escritório Internacional a respeito do Trabalho ou do presente Regulamento de execução. 

 b) As publicações mencionadas na alínea a) serão remetidas a pedido especial apresentado, em 
relação a cada ano, em 30 de Novembro do ano precedente - Caso uma publicação seja editada em 
várias línguas o pedido deverá especificar em que língua deseja receber a publicação. 

 Regra 88 

 Modificação do Regulamento de execução 

 88.1 Exigência de unanimidade 

 A emenda da disposições seguintes do presente Regulamento de execução exigirá que nenhum 
Estado com direito de voto na Assembléia vote contra a emenda proposta: 

 I) regra 14.1 (taxa de transmissão); 

 II) regra 22.2 (transmissão da via original; processo alternativo); 



 III) regra 22.3 (prazo previsto no artigo 12.3)); 

 IV) regra 33 (estado da técnica pertinente para fins de pesquisa internacional); 

 V) regra 64 (estado da técnica para fins de exame preliminar internacional); 

 VI) regra 81 (modificação dos prazos fixados no Tratado); 

 VII) a presente alínea (isto é, regra 88.1). 

 88.2 Exigência de unanimidade durante um período de transição 

 Durante os primeiros 5 anos depois da entrada em vigor do Tratado, a emenda das seguintes 
disposições deste Regulamento de execução exigirá que nenhum Estado com direito de voto na 
Assembléia vote contra a emenda proposta: 

 I) regra 5 (a descrição); 

 II) regra 6 (as reivindicações); 

 III) a presente alínea (isto é regra 88.2) 

 88.3 Exigência de ausência de oposição de certos Estados 

 A emenda das disposições seguintes deste Regulamento de execução exigirá que nenhum Estado a 
que se refere o artigo 58.3a)II) e com direito de voto na Assembléia vote contra a emenda proposta: 

 I) regra 34 (documentação mínima); 

 II) regra 39 (matéria a que se refere o artigo 17.2)a)I)); 

 III) regra 67 (matéria a que se refere o artigo 34.4)a)I)); 

 IV) a presente alínea (isto é, regra 88.3). 

 88.4 Processo 

 Qualquer proposta de emenda de uma das disposições mencionadas na regras 88.1, 88.2 ou 88.3, 
caso caiba à Assembléia pronunciar-se sobre o assunto, deverá ser comunicada a todos os Estados 
contratantes dois meses pelo menos antes da abertura da sessão da Assembléia que deverá tomar 
uma decisão a respeito da dita proposta. 

 Regra 89 

 Instruções Administrativas 

 89.1 Extensão 

 a) As Instruções Administrativas conterão disposições concernentes a: 

 I) questões a respeito das quais o presente Regulamento citar expressamente as ditas Instruções; 

 II) qualquer pormenor relativo à aplicação do presente Regulamento de execução. 

 b) As Instruções Administrativas não deverão colidir com o Tratado, com o presente Regulamento 
de execução ou com qualquer acordo concluído pelo Escritório Internacional com uma 
Administração encarregada da pesquisa internacional ou uma Administração encarregada do exame 
preliminar internacional. 

 89.2 Fonte 

 a) As Instruções Administrativas serão redigidas e promulgadas pelo Diretor-Geral, depois de 
consultadas as Repartições receptoras, as Administrações encarregadas da pesquisa internacional e 
as Administrações encarregadas do exame preliminar internacional. 



 b) Elas poderão ser modificadas pelo Diretor-Geral depois de consultadas as Repartições ou 
Administrações que tiverem interesse direto na modificação proposta. 

 c) A Assembléia poderá convidar o Diretor-Geral a modificar as Instruções Administrativas, e o 
Diretor-Geral agirá em conseqüência. 

 89.3 Publicação e entrada em vigor 

 a) As Instruções Administrativas e qualquer modificação que lhes seja introduzida serão 
publicadas na Gazeta. 

 b) Cada publicação especificará a data em que as disposições publicadas entrarão em vigor. As 
datas poderão ser diferentes em relação a disposições diferentes, desde que nenhuma disposição 
seja posta em vigor antes de sua publicação na Gazeta. 

 

 PARTE F 

Regras Relativas a Vários Capítulos do Tratado 

 Regra 90 

 Representação 

 90.1 Definições 

 Para os fins das regras 90.2 e 90.3: 

 I) deve-se entender por "mandatário" qualquer uma das pessoas mencionadas no artigo 49; 

 II) dever-se entender por "representante comum" o depositante a que se refere a regra 4.8. 

 90.2 Efeitos 

 a) Qualquer ato efetuado por um mandatário, ou relação a um mandatário, terá os efeitos de um ato 
efetuado pelo, ou em relação ao depositante ou depositantes que nomearam o mandatário. 

 b) Qualquer ato efetuado por, ou em relação a um representante comum ou seu mandatário terá os 
efeitos de um ato efetuado por, ou em relação a todos os depositantes. 

 c) Se vários mandatários forem nomeados pelo mesmo depositante ou depositantes, qualquer ato 
efetuado por, ou em relação a qualquer um desses diversos mandatários terá os efeitos de um ato 
efetuado pelo, ou em relação ao dito depositante ou aos ditos depositantes. 

 d) Os efeitos descritos na alíneas a), b) e c) se estenderão ao processo do pedido internacional pela 
Repartição receptora, o Escritório Internacional, a Administração encarregada da pesquisa 
internacional e a Administração encarregada do exame preliminar internacional. 

 90.3 Nomeação 

 a) A nomeação de um mandatário ou de um representante comum no sentido que lhe empreste a 
regra 4.8.a), caso o dito mandatário ou representante comum não seja nomeado no requerimento 
assinado por todos os depositantes, deverá ser feita por uma procuração assinada, separada (isto é, 
um documento nomeado um mandatário ou um representante comum). 

 b) A procuração poderá ser depositada na Repartição receptora ou no Escritório Internacional. 
Aquele em que a procuração for depositada notificará prontamente o outro bem como a 
Administração interessada encarregada da pesquisa internacional e a Administração interessada 
encarregada do exame preliminar internacional. 

 c) Se a procuração separada não estiver assinada como previsto na alínea a), ou se essa procuração 
separada estiver faltando, ou ainda se a indicação do nome ou do endereço da pessoa nomeada não 
estiver conforme a regra 4.4, a procuração será considerada como inexistente até correção da falha. 



 90.4 Revogação 

 a) Qualquer nomeação poderá ser revogada pelas pessoas, ou seus procuradores, que fizeram a 
nomeação. 

 b) A regra 90.3 aplicar-se-á, mutatis mutandis, ao documento que contém a revogação. 

 Regra 91 

 Erros evidentes de transcrição 

 91.1 Retificação 

 a) Com ressalva das alíneas b) a g), os erros evidentes de transcrição, no pedido internacional ou 
em outros documentos apresentados pelo depositante, poderão ser retificados. 

 b) Os erros devidos ao fato de que, no pedido internacional ou nos outros documentos, estivesse 
escrito algo diferente do que, com toda evidência, fora desejado, serão considerados como erros 
evidentes de transcrição. A retificação ela própria deverá ser evidente no sentido de que qualquer 
um deverá perceber de pronto que nada senão o texto proposto como retificação poderia ter sido 
desejado. 

 c) Omissões de elementos inteiros ou de folhas inteiras do pedido internacional, mesmo resultantes 
claramente de uma desatenção, ao ser feita uma cópia ou ao serem juntadas as folhas, por exemplo, 
não serão consideradas retificáveis. 

 d) Qualquer retificação poderá ser feita a pedido do depositante. A Administração que houver 
descoberto o que pareça constituir um erro evidente de transcrição poderá convidar o depositante a 
apresentar um pedido de retificação, tal como disposto nas alíneas e) a g). 

 e) Qualquer retificação exigirá a autorização expressa: 

 I) da Repartição receptora, se o erro se encontrar no requerimento; 

 II) da Administração encarregada da pesquisa internacional, se o erro figurar em outra parte do 
pedido internacional ou em outro documento apresentado a essa Administração; 

 III) da Administração encarregada do exame preliminar internacional, se o erro figurar em outra 
parte do pedido internacional que não o requerimento ou em outro qualquer documento 
apresentado a essa Administração; e 

 IV) do Escritório Internacional se o erro figurar em um outro documento qualquer além do pedido 
internacional ou das modificações ou correções desse pedido, apresentados ao Escritório 
Internacional. 

 f) A data da autorização será inscrita no processo do pedido internacional. 

 g) A autorização para retificar a que se refere a alínea e) poderá ser concedida até que ocorra uma 
das seguintes circunstâncias: 

 I) no caso de autorização concedida pela Repartição receptora e o Escritório Internacional, a 
comunicação do pedido internacional a que se refere o artigo 20; 

 II) no caso de autorização concedida pela Administração encarregada da pesquisa internacional, a 
aprovação do relatório de pesquisa internacional ou da declaração tal como disposto no artigo 
17.2)a); 

 III) no caso de autorização concedida pela Administração encarregada do exame preliminar de 
pesquisa internacional, a aprovação do relatório de exame preliminar internacional. 

 h) Qualquer retificação autorizada por autoridades outras que não o Escritório Internacional deverá 
ser prontamente comunicada por essa autoridade ao dito Escritório. 



 Regra 92 

 Correspondência 

 92.1 Cartas de acompanhamento e assinaturas 

 a) Qualquer documento, além do pedido internacional ele próprio, submetido pelo depositante no 
curso do processo internacional previsto no Tratado e no presente Regulamento de execução - se 
não constituir ele próprio uma carta - deverá ser acompanhado por uma carta que identifique o 
pedido internacional a que ele se refere. A carta deverá ser assinada pelo depositante. 

 b) Se as condições a que se refere a alínea a) não forem preenchidas, o documento será 
considerado como não havendo sido submetido. 

 92.2 Línguas 

 a) Como ressalva das alíneas b) e c), qualquer carta ou documento endereçado ou submetido pelo 
depositante à Administração encarregada do exame preliminar internacional deverá ser redigido na 
mesma língua que o pedido internacional ao qual diga respeito. 

 b) Qualquer carta do depositante à Administração encarregada da pesquisa internacional ou à 
Administração encarregada do exame preliminar internacional poderá ser redigida em outra língua 
além daquela do pedido internacional se a dita Administração autorizar o uso dessa língua. 

 c) Quando uma tradução for exigida de acordo com a regra 55.2, a Administração encarregada do 
exame preliminar internacional poderá exigir que toda a carta que lhe for endereçada pelo 
depositante seja redigida na língua dessa tradução. 

 d) Qualquer carta do depositante ao Escritório Internacional deverá ser redigida em francês ou 
inglês. 

 e) Qualquer carta ou notificação do Escritório Internacional ao depositante ou a qualquer 
Repartição nacional deverá ser redigida em francês ou em inglês. 

 92.3 Expedições postais pelas Repartições nacionais e as organizações intergovernamentais 

 Qualquer documento ou carta que emane de, ou seja transmitido por uma Repartição nacional ou 
uma organização intergovernamental e que constitua uma ocorrência a partir da qual tenha início 
um prazo, de acordo com o Tratado ou o presente Regulamento de execução, deverá ser expedido 
por correio aéreo registrado, ficando entendido que o correio por via terrestre ou marítima poderá 
ser utilizado em lugar do correio aéreo quando o primeiro chegue normalmente ao destino no prazo 
de dois dias depois da expedição ou quando não haja correio aéreo. 

 Regra 93 

 Processos e registros 

 93.1 Repartição receptora 

 Toda Repartição receptora conservará os processos e registros relativos a cada pedido 
internacional ou alegando pedido internacional, inclusive a cópia para a Repartição receptora, 
durante 10 anos pelo menos a contar da data do depósito internacional ou, quando esta não houver 
sido concedida, a contar da data do recebimento. 

 93.2 Escritório Internacional 

 a) O Escritório Internacional conservará o processo, incluindo a via original, de todo pedido 
internacional durante 30 anos pelo menos a contar da data de recebimento da via original. 

 b) Os processos e registros básicos do Escritório Internacional serão conservados indefinidamente. 

 93.3 Administrações encarregadas da pesquisa internacional e Administrações encarregadas do 
exame preliminar internacional 



 Cada Administração encarregada da pesquisa internacional e cada Administração encarregada do 
exame preliminar internacional conservará durante pelo menos 10 anos a contar da data do depósito 
internacional, o processo de cada pedido internacional. 

 93.4 Reproduções 

 Para os fins da presente regra, os processos, cópias e registros compreenderão igualmente as 
reproduções fotográficas dos processos, cópias e registros, seja qual for a forma dessas reproduções 
(microfilmes ou outras). 

 Regra 94 

 Remessa de cópias pelo Escritório Internacional e pela Administração encarregada do exame 
preliminar internacional 

 94.1 Obrigação de remeter 

 A pedido do depositante ou de qualquer pessoa autorizada pelo depositante, o Escritório 
Internacional e a Administração encarregada do exame preliminar internacional remeterão, contra 
reembolso do custo ao serviço, cópias de todo documento incluído no processo do pedido 
internacional ou do alegado pedido internacional do depositante. 

 Regra 95 

 Disponibilidade de traduções 

 95.1 Fornecimento de cópias de traduções 

 a) A pedido do Escritório Internacional, qualquer Repartição designada ou eleita fornecerá uma 
cópia de tradução do pedido internacional submetida pelo depositante à dita Repartição. 

 b) O Escritório Internacional poderá, a pedido e contra reembolso do custo, fornecer a qualquer 
pessoa cópias das traduções que receber em virtude da alínea a). 

 
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 01/06/1978 
 
 
Publicação: 

 Diário Oficial da União - Seção 1 - 1/6/1978, Página 8120 (Publicação Original) 
 Coleção de Leis do Brasil - 1978, Página 367 Vol. 4 (Publicação Original) 



DECRETO Nº 1.263, DE 10 DE OUTUBRO DE 1994 
 
Ratifica a declaração de adesão aos arts.1º a 12 ao art.28, alínea 1, do texto da revisão de 
Estocolmo da Convenção de París para Proteção da Propriedade Industrial. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da 
Constituição, 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica ratificada a declaração constante do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, da 
extensão da adesão da República Federativa do Brasil aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea 1, do 
texto da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, 
constante do anexo a este Decreto.  
 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Brasília, 10 de outubro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 
ITAMAR FRANCO 
Celso Luiz Nunes Amorim 
 
CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE 

20 DE MARÇO DE 1883 
(Revista em Bruxelas a 14 de dezembro de 1900 em Washington a 2 de junho de 1911 na Haia a 6 
de novembro de 1925 em Londres a 2 de junho de 1934 em Lisboa a 31 de outubro de 1958 e em 
Estocolmo a 14 de julho de 1967) 
 
Artigo 1 
 1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da 
propriedade industrial. 
 2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de 
utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de 
serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como 
a repressão da concorrência desleal. 
 3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao 
comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos 
manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, 
minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas. 
 4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais 
admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de 
aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc. 
 
Artigo 2 
 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no 
que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem 
atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente 
previstos na presente Convenção. Em conseqüência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos 
recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e 
formalidades impostas aos nacionais. 
 2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida 
pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de 
propriedade industrial. 



 3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União 
relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio 
ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial. 
 
Artigo 3 
 São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da 
União domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no 
território de um dos países da União. 
Artigo 4 
 A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de 
modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de 
comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros 
países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. 
 2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de 
pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados 
bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União. 
 3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de 
estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do 
resultado ulterior do pedido. 
 B. Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de 
expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por 
exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de 
exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar 
qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do 
primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação 
interna de cada país da União. 
 C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos 
de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou 
de comércio. 
 2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação 
não é contado. 
 3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição se encontre aberta para 
receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado 
até o primeiro dia útil seguinte. 
 4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do 
prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos 
termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido 
posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a 
inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para 
reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para 
reivindicação do direito de prioridade. 
 D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração 
em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta 
declaração deverá ser efetuada. 
 2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, 
particularmente nas patentes e suas descrições. 
 3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a 
apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia 
autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido estará isenta de qualquer legislação e 
poderá, em qualquer caso, ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses 
a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de 
certificado da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução. 



 4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da 
apresentação do pedido. Cada país da União determinará quais as conseqüências da omissão das 
formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito de 
prioridade. 
 5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas. 
 Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido; 
essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo 2) acima. 
 E. 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num país, em virtude de um 
direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo de 
prioridade será somente o fixado para os desenhos ou modelos industriais. 
 2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito 
de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa. 
 F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o 
requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em 
virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos que 
não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, 
nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país. 
 No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se 
reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições 
usuais. 
 G. 1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o 
pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido 
inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. 
 2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente, 
conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o 
benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas 
quais esta divisão será autorizada. 
 H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção 
para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido 
apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de 
maneira precisa aqueles elementos. 
 I. 1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes 
têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, 
darão origem ao direito de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com 
os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção. 
 2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer 
um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se 
beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito 
de prioridade baseado no depósito de um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade ou 
de certificado de autor de invenção. 
 
Artigo 4 bis 
 1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão 
independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da 
União. 
 2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as 
patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das 
causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal. 
 3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor. 
 4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as 
partes, à data de acessão. 



 5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de 
duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da 
prioridade. 
Artigo 4 ter 
 O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente. 
 
Artigo 4 quater 
 Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em 
virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a 
restrições ou limitações resultantes da legislação nacional. 
 
Artigo 5 
 A. 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos 
fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente. 
 2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de 
licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito 
exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração. 
 3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças 
obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de 
declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a 
contar da concessão da primeira licença obrigatória. 
 4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de 
exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, 
ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença 
será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença 
obrigatória será não exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, 
com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore. 
 5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de 
utilidade. 
 B. A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por 
introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos. 
 C. 1) Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro só poderá ser anulado 
depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inação. 
 2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a 
elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num 
dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi 
concedida 
 3) O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos 
industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei 
nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira 
alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o 
referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse 
público. 
 D. Para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção da 
patente, do modelo de utilidade, ou do registro da marca de fábrica ou de comércio, ou de depósito 
do desenho ou modelo industrial. 
 
Artigo 5 bis 
 1) Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das 
taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de 
uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser. 



 2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas 
em virtude de não pagamento de taxas. 
 
Artigo 5 ter 
 Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos do titular da patente: 
 1) O emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto 
da sua patente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação, aprestos e outros acessórios, quando 
esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de que tais 
meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio; 
 2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento 
de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas aeronaves 
ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país. 
 
Artigo 5 quater 
 Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um 
processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto 
introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da 
patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país. 
 
Artigo 5 quinquies 
 Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União. 
Artigo 6 
 1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão 
determinadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional. 
 2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da 
União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada 
ou renovada no país de origem. 
 3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente 
das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem. 
 
Artigo 6 bis 
 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer 
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de 
marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de 
estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso 
considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela 
presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a 
parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação 
suscetível de estabelecer confusão com esta. 
 2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para 
requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro 
do qual deverá ser requerida a proibição de uso. 
 3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas 
ou utilizadas de má fé. 
 
Artigo 6 ter 
 1) a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de 
medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de 
fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros 
emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por 
eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico. 



 b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros 
emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um 
ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, 
siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais vigentes, destinados a 
assegurar a sua proteção. 
 c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições do subparágrafo b) acima em detrimento 
dos titulares de direitos adquiridos de boa fé, antes da entrada em vigor nesse país da presente 
Convenção. Os países da União não são obrigados a aplicar as referidas disposições quando o uso 
ou o registro mencionado no subparágrafo a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, 
uma ligação entre a organização em apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou 
denominações, ou se este uso ou registro não for claramente de natureza a induzir o público em 
erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a organização. 
 2) A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em 
que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de 
gênero similar. 
 3) a) Para a aplicação destas disposições, os países da União acordam em dar a conhecer 
reciprocamente, por intermédio da Repartição Internacional, a lista dos emblemas de Estado, sinais 
e timbres oficiais de fiscalização e de garantia que desejam ou desejarão colocar, de uma maneira 
absoluta ou dentro de certos limites, sob a proteção do presente artigo, bem como todas as 
modificações ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do 
público, oportunamente, as listas notificadas. Entretanto, esta notificação não é obrigatória no que 
se refere às bandeiras dos Estados. 
 b) As disposições do subparágrafo b) do parágrafo 1) do presente artigo são unicamente aplicáveis 
às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais 
intergovernamentais que estas comunicaram aos países da União por intermédio da Repartição 
Internacional. 
 4) Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses a contar do recebimento da notificação, 
transmitir, por intermédio da Repartição Internacional, as suas eventuais objeções ao país ou à 
organização internacional intergovernamental interessados. 
 5) Com referência às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas previstas no parágrafo 
1) às marcas registradas depois de 6 de novembro de 1925. 
 6) Com referência aos emblemas de Estado que não sejam bandeiras, aos sinais e timbres oficiais 
dos países da União e às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das 
organizações internacionais intergovernamentais, estas disposições só serão aplicáveis às marcas 
registradas mais de dois meses depois do recebimento da notificação prevista no parágrafo 3) 
acima. 
 7) Em caso de má fé, os países terão a faculdade de cancelar o registro das marcas que contenham 
emblemas de Estado, sinais e timbres, mesmo quando tenham sido registradas antes de 6 de 
novembro de 1925. 
 8) Os nacionais de cada país que forem autorizados a usar emblemas de Estado, sinais e timbres do 
seu país poderão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro país 
 9) Os países da União obrigam-se a impedir o uso não autorizado, no comércio, das armas de 
Estado dos outros países da União, quando esse uso possa induzir em erro quanto à origem dos 
produtos. 
 10) As disposições precedentes não obstam a que os países exerçam a sua faculdade de recusar ou 
invalidar, pela aplicação do no 3 da letra B do Artigo 6 quinquies, as marcas que contenham, sem 
autorização, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou sinais e timbres oficiais adotados 
por um país da União, assim com sinais distintivos das organizações internacionais 
intergovernamentais, mencionados no parágrafo 1. 
 
 
 



Artigo 6 quater 
 1) Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja 
válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca 
pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do 
estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito 
exclusivo de aí fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida. 
 2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a 
transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o 
público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades 
substanciais dos produtos a que a marca se aplica. 
 
Artigo 6 quinquies 
 A. 1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será 
admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as 
restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro 
definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela 
autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado. 
 2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento 
industrial ou comercial efetivo e real, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da 
União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, 
no caso de ser nacional de um país da União. 
 B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio 
mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: 
 1. quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a 
proteção é requerida; 
 2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por 
sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a 
quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se 
tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país 
em que a proteção é requerida; 
 3. quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o 
público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela 
simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas 
salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, 
ressalvada a aplicação do Artigo 10 bis. 
 C. 1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração 
todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. 
 2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo 
único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não 
alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram 
registradas no referido país de origem. 
 D. Ninguém se poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a marca para a qual 
reivindica proteção não estiver registrada no país de origem. 
 E. Em nenhum caso, todavia, a renovação do registro de uma marca no país de origem implicará 
na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca tenha sido registrada. 
 F. O benefício da prioridade será concedido aos pedidos de registro de marcas efetuados dentro do 
prazo do Artigo 4, ainda que o registro no país de origem não ocorra senão após a expiração desse 
prazo. 
 
Artigo 6 sexies 
 Os países da União se comprometem a proteger as marcas de serviço. Não são obrigados a prever 
o registro dessas marcas. 



Artigo 6 septies 
 1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem 
autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses 
países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a 
lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou 
representante justifique o seu procedimento. 
 2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1), se opor ao uso da sua 
marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. 
 3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de 
uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo. 
 
Artigo 7 
 A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em 
caso algum, obstar ao registro da marca. 
 
Artigo 7 bis 
 1) Os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas 
pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que 
essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial. 
 2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida e poderá 
recusar a proteção se essa marca for contrária ao interesse público. 
 3) Entretanto, a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a qualquer coletividade cuja 
existência não contraria a lei do país de origem, em virtude de não se achar estabelecida no país 
onde a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país. 
 
Artigo 8 
 O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de 
registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio. 
 
Artigo 9 
 1) O produto ilicitamente assinalado com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome 
comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome 
comercial têm direito a proteção legal. 
 2) A apreensão será igualmente efetuada no país onde a aposição ilícita tenha sido feita ou no país 
onde o produto tenha sido importado. 
 3) A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade 
competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de 
cada país. 
 4) As autoridades não serão obrigadas a efetuar a apreensão em caso de trânsito. 
 5) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação, essa apreensão será 
substituída pela proibição de importação ou pela apreensão dentro do país. 
 6) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação nem a proibição de 
importação nem a apreensão dentro do país, enquanto a legislação não for modificada nesse 
sentido, essas medidas serão substituídas pelas ações e meios que a lei desse país assegurar em tais 
casos aos nacionais. 
 
Artigo 10 
 1) As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de 
uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou 
comerciante. 



 2) Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, 
o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse 
produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na 
região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que 
se fizer uso da falsa indicação de procedência. 
 
Artigo 10 bis 
 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva 
contra a concorrência desleal. 
 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos 
em matéria industrial ou comercial. 
 3) Deverão proibir-se particularmente: 
1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os 
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 
2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os 
produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 
3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o 
público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização 
ou quantidade das mercadorias. 
 
Artigo 10 ter 
 1) Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União 
recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos Artigos 9,10 e 10 
bis. 
 2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de 
industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos 
seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas a repressão dos atos 
previstos nos Artigos 9, 10 e 10 bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida 
o permite aos sindicatos e associações desse país. 
 
Artigo 11 
 1) Os países da União, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções 
patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de 
fábrica ou de comércio, para produtos que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou 
reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles. 
 2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no Artigo 4. Se, mais tarde, se 
invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da 
apresentação do produto na exposição. 
 3) Cada país poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da apresentação, 
as provas que julgar necessárias. 
 
Artigo 12 
 1) Cada um dos países da União se compromete a estabelecer um serviço especial da propriedade 
industrial e uma repartição central para informar o público sobre as patentes de invenção, modelos 
utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio. 
 2) Esse serviço publicará um boletim periódico oficial. Publicará regularmente: 
a) os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções 
patenteadas; 
b) as reproduções das marcas registradas. 
 
 



Artigo 13 
 1) a) A União tem uma Assembléia composta pelos países da União vinculados pelos Artigos 13 a 
17. 
  b) O Governo de cada país é representado por um delegado, que pode ser assistido por suplentes, 
conselheiros e peritos. 
  c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que a designou. 
 2) a) A Assembléia: 
i) trata de todas as questões referentes à manutenção e desenvolvimento da União e à aplicação da 
presente Convenção; 
ii) dá à Repartição Internacional da Propriedade Intelectual (a seguir denominada "a Repartição 
Internacional") mencionada na Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual (a seguir denominada "a Organização") diretrizes referentes à preparação das 
conferências de revisão, levando em consideração as observações feitas pelos países da União que 
não vinculados pelos Artigos 13 a 17; 
iii) examina e aprova os relatórios e as atividades do Diretor-Geral da Organização relativos à 
União e lhe dá todas as diretrizes úteis com referência às questões da competência da União; 
iv) elege os membros da Comissão Executiva da Assembléia; 
v) examina e aprova os relatórios e as atividades de sua Comissão Executiva e lhe transmite 
diretrizes; 
vi) fixa o programa, adota o orçamento trienal da União e aprova as suas contas de encerramento; 
vii) adota o regulamento financeiro da União; 
viii) cria os comitês de peritos e grupos de trabalho que julgar úteis para a realização dos 
objetivos da União; 
ix) decide quais são os países não membros da União e quais são as organizações 
intergovernamentais e internacionais não governamentais que podem ser admitidos às suas 
reuniões na qualidade de observadores; 
x) aprova as modificações dos Artigos 13 a 17; 
xi) promove qualquer outra ação apropriada com vista a atingir os objetivos da União; 
xii) desempenha-se de quaisquer outras funções em que a presente Convenção implique; 
xiii) exerce, sob reserva de os aceitar, os direitos que lhe são conferidos pela Convenção que 
institui a Organização. 
 b) A Assembléia delibera, após ter tomado conhecimento do parecer da Comissão de Coordenação 
da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões administradas pela 
Organização. 
 3) a) Sob reserva das disposições do subparágrafo b) cada delegado só pode representar um país. 
 b) Os países da União, agrupados em virtude de um acordo particular num escritório comum que 
tenha para cada um deles a natureza de serviço nacional especial de propriedade industrial 
mencionado no Artigo 12, podem, no decorrer das discussões, ser representados conjuntamente por 
um deles. 
 4) a) Cada país membro da Assembléia tem direito a um voto. 
 b) O "quorum" é constituído por metade dos países membros da Assembléia. 
 c) Não obstante as disposições do subparágrafo b), se, durante uma sessão, o número de países 
representados for inferior à metade mas igual ou superior a um terço dos países membros da 
Assembléia, esta pode tomar decisões; todavia, as decisões da Assembléia, com exceção das que 
dizem respeito ao seu funcionamento, não se tornam executórias senão depois de satisfeitas as 
condições a seguir enunciadas. A Repartição Internacional comunica as referidas decisões aos 
países membros da Assembléia que não estavam representados, convidando-os a expressar, por 
escrito, no prazo de três meses a contar da data da comunicação, o seu voto ou a sua abstenção. As 
referidas decisões tornam-se executórias se, terminado esse prazo, o número dos países que deste 
modo exprimiram o seu voto ou a sua abstenção for, pelo menos, igual ao número de países que 



faltava para que o "quorum" tivesse sido atingido quando da sessão, contanto que, ao mesmo 
tempo, se obtenha a necessária maioria. 
 d) Sob reserva do disposto no Artigo 17.2, as decisões da Assembléia são tomadas por maioria de 
dois terços dos votos expressos. 
 e) A abstenção não é considerada voto. 
 5) a) Sob reserva do subparágrafo b), cada delegado não pode votar senão em nome de um único 
país. 
 b) Os países da União mencionados no parágrafo 3) b) esforçar-se-ão, de um modo geral, por se 
fazer representar, nas sessões da Assembléia, pelas suas próprias delegações. Todavia, se, por 
razões excepcionais, um dos países citados não se puder fazer representar pela sua própria 
delegação, pode dar à delegação de outro país o poder de votar em seu nome, entendendo-se que 
uma delegação não pode votar por procuração senão por um único país. Toda a procuração para 
este efeito deve ser objeto de documento assinado pelo Chefe do Estado ou pelo Ministro 
competente. 
 6) Os países da União que não sejam membros da Assembléia são admitidos às suas reuniões, na 
qualidade de observadores. 
 7) a) A Assembléia se reúne de três em três anos, em sessão ordinária, mediante convocação do 
Diretor-Geral e, salvo casos excepcionais, durante o mesmo período e no mesmo local que a 
Assembléia Geral da Organização. 
 b) A Assembléia reúne-se em sessão extraordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, a 
pedido da Comissão Executiva, ou de um quarto dos países membros da Assembléia. 
 8) A Assembléia adota o seu regulamento interno. 
 
Artigo 14 
 1) A Assembléia tem uma Comissão Executiva. 
 2) a) A Comissão Executiva é composta pelos países eleitos pela Assembléia dentre os países 
membros desta. Por outro lado, o país em cujo território a Organização tem a sua sede dispõe "ex-
officio" de um lugar na Comissão, sob reserva das disposições do artigo 16.7) b). 
 b) O Governo de cada país membro da Comissão Executiva é representado por um delegado que 
pode ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos. 
 c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que a designou. 
 3) O número de países membros da Comissão Executiva corresponde à quarta parte do número dos 
países membros da Assembléia. No cálculo dos lugares a preencher não é levado em consideração 
o que restar da divisão por quatro. 
 4) Quando da eleição dos membros da Comissão Executiva, a Assembléia levará em consideração 
uma distribuição geográfica eqüitativa e a necessidade para todos os países partes dos Acordos 
particulares estabelecidos em relação com a União de figurarem entre os países que constituem a 
Comissão Executiva. 
 5) a) Os membros da Comissão Executiva exercem o mandato a partir do encerramento da sessão 
da Assembléia no decurso da qual foram eleitos, até o fim da sessão ordinária seguinte da 
Assembléia. 
 b) Os membros da Comissão Executiva são reelegíveis no limite máximo de dois terços do seu 
total. 
 c) A Assembléia regulamenta as modalidades de eleição e de eventual reeleição dos membros da 
Comissão Executiva. 
 6) a) A Comissão Executiva: 
i) prepara o projeto da ordem do dia da Assembléia; 
ii) submete à Assembléia propostas relativas aos projetos de programa e de orçamento trienal da 
União, preparados pelo Diretor-Geral; 
iii) pronuncia-se, dentro dos limites do programa e do orçamento trienal, sobre os programas e 
orçamentos anuais preparados pelo Diretor-Geral; 



iv) submete à Assembléia, com os comentários apropriados, os relatórios periódicos do Diretor-
Geral e os relatórios anuais de verificação de contas; 
v) toma todas as medidas úteis com vista à execução do programa da União pelo Diretor-Geral, 
em conformidade com as decisões da Assembléia e levando em consideração circunstâncias que 
sobrevenham entre duas sessões ordinárias de Assembléia; 
iv) encarrega-se de quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas no âmbito da presente 
Convenção. 
 b) A Comissão Executiva decide, depois de tomar conhecimento do parecer da Comissão de 
Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam igualmente a outras Uniões 
administradas pela Organização. 
 7) a) A Comissão Executiva se reúne uma vez por ano em sessão ordinária, mediante convocação 
do Diretor-Geral, tanto quanto possível durante o mesmo período e no mesmo lugar que a 
Comissão de Coordenação da Organização. 
 b) A Comissão Executiva se reúne em sessão extraordinária, mediante convocação do Diretor-
Geral, quer por iniciativa deste, quer a pedido do seu Presidente ou de um quarto dos seus 
membros. 
 8) a) Cada país membro da Comissão Executiva tem direito a um voto. 
 b) O "quorum" é constituído por metade dos países membros da comissão Executiva. 
 c) As decisões são tomadas por maioria simples dos votos expressos. 
 d) A abstenção não é considerada voto. 
 e) Cada delegado não pode representar senão um único país e pode votar apenas em nome deste. 
 9) Os países da União que não sejam membros da Comissão Executiva são admitidos às suas 
reuniões na qualidade de observadores. 
 10) A Comissão Executiva adota o seu regulamento interno. 
 
Artigo 15 
 1) a) As tarefas administrativas da competência da União serão asseguradas pela Repartição 
Internacional, que sucederá à Secretaria da União reunida com a Secretaria da União instituída pela 
Convenção Internacional para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. 
 b) A Repartição Internacional assegurará principalmente o secretariado dos diversos órgãos da 
União. 
 c) O Diretor-Geral da Organização é o mais alto funcionário da União e a representa. 
 2) A Repartição Internacional reunirá e publicará as informações relativas à proteção da 
propriedade industrial. Cada país da União comunicará, logo que possível, à Repartição 
Internacional, o texto de qualquer lei nova, bem como todos os textos oficiais referentes à proteção 
da propriedade industrial. Fornecerá, ainda, à Repartição Internacional, todas as publicações dos 
seus serviços competentes em matéria de propriedade industrial que atinjam diretamente a proteção 
da propriedade industrial e sejam julgadas pela Repartição Internacional como de interesse para 
suas atividades. 
 3) A Repartição Internacional publicará um periódico mensal. 
 4) A Repartição Internacional fornecerá, a todos os países da União, a seu pedido, informações 
sobre as questões referentes à proteção da propriedade industrial. 
 5) A Repartição Internacional procederá a estudos e fornecerá serviços destinados a facilitar a 
proteção da propriedade industrial. 
 6) O Diretor-Geral e qualquer membro do pessoal designado por ele participarão, sem direito a 
voto, de todas as reuniões da Assembléia, da Comissão Executiva e de quaisquer outras comissões 
de peritos ou grupos de trabalho. O Diretor-Geral ou um membro do pessoal por ele designado é, 
"ex-officio", secretário desses órgãos. 
 7) a) A Repartição Internacional, segundo as diretrizes da Assembléia e em cooperação com a 
Comissão Executiva, prepara as conferências de revisão das disposições da Convenção, excluindo 
os Artigos 13 a 17. 



 b) A Repartição Internacional pode consultar organizações intergovernamentais e internacionais 
não governamentais sobre a preparação das conferências de revisão. 
 c) O Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas tomarão parte, sem direito a voto, nas 
deliberações destas conferências. 
 8) A Repartição Internacional executa todas as outras funções que lhe forem atribuídas. 
 
Artigo 16 
 1) a) A União tem um orçamento. 
 b) O orçamento da União compreende as receitas e as despesas próprias da União, a sua 
contribuição para o orçamento das despesas comuns das Uniões, assim como, sendo necessário, a 
soma posta à disposição do orçamento da Conferência da Organização. 
 c) São consideradas como despesas das Uniões as despesas não atribuídas exclusivamente à União, 
mas igualmente a uma ou mais Uniões administradas pela Organização. A parte da União nessas 
despesas comuns é proporcional ao interesse que as mesmas têm para ela. 
 2) O orçamento da União é fixado levando em consideração as exigências de coordenação com os 
orçamentos das outras Uniões administrativas pela Organização. 
 3) O orçamento da União é financiado pelos seguintes recursos: 
i) contribuições dos países da União; 
ii) taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Repartição Internacional no âmbito da 
União; 
iii) o produto da venda das publicações da Repartição Internacional referente à União e os 
direitos relativos a estas publicações; 
iv) doações, legados e subvenções; 
v) aluguéis, juros e outros rendimentos diversos. 
 4) a) Para determinar a sua parte de contribuição no orçamento, cada país da União está incluído 
numa classe e paga as suas contribuições anuais na base de um número de unidades fixado como se 
segue: 
Classe I 25 
Classe II 20 
Classe III 15 
Classe IV 10 
Classe V 5 
Classe VI 3 
Classe VII 1 
 b) A menos que o não tenha feito anteriormente, cada país indica, no momento do depósito do seu 
instrumento de ratificação ou de adesão, a classe na qual deseja ser incluído. Pode mudar de classe. 
Se escolher uma classe inferior, o país deve dar do fato conhecimento à Assembléia, quando de 
uma das suas sessões ordinárias. Tal alteração tem efeito no início do ano civil que se segue à 
referida sessão. 
 c) A contribuição anual de cada país consiste numa quantia em que a relação com a soma total das 
contribuições anuais para o orçamento da União de todos os países é a mesma que a relação 
existente entre o número de unidade da classe na qual cada país está incluído e o número total das 
unidades do conjunto dos países. 
 d) As contribuições são devidas no dia 1o de janeiro de cada ano. 
 e) O país que se atrasar no pagamento das suas contribuições não poderá exercer o seu direito de 
voto, em nenhum dos órgãos da União de que for membro, se a quantia em atraso for igual ou 
superior a das contribuições de que é devedor pelos dois anos anteriores completos. Tal país pode, 
todavia, ser autorizado a conservar o exercício do seu direito de voto no seio do referido órgão, 
enquanto este considerar que o atraso resulta de circunstâncias excepcionais e inevitáveis. 



 f) No caso de o orçamento não ser aprovado antes do início de um novo exercício, será mantido 
nos mesmos níveis do orçamento do ano anterior, segundo as modalidades previstas pelo 
regulamento financeiro. 
 5) O montante das taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Repartição Internacional 
com referência à União é fixado pelo Diretor-Geral, que comunicará à Assembléia e à Comissão 
Executiva. 
 6) a) A União possui um fundo de operações constituído por uma contribuição única efetuada por 
cada país da União. Se o fundo se tornar insuficiente, a Assembléia decidirá sobre seu aumento. 
 b) O montante da contribuição inicial de cada país para o fundo acima citado ou da sua 
participação no aumento deste é proporcional à contribuição desse país para o ano no decurso do 
qual o fundo for constituído, ou o aumento for decidido. 
 c) A proporção e modalidades de contribuição são fixadas pela Assembléia mediante proposta do 
Diretor-Geral e após o parecer da Comissão de Coordenação da Organização. 
 7) a) O acordo de sede concluído com o país em cujo território a Organização tem a sua sede prevê 
que, se o fundo de operações for insuficiente, este país concederá adiantamentos. O montante 
destes e as condições em que são concedidos serão objeto, em cada caso, de acordos particulares 
entre o país em causa e a Organização. Esse país dispõe "ex-officio" de um lugar na Comissão 
Executiva durante todo o período em que tiver de conceder adiantamentos. 
 b) O país mencionado no subparágrafo a) e a Organização têm, cada um, o direito de denunciar o 
compromisso de conceder adiantamentos, mediante notificação escrita. A denúncia tem efeito três 
anos após o fim do ano no decurso do qual foi notificada. 
 8) A auditoria das contas é assegurada, segundo as modalidades previstas pelo regulamento 
financeiro, por um ou vários países da União ou por auditores externos, que serão, com o seu 
consentimento, designados pela Assembléia. 
 
Artigo 17 
 1) Podem ser apresentadas, por qualquer país membro da Assembléia, pela Comissão Executiva ou 
pelo Diretor-Geral, propostas de modificação dos Artigos 13, 14, 15, 16 e do presente artigo. Estas 
propostas são comunicadas por este último aos países membros da Assembléia pelo menos seis 
meses antes de serem submetidas ao exame da mesma. 
 2) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1) é adotada pela Assembléia. A 
adoção requer três quartos dos votos expressos. Todavia, qualquer modificação do Artigo 13 e do 
presente parágrafo requer quatro quintos dos votos expressos. 
 3) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1) entra em vigor após o recebimento, 
pelo Diretor-Geral, das notificações escritas de aceitação, efetuado em conformidade com as suas 
regras constitucionais respectivas, por parte dos três quartos dos países que eram membros da 
Assembléia no momento da modificação ter sido aprovada. Qualquer modificação dos referidos 
artigos assim aceita vincula todos os países membros da Assembléia no momento em que a 
modificação entrar em vigor, ou que dela se tornarem membros em data posterior, todavia, 
qualquer modificação que aumente as obrigações financeiras dos países da União vincula apenas 
aqueles que notificaram a sua aceitação da referida modificação. 
 
Artigo 18 
 1) A presente Convenção será submetida a revisões, com vista a nela se introduzirem 
melhoramentos suscetíveis de aperfeiçoar o sistema da União. 
 2) Para esse fim, terão lugar conferências sucessivamente, num dos países da União, entre os 
delegados dos referidos países. 
 3) As modificações dos Artigos 13 a 17 são regidas pelas disposições do Artigo 17. 
 
 
 
 



Artigo 19 
 Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles 
acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não 
contrariem as disposições da presente Convenção. 
 
Artigo 20 
 1) a) Cada um dos países da União que assinou o presente Ato pode ratificá-lo e, se o não assinou, 
pode a ele aderir. Os instrumentos de ratificação e de adesão são depositados junto ao Diretor-
Geral. 
 b) Cada um dos países da União pode declarar, no seu instrumento de ratificação ou adesão, que a 
sua ratificação ou adesão não é aplicável: 
i) aos Artigos 1 a 12; ou 
ii) aos Artigos 13 a 17. 
 c) Cada um dos países da União que, de acordo com o subparágrafo b), excluiu dos efeitos da sua 
ratificação ou da sua adesão um dos grupos dos artigos visados no referido subparágrafo pode, a 
qualquer momento, posteriormente, declarar que estende os efeitos da sua ratificação ou da sua 
adesão a esse grupo de artigos. Tal declaração é depositada junto ao Diretor-Geral. 
 2) a) Os Artigos 1 a 12 entram em vigor, com referência aos dez primeiros países da União que 
depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem fazer a declaração permitida pelo 
parágrafo 1) b) i), três meses após o depósito do décimo desses instrumentos de ratificação ou de 
adesão. 
 b) Os Artigos 13 a 17 entram em vigor, com referência aos dez primeiros países da União que 
depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem fazer a declaração permitida pelo 
parágrafo 1) b) ii), três meses após o depósito do décimo desses instrumentos de ratificação ou de 
adesão. 
 c) Sob reserva da entrada em vigor inicial, de acordo com as disposições dos subparágrafos a) e b), 
de cada um dos dois grupos de artigos referidos no parágrafo 1) b) i) e ii) e sob reserva das 
disposições do parágrafo 1) b), os Artigos 1 a 17 entram em vigor com relação a qualquer país da 
União, com exceção dos mencionados nos subparágrafos a) e b), que depositar um instrumento de 
ratificação ou de adesão, assim como em relação a qualquer país da União que depositar a 
declaração prevista no parágrafo 1) c), três meses após a data da notificação, pelo Diretor-Geral, de 
tal depósito a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento ou declaração 
depositado. Neste último caso, o presente Ato entra em vigor, em relação a esse país, na data assim 
indicada. 
 3) Com referência a cada país da União que depositar um instrumento de ratificação ou de adesão, 
os Artigos 18 a 30 entram em vigor na primeira data em que qualquer dos grupos de artigos 
referidos no parágrafo 1) b) entre em vigor em relação a esse país, de acordo com o parágrafo 2) a), 
b) ou c). 
 
Artigo 21 
 1) Qualquer país estranho à União pode aderir ao presente Ato e tornar-se, por este fato, membro 
da União. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Diretor-Geral. 
 2) a) Em relação a qualquer país estranho à União que tenha depositado seu instrumento de adesão 
pelo menos um mês antes da data da entrada em vigor das disposições do presente Ato, este entra 
em vigor na data em que as disposições entraram em vigor pela primeira vez, na forma do Artigo 
20.2) a) ou b), a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão; 
todavia: 
i) se os Artigos 1 a 12 não entraram em vigor nessa data, tal país ficará vinculado, durante o 
período intermediário anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição pelos 
Artigos 1 a 12 do Ato de Lisboa; 



ii) se os Artigos 13 a17 não entraram em vigor nessa data, tal país ficará vinculado, durante o 
período intermediário anterior à entrada em vigor destas disposições, e em sua substituição pelos 
Artigos 13 e 14.3), 4) e 5) do Ato de Lisboa. 
 Se um país indicar uma data posterior no seu instrumento de adesão, o presente Ato entrará em 
vigor, em relação a esse país, na data assim indicada. 
 b) Em relação a qualquer país estranho à União que tenha depositado seu instrumento de adesão 
em data posterior à entrada em vigor de um só grupo de artigos do presente Ato ou em data que a 
precedeu de, pelo menos, um mês, o presente Ato entrará em vigor, sob reserva do previsto no 
subparágrafo a), três meses após a data em que a sua adesão foi notificada pelo Diretor-Geral, a 
menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão. Neste último caso, o 
presente Ato entrará em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada. 
 3) Em relação a qualquer país estranho à União que depositar seu instrumento de adesão após a 
data da entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, ou menos de um mês antes dessa data, 
o presente Ato entrará em vigor três meses depois da data em que a sua adesão foi notificada pelo 
Diretor-Geral, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão. Neste 
último caso, o presente Ato entrará em vigor, em relação a esse país, na data assim indicada. 
 
Artigo 22 
 Sob reserva das exceções possíveis previstas nos Artigos 20.1) b) e 28.2), a ratificação ou adesão 
implica, de pleno direito, acessão a todas as cláusulas e admissão a todas as vantagens estipuladas 
pelo presente Ato. 
 
Artigo 23 
 Após a entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, nenhum país pode aderir a Atos 
anteriores à presente Convenção. 
 
Artigo 24 
 1) Qualquer país pode declarar no seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou pode informar o 
Diretor-Geral, por escrito, a qualquer momento, posteriormente, que a presente Convenção é 
aplicável a todo ou a parte dos territórios designados na declaração ou na notificação, dos quais 
assume a responsabilidade das relações exteriores. 
 2) Qualquer país que tenha feito tal declaração ou efetuado tal notificação pode, a todo o 
momento, notificar o Diretor-Geral de que a presente Convenção deixa de ser aplicável a todo ou 
parte desses territórios. 
 3) a) Qualquer declaração feita nos termos do parágrafo 1) tem efeito na mesma data que a 
ratificação ou adesão em cujo instrumento foi incluída e qualquer notificação efetuada nos termos 
deste parágrafo tem efeito três meses após a sua notificação pelo Diretor-Geral. 
 b) Qualquer notificação efetuada nos termos do parágrafo 2) tem efeito doze meses após seu 
recebimento pelo Diretor-Geral. 
 
Artigo 25 
 1) Qualquer país parte da presente Convenção compromete-se a adotar, de acordo com a sua 
Constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção. 
 2) Entende-se que, no momento em que um país deposita o seu instrumento de ratificação ou de 
adesão, está em condições, em conformidade com a sua legislação interna, de tornar efetivas as 
disposições da presente Convenção. 
 
Artigo 26 
 1) A presente Convenção permanece em vigor por tempo ilimitado. 
 2) Qualquer país pode denunciar o presente Ato por notificação dirigida ao Diretor-Geral. Esta 
denúncia implica também a denúncia de todos os Atos anteriores e apenas tem efeito em relação ao 



país que a efetuou, continuando a Convenção em vigor e executória com referência aos outros 
países da União. 
 3) A denúncia tem efeito um ano após o dia em que o Diretor-Geral recebeu a notifição. 
 4) A faculdade de denúncia prevista no presente artigo não pode ser exercida por nenhum país 
antes de expirar um prazo de cinco anos a contar da data em que se tornou membro da União. 
 
Artigo 27 
 1) O presente Ato substitui, nas relações entre os países aos quais se aplica, e na medida em que se 
aplica, a Convenção de Paris de 20 de março de 1883 e os Atos de revisão subseqüentes. 
 2) a) Em relação aos países a que o presente Ato não é aplicável, ou não é aplicável na sua 
totalidade, mas aos quais é aplicável o Ato de Lisboa de 31 de outubro de 1958, continua este em 
vigor na sua totalidade ou na medida em que o presente Ato não o substitui em virtude do parágrafo 
1). 
 b) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o 
Ato de Lisboa são aplicáveis, continua em vigor o Ato de Londres de 2 de junho de 1934 na sua 
totalidade, ou na medida em que o presente Ato não o substitui, em virtude do parágrafo 1). 
 c) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato, nem partes deste, nem o 
Ato de Lisboa, nem o Ato de Londres são aplicáveis, mantém-se em vigor o Ato de Haia de 6 de 
novembro de 1925, na sua totalidade, ou na medida em que o presente Ato não o substitui, em 
virtude do parágrafo 1). 
 3) Os países estranhos à União que se tornarem partes do presente Ato aplicá-lo-ão em relação a 
qualquer país da União que não seja parte deste Ato ou que, sendo parte, tenha efetuado a 
declaração prevista no Artigo 20.1) b) i). Os referidos países admitem que tal país da União aplique 
nas suas relações com eles as disposições do Ato mais recente do qual é parte. 
 
Artigo 28 
 1) Qualquer controvérsia entre dois ou mais países da União, relativa à interpretação ou à 
aplicação da presente Convenção que não seja solucionada por negociações, pode ser levada por 
qualquer dos países em causa perante o Tribunal Internacional de Justiça, mediante petição, de 
acordo com o Estatuto do Tribunal, a menos que os países em causa acordem sobre outro modo de 
solução. A Repartição Internacional será informada da controvérsia submetida ao Tribunal pelo 
país requerente; dará conhecimento disso aos outros países da União. 
 2) Qualquer país poderá, no momento em que assinar o presente Ato ou depositar o seu 
instrumento de ratificação ou de adesão, declarar que não se considera vinculado pelas disposições 
do parágrafo 1). No que se refere a qualquer controvérsia entre tal país e outro qualquer da União, 
não são aplicáveis as disposições do parágrafo 1). 
 3) Qualquer país que tiver feito a declaração prevista no parágrafo 2) pode, a todo o momento, 
retirá-la, mediante notificação dirigida ao Diretor-Geral. 
 
Artigo 29 
 1) a) O presente Ato é assinado em um só exemplar em língua francesa e depositado junto ao 
Governo da Suécia. 
 b) Serão estabelecidos textos oficiais pelo Diretor-Geral, depois de consultados os Governos 
interessados, nas línguas alemã, inglesa, espanhola, italiana, portuguesa e russa e nas outras línguas 
que a Assembléia possa indicar. 
 c) Em caso de conflito sobre a interpretação dos diversos textos, faz fé o texto francês. 
 2) O presente Ato fica aberto para assinatura, em Estocolmo, até o dia 13 de janeiro de 1968. 
 3) O Diretor-Geral enviará aos Governos de todos os países da União e, sendo solicitado, ao 
Governo de qualquer outro, duas cópias autenticadas pelo Governo da Suécia do texto assinado do 
presente Ato. 



 4) O Diretor-Geral fará registrar o presente Ato junto ao Secretário da Organização das Nações 
Unidas. 
 5) O Diretor-Geral notificará os Governos de todos os países da União das assinaturas, dos 
depósitos dos instrumentos de ratificação ou de adesão e de declarações compreendidas nestes 
instrumentos ou efetuadas em aplicação do Artigo 20.1) c), a entrada em vigor de todas as 
aplicações do presente Ato, as notificações de denúncia e as notificações feitas em aplicação do 
Artigo 24. 
 
Artigo 30 
 1) Até a entrada em funções do primeiro Diretor-Geral, as referências no presente Ato à 
Repartição Internacional da Organização ou ao Diretor-Geral são consideradas como referindo-se, 
respectivamente, à Secretaria da União ou ao seu Diretor. 
 2) Os países da União que não estejam vinculados pelos Artigos 13 a 17 poderão, durante cinco 
anos após a entrada em vigor da Convenção que institui a Organização, exercer, se quiserem, os 
direitos previstos pelos Artigos 13 a 17 do presente Ato, como se estivessem vinculados por estes 
artigos. Qualquer país que pretenda exercer os referidos direitos depositará para esse fim junto ao 
Diretor-Geral uma notificação escrita que terá efeito na data do seu recebimento. Tais países serão 
considerados membros da Assembléia até expiração do referido período. 
 3) Enquanto não se tiverem tornado membros da Organização todos os países da União, a 
Repartição Internacional da Organização agirá igualmente como Secretaria da União e o Diretor-
Geral como Diretor desta Secretaria. 
 4) Quando todos os países da União se tornarem membros da Organização, os direitos, obrigações 
e bens da Secretaria da União passarão à Repartição Internacional da Organização. 
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, assinaram o presente 
Ato. 
 
Feito em Estocolmo a 14 de julho de 1967. 
 
Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 10/04/1975 
 
Publicação: 
 Diário Oficial da União - Seção 1 - 10/4/1975, Página 4114 (Publicação Original) 
 Coleção de Leis do Brasil - 1975, Página 42 Vol. 4 (Publicação Original) 
 

 



DECRETO Nº 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994 

 

Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 
Multilaterais do GATT. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso de suas atribuições, e  

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de 
dezembro de 1994, a Ata Final que Incorpora aos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações 
Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Maraqueche, em 12 de abril de 1994;  

Considerando que o Instrumento de Ratificação da referida Ata Final pela República Federativa do 
Brasil foi depositado em Genebra, junto ao Diretor do GATT, em 21 de dezembro de 1994;  

Considerando que a referida Ata Final entra em vigor para a República Federativa do Brasil em 1º 
de janeiro de 1995,  

 DECRETA: 

 Art. 1º A Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 
Multilaterais do GATT, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão 
inteiramente como nele contém.  

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Brasília, 30 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República.  

ITAMAR FRANCO 

Celso Luiz Nunes Amorim  

 

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
RELACIONADOS AO COMÉRCIO ÍNDICE PARTE I DISPOSIÇÕES GERAIS E 
PRINCÍPIOS BÁSICOS PARTE II PADRÕES RELATIVOS À EXISTÊNCIA, 
ABRANGÊNCIA E EXERCÍCIO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

1.Direito do Autor e Direitos Conexos;  

2.Marcas;  

3.Indicações Geográficas;  

4.Desenhos Industriais;  

5.Patentes;  

6.Topografias de Circuitos Integrados;  

7.Proteção de Informação Confidencial; e  

8.Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças.  

 

 

 



PARTE III APLICAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE  

PROPRIEDADE INTELECTUAL  

1.Obrigações Gerais;  

2.Procedimentos e Remédios Civis e Administrativos;  

3.Medidas Cautelares;  

4.Exigência Especiais Relativas a Medidas de Fronteira; e  

5.Procedimentos Penais.  

 

PARTE IV OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E PROCEDIMENTOS INTER-PARTES CONEXOS PARTE V PREVENÇÃO 
E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS PARTE VI ARRANJOS TRANSITÓRIOS PARTE VII 
ARRANJOS INSTITUCIONAIS; DISPOSIÇÕES FINAIS ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO  

Os Membros, Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em 
consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de 
propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar 
não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo; Reconhecendo, para tanto, a 
necessidade de novas regras e disciplinas relativas:  

a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções 
internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;  

b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e 
exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;  

c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de 
direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as 
diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;  

d) ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução 
multilaterais de controvérsias entre Governos; e  

e) às disposições transitórias voltadas à plena participação nos resultados das negociações;  

Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais 
sobre o comércio internacional de bens contrafeitos;  

Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados;  

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da 
propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia; 

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo 
Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima 
flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável;  

Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a 
solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por 
meio de procedimentos multilaterais;  

Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras 
organizações internacionais relevantes;  



Acordam, pelo presente, o que se segue:  

 

PARTE I  

DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS ARTIGO 

1. Natureza e Abrangência das Obrigações 1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste 
Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção 
mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste 
Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições 
deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.  

2. Para os fins deste Acordo, o termo "propriedade intelectual" refere-se a todas as categorias de 
propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II.  

3. Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros o tratamento previsto neste Acordo. 
No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serão considerados nacionais de 
outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção 
prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na 
Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos 
Integrados, quando todos Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem Membros dessas 
Convenções. Todo Membro que faça uso das possibilidades estipuladas no parágrafo 3 do Artigo 5 
ou no parágrafo 2 do Artigo 6 da Convenção de Roma fará uma notificação, segundo previsto 
naquelas disposições, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (o "Conselho para TRIPS").  

ARTIGO 2  

Convenções sobre Propriedade Intelectual  

1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 
a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).  

2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam 
ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e 
do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.  

ARTIGO 3  

Tratamento Nacional  

1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável 
que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo 
as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna 
(1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos 
Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de 
radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro 
que faça uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) 
do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao 
Conselho para TRIPS.  

2. Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a 
procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a 
nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias 
para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as 
disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam 
constituir restrição disfarçada ao comércio.  

 



ARTIGO 4  

Tratamento de Nação Mais Favorecida  

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou 
imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e 
incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda 
vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que:  

a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e 
não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;  

b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da 
Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em 
outro país e não do tratamento nacional;  

c) seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de 
radiodifusão não previstos neste Acordo; 

d) resultem de Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham 
entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses 
acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou 
injustificável contra os nacionais dos demais Membros.  

ARTIGO 5  

Acordos Multilaterais sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção  

As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos 
multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos 
de propriedade intelectual.  

ARTIGO 6  

Exaustão  

Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto 
nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos 
de propriedade intelectual.  

ARTIGO 7 

Objetivos  

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem 
contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, 
em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma 
conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.  

ARTIGO 8  

Princípios  

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas 
necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em 
setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que 
estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.  

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas 
apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para 
evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem 
adversamente a transferência internacional de tecnologia.  



PARTE II  

NORMAS RELATIVAS À EXISTÊNCIA, ABRANGÊNCIA E EXERCÍCIO DOS DIREITOS 
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

SEÇÃO 1: DIREITO DO AUTOR E DIREITOS CONEXOS  

ARTIGO 9  

Relação com a Convenção de Berna  

1. Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna 
(1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação 
aos direitos conferidos pelo Artigo 6bis da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela 
derivados. 2. A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, 
métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais. 

ARTIGO 10 

Programas de Computador e Compilações de Dados 1. Programas de computador, em código fonte 
ou objeto, serão protegidos como obras literárias pela Convenção de Berna (1971).  

2. As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em 
função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser 
protegidas como tal. Essa proteção, que não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará 
sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados material.  

ARTIGO 11  

Direitos de Aluguel  

Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a 
programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel 
público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. Um 
Membro estará isento desta obrigação no que respeita a obras cinematográficas, a menos que esse 
aluguel tenha dado lugar a uma ampla copiagem dessas obras, que comprometa significativamente 
o direito exclusivo de reprodução conferido por um Membro aos autores e seus sucessores legais. 
Com relação aos programas de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si 
não constitui o objeto essencial do aluguel.  

ARTIGO 12  

Duração da proteção  

Quando a duração da proteção de uma obra, que não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada 
em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados 
a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação 
autorizada nos 50 anos subseqüentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do 
ano civil de sua realização.  

ARTIGO 13  

Limitações e Exceções  

Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos 
especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem 
injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.  

ARTIGO 14  

Proteção de Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas (Gravações Sonoras) e Organizações 
de Radiodifusão  



1. No que respeita à fixação de suas apresentações em fonogramas, os artistas-intérpretes terão a 
possibilidade de evitar a fixação de sua apresentação não fixada e a reprodução desta fixação, 
quando efetuadas sem sua autorização. Os artistas-intérpretes terão também a possibilidade de 
impedir a difusão por meio de transmissão sem fio e a comunicação ao público de suas 
apresentações ao vivo, quando efetuadas sem sua autorização. 

2. Os produtores de fonogramas gozarão do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou 
indireta de seus fonogramas.  

3. As organizações de radiodifusão terão o direito de proibir a fixação, a reprodução de fixações e a 
retransmissão por meios de difusão sem fio, bem como a comunicação ao público de suas 
transmissões televisivas, quando efetuadas sem sua autorização. Quando não garantam esses 
direitos às organizações de radiodifusão, os Membros concederão aos titulares do direito de autor, 
nas matérias objeto das transmissões, a possibilidade de impedir os atos antes mencionados, 
sujeitos às disposições da Convenção de Berna (1971).  

4. As disposições do Artigo 11 relativas a programas de computador serão aplicadas mutatis 
mutandis aos produtores de fonogramas e a todos os demais titulares de direitos sobre fonogramas, 
segundo o determinado pela legislação do Membro. Se, em 15 de abril de 1994, um Membro tiver 
em vigor um sistema eqüitativo de remuneração dos titulares de direitos no que respeita ao aluguel 
de fonogramas, poderá manter esse sistema desde que o aluguel comercial de fonogramas não 
esteja causando prejuízo material aos direitos exclusivos de reprodução dos titulares de direitos.  

5. A duração da proteção concedida por este Acordo aos artistas-intérpretes e produtores de 
fonogramas se estenderá pelo menos até o final de um prazo de 50 anos, contados a partir do final 
do ano civil no qual a fixação tenha sido feita ou a apresentação tenha sido realizada. A duração da 
proteção concedida de acordo com o parágrafo 3 será de pelo menos 20 anos, contados a partir do 
fim do ano civil em que a transmissão tenha ocorrido.  

6. Todo Membro poderá, em relação aos direitos conferidos pelos parágrafos 1, 2 e 3, estabelecer 
condições, limitações, exceções e reservas na medida permitida pela Convenção de Roma. Não 
obstante, as disposições do Artigo 18 da Convenção de Berna(1971) também serão aplicadas, 
mutatis mutandis, aos direitos sobre os fonogramas de artistas-intérpretes e produtores de 
fonogramas.  

SEÇÃO 2:  

MARCAS  

ARTIGO 15  

Objeto da Proteção  

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um 
empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em 
particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação 
de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando 
os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os 
Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham 
adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais 
sejam visualmente perceptíveis.  

2. O disposto no parágrafo 1 não será entendido como impedimento a que um Membro denegue o 
registro de uma marca por outros motivos, desde que estes não infrinjam as disposições da 
Convenção de Paris (1967).  

3. Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o 
uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro. Uma 
solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido não 
tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação.  



4. A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituíra, em nenhum 
caso, obstáculo a seu registro.  

5. Os Membros publicarão cada marca antes ou prontamente após o seu registro e concederão 
oportunidade razoável para o recebimento de pedidos de cancelamento do registro. Ademais, os 
Membros poderão oferecer oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado.  

ARTIGO 16  

Direitos Conferidos  

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu 
consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou 
serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando 
esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e 
serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não 
prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros 
reconhecerem direitos baseados no uso.  

2. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a 
serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em 
consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento 
que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.  

3. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967)aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens 
e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o 
uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens 
e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os 
interesses do titular da marca registrada.  

ARTIGO 17  

Exceções  

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal 
como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos 
interesses do titular da marca e de terceiros.  

ARTIGO 18  

Duração da Proteção  

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a 
sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente.  

ARTIGO 19  

Requisito do Uso  

1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido 
um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca 
demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos 
como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que 
constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos 
oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca. 

2. O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido 
como uso da marca para fins de manutenção do registro.  

 

 



ARTIGO 20  

Outros Requisitos  

O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente sobrecarregado com exigências 
especiais, tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento 
de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta 
disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de 
bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens 
e serviços específicos em questão daquela empresa. A 

RTIGO 21  

Licenciamento e Cessão  

Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de 
marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma 
marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a 
marca pertença.  

SEÇÃO 3:  

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS  

ARTIGO 22  

Proteção das Indicações Geográficas  

1. Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um 
produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, 
quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente 
atribuída à sua origem geográfica.  

2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as 
partes interessadas possam impedir: a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou 
apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área 
geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro 
quanto à origem geográfica do produto; b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência 
desleal, no sentido do disposto no artigo 10bis da Convenção de Paris(1967).  

3. Um Membro recusará ou invalidará, ex officio, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de 
uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica 
relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses 
bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.  

4. As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora 
literalmente verdadeira no que se refere ao território, região ou localidade da qual o produto se 
origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.  

ARTIGO 23  

Proteção Adicional às Indicações Geográficas para Vinhos e Destilados  

1. Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização 
de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado 
pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não 
originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira 
origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada 
por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras similares.  

 



2. O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que 
identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que 
identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação de um Membro assim 
o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa 
origem.  

3. No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada 
indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do ARTIGO 22. Cada Membro determinará 
as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas 
em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento eqüitativo aos 
produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores. 4. Para facilitar a proteção das 
indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas 
ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas 
para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.  

ARTIGO 24  

Negociações Internacionais; Exceções  

1. Os Membros acordam entabular negociações com o objetivo de aumentar a proteção às 
indicações geográficas específicas mencionadas no ARTIGO 23. As disposições dos parágrafos 4 a 
8 abaixo não serão utilizadas por um Membro como motivo para deixar de conduzir negociações 
ou de concluir acordos bilaterais e multilaterais. No contexto de tais negociações, os Membros se 
mostrarão dispostos a considerar a aplicabilidade ulterior dessas disposições a indicações 
geográficas especificas cuja utilização tenha sido o objeto dessas negociações.  

2. O Conselho para TRIPS manterá sob revisão a aplicação das disposições desta Seção; a primeira 
dessas revisões será realizada dentro de dois anos da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da 
OMC. Qualquer questão que afete o cumprimento das obrigações estabelecidas nessas disposições 
poderá ser levada à atenção do Conselho, o qual, a pedido de um Membro, realizará consultas com 
qualquer outro Membro ou Membros sobre as questões para as quais não tenha sido possível 
encontrar uma solução satisfatória mediante consultas bilaterais ou multilaterais entre os Membros 
interessados. O conselho adotará as medidas que se acordem para facilitar o funcionamento e para a 
consecução dos objetivos dessa Seção.  

3. Ao implementar as disposições dessa Seção, nenhum Membro reduzirá a proteção às indicações 
geográficas que concedia no período imediatamente anterior à data de entrada em vigor do Acordo 
Constitutivo da OMC.  

4. Nada nesta Seção exigirá que um Membro evite o uso continuado e similar de uma determinada 
indicação geográfica de outro Membro, que identifique vinhos e destilados em relação a bens e 
serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado esta indicação 
geográfica de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros afins, no território 
desse Membro (a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, (b) de boa fé, antes 
dessa data.  

5. As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a 
validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é 
idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou 
registrada de boa fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa fé mediante 
uso: a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na 
Parte VI; ou b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem;  

6. Nada nesta Seção obrigará um Membro aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de 
qualquer outro Membro relativa a bens e serviços para os quais a indicação pertinente seja idêntica 
ao termo habitual em linguagem corrente utilizado como nome comum para os mesmos bens e 
serviços no território daquele Membro. Nada do previsto nesta Seção obrigará um Membro a 
aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a produtos 
de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de 



uva existente no território daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da 
OMC.  

7. Um Membro poderá estabelecer que qualquer requerimento formulado no âmbito desta Seção, 
relativo ao uso ou registro de uma marca, deve ser apresentado dentro de um prazo de cinco anos 
após tornado do conhecimento geral naquele Membro o uso sem direito da indicação protegida, ou 
após a data do registro da marca naquele Membro, desde que a marca tenha sido publicada até 
aquela data, quando anterior à data na qual o uso sem direito tornou-se do conhecimento geral 
naquele Membro, desde que a indicação geográfica não seja utilizada ou registrada de má fé.  

8. As disposições desta Seção não prejudicarão de forma alguma o direito de qualquer pessoa de 
usar, em operações comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negócio, exceto quando esse 
nome for utilizado de maneira que induza o público a erro.  

9. Não haverá, neste Acordo, obrigação de proteger indicações geográficas que não estejam 
protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de 
origem.  

SEÇÃO 4: 

DESENHOS INDUSTRIAIS  

ARTIGO 25  

Requisitos para a Proteção  

1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que 
sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou 
originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de 
características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se 
estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.  

2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos - 
particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte 
injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade 
para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de 
direito autoral.  

ARTIGO 26  

Proteção  

1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua 
autorização, de fazer, vender ou importar Artigos que ostentem ou incorporem um desenho que 
constitua um cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos 
sejam realizados com fins comerciais.  

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde 
que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos 
industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do 
desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros. 3. A duração da proteção 
outorgada será de, pelo menos, dez anos.  

 

 

 

 

 



SEÇÃO 5:  

PATENTES  

ARTIGO 27  

Matéria Patenteável  

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de 
processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um 
passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do 
Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis 
e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a 
seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.  

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu 
território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para 
proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio 
ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por 
sua legislação.  

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, 
terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, 
exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou 
animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros 
concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema 
sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto 
quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.  

ARTIGO 28  

Direitos Conferidos  

1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da 
patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam usem, coloquem 
a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; b) quando o objeto da patente 
for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem, 
coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido 
diretamente por aquele processo.  

2. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de 
efetuar contratos de licença.  

ARTIGO 29  

Condições para os Requerentes de Patente  

1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo 
suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem 
exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu 
conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido. 

 2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a 
seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.  

ARTIGO 30  

Exceções aos Direitos Conferidos  

Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, 
desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem 



de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses 
legítimos de terceiros.  

ARTIGO 31  

Outro Uso sem Autorização do Titular  

Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de 
seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes 
disposições serão respeitadas:  

a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual; 

b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter 
autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não 
tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um 
Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em 
casos de uso público nãocomercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o 
contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente 
vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;  

c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de 
tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para remediar um 
procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo 
administrativo ou judicial;  

d) esse uso será não-exclusivo;  

e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que 
dele usufruir;  

f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que 
autorizou;  

g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a 
autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram 
deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente 
terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;  

h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o 
valor econômico da autorização;  

i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso 
judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele 
Membro;  

j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso 
judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele 
Membro;  

k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) 
quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo 
anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir 
práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em 
tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e 
quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente; 

l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") 
que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições 
adicionais serão aplicadas:  



(i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de 
considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;  

(ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos 
razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e  

(iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a 
transferência da segunda patente.  

ARTIGO 32  

Nulidade/Caducidade  

Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma 
patente.  

ARTIGO 33  

Vigência  

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do 
depósito.  

ARTIGO 34  

Patentes de Processo: Ônus da Prova  

1. Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 
1(b) do ARTIGO 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as 
autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para a obter um 
produto idêntico é diferente do processo patenteado. Consequentemente, os Membros disporão que 
qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na 
ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo 
menos em uma das circunstâncias seguintes:  

a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;  

b) se existir probalidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da 
patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo 
efetivamente utilizado. 

2. Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a 
pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo 
(a) ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo(b).  

3. Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos 
de negócio e de fábrica serão levados em consideração.  

SEÇÃO 6:  

TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS  

ARTIGO 35  

Relação com o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados Os 
Membros acordam outorgar proteção às topografias de circuitos integrados(denominados adiante 
"topografias") em conformidade com os Artigos 2 a 7 (salvo o parágrafo 3 do Artigo 6), Artigo 12 
e parágrafo 3 do Artigo 16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos 
Integrados e, adicionalmente, em cumprir com as disposições seguintes.  

 

 



ARTIGO 36  

Abrangência da Proteção  

Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 do Artigo 37, os Membros considerarão ilícitos os 
seguintes atos, se realizados sem autorização do titular do direito: importar, vender ou distribuir por 
outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja 
incorporada uma topografia protegida ou um Artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, 
somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.  

ARTIGO 37  

Atos que não Exigem a Autorização do Titular do Direito  

1. Sem prejuízo do Disposto no Artigo 36, nenhum Membro considerará ilícita a realização de 
qualquer dos atos a que se refere aquele Artigo em relação a um circuito integrado que contenha 
uma topografia reproduzida de forma ilícita ou a qualquer produto que incorpore um tal circuito 
integrado, quando a pessoa que tenha efetuado ou ordenado tais atos não sabia e não tinha base 
razoável para saber, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, que ele continha uma 
topografia reproduzida de forma ilícita. Os Membros disporão que, após essa pessoa ter sido 
suficientemente informada de que a topografia fora reproduzida de forma ilícita, ela poderá efetuar 
qualquer daqueles atos com relação ao estoque disponível ou previamente encomendado, desde que 
pague ao titular do direito uma quantia equivalente a uma remuneração razoável, equivalente à que 
seria paga no caso de uma licença livremente negociada daquela topografia.  

2. As condições estabelecidas nos subparágrafos (a) a (k) do Artigo 31 aplicar-se-ão, mutatis 
mutandis, no caso de qualquer licenciamento não-voluntário de uma topografia ou de seu uso pelo 
ou para o Governo sem a autorização do titular do direito.  

ARTIGO 38  

Duração da Proteção  

1. Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção, a duração da proteção de 
topografias não expirará antes de um prazo de dez anos contados do depósito do pedido de registro 
ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.  

2. Nos Membros que não exigem registro como condição de proteção, as topografias serão 
protegidas por um prazo não inferior a dez anos da data da primeira exploração comercial, onde 
quer que ocorra no mundo.  

3. Sem prejuízo dos parágrafos 1 e 2, um Membro pode dispor que a proteção terminará quinze 
anos após a criação da topografia.  

SEÇÃO 7:  

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL ARTIGO 39  

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no ARTIGO 10bis da 
Convenção de Paris(1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o 
parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo 
com o parágrafo 3 abaixo.  

2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu 
controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira 
contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:  

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas 
de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja 
na configuração e montagem específicas de seus componentes;  

b) tenha valor comercial por ser secreta; e  



c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em 
controle da informação, para mantê-la secreta.  

3.Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, 
cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de 
produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, 
protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão 
providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para 
proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam 
protegidos contra o uso comercial desleal.  

 

SEÇÃO 8:  

CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE 
LICENÇAS  

ARTIGO 40  

1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos 
de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e 
impedir a transferência e disseminação de tecnologia.  

2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações 
condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso 
dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado 
relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as 
outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que 
podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações 
da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse 
Membro.  

3. Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que 
tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional 
ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando 
práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que 
solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de 
qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro 
ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com 
o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante 
o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de 
relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à 
sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do 
seu caráter confidencial pelo Membro solicitante.  

4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas ações judiciais em 
outro Membro, relativas a alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria 
objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas na mesmas 
condições previstas no parágrafo 3.  

 

 

 

 

 



PARTE III  

APLICAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL  

SEÇÃO 1:  

OBRIGAÇÕES GERAIS  

ARTIGO 41  

1. Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a 
aplicação de normas de proteção como especificadas nesta Parte, de forma a permitir uma ação 
eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, 
inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio 
de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a 
criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo.  

2. Os procedimentos relativos a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual serão justos e eqüitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem 
comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos.  

3. As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. Estarão à 
disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões sobre o mérito de 
um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido 
oportunidade de se manifestar.  

4. As Partes de um processo terão a oportunidade de que uma autoridade judicial reveja as decisões 
administrativas finais e pelo menos os aspectos legais das decisões judiciais iniciais sobre o mérito 
do pedido, sem prejuízo das disposições jurisdicionais da legislação de um Membro relativa a 
importância do caso. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para revisão de 
absolvições em casos criminais.  

5. O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para 
aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação 
da legislação em geral. Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à 
distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção dos direitos de 
propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral.  

SEÇÃO 2:  

PROCEDIMENTOS E REMÉDIOS CIVIS E ADMINISTRATIVOS  

ARTIGO 42  

Procedimentos Justos e Eqüitativos  

Os Membros farão com que os titulares de direito possam dispor de procedimentos judiciais civis 
relativos à aplicação de normas de proteção de qualquer direito de propriedade intelectual coberto 
por este Acordo. Os réus terão direito a receber, em tempo hábil, intimação por escrito que 
contenha detalhes suficientes, inclusive as razões das pretensões. Será permitido às partes fazer-se 
representar por um advogado independente e os procedimentos não imporão exigências excessivas 
quanto à obrigatoriedade de comparecimento pessoal. Todas as partes nesses procedimentos estarão 
devidamente habilitadas a fundamentar suas pretensões e a apresentar todas as provas pertinentes. 
O procedimento fornecerá meios para identificar e proteger informações confidenciais, a menos 
que isto seja contrário a disposições constitucionais vigentes.  

 

 

 



ARTIGO 43  

Provas  

1. Quando uma parte tiver apresentado provas razoavelmente acessíveis, suficientes para sustentar 
suas pretensões e tiver indicado provas relevantes para a fundamentação de suas pretensões que 
estejam sob o controle da parte contrária, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que 
esta apresente tais provas, sem prejuízo, quando pertinente, das condições que asseguram proteção 
da informação confidencial.  

2. Nos casos em que uma das parte no processo denegue, voluntariamente ou sem motivos válidos, 
acesso a informação necessária, ou não a forneça dentro de prazo razoável, ou obstaculize 
significativamente um procedimento relativo a uma ação de aplicação de normas de proteção, um 
Membro pode conceder às autoridades judiciais o poder de realizar determinações judiciais 
preliminares e finais, afirmativas ou negativas, com base nas informações que lhes tenham sido 
apresentadas, inclusive a reclamação ou a alegação apresentada pela parte adversamente afetada 
pela recusa de acesso à informação, sob condição de conceder às partes oportunidade de serem 
ouvidas sobre as alegações ou provas.  

ARTIGO 44  

Ordens Judiciais  

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte cesse uma violação, inter alia 
para impedir a entrada nos canais de comércio sob sua jurisdição de bens importados que envolvam 
violação de um direito de propriedade intelectual, imediatamente após a liberação alfandegária de 
tais bens. Os Membros não estão obrigados a conceder este poder com relação a matéria protegida, 
que tenha sido adquirida ou encomendada por uma pessoa antes de saber, ou de ter motivos 
razoáveis para saber, que operar com essa matéria ensejaria a violação de um direito de propriedade 
intelectual.  

2. Não obstante as demais disposições desta Parte e desde que respeitadas as disposições desta 
Parte e desde que respeitadas as disposições da Parte II, relativas especificamente à utilização por 
Governos, ou por terceiros autorizados por um Governo, sem a autorização do titular do direito, os 
Membros poderão limitar os remédios disponíveis contra tal uso ao pagamento de remuneração, 
conforme o disposto na alínea (h) do ARTIGO 31. Nos outros casos, os remédios previstas nesta 
Parte serão aplicados ou, quando esses remédios forem incompatíveis com a legislação de um 
Membro, será possível obter sentenças declaratórias e compensação adequada.  

ARTIGO 45  

Indenizações  

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito 
uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma 
violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a 
atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.  

2. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas do 
titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos 
apropriados, os Membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparação e/ou o 
pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha 
efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.  

ARTIGO 46  

Outros Remédios  

A fim de estabelecer um elemento de dissuasão eficaz contra violações, as autoridades judiciais 
terão o poder de determinar que bens, que se tenha determinado sejam bens que violem direitos de 
propriedade intelectual, sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma 



de compensação, de tal maneira a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito, ou, quando esse 
procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos. 
As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que materiais e implementos cujo uso 
predominante tenha sido o de elaborar os bens que violam direitos de propriedade intelectual sejam 
objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de maneira a 
minimizar os riscos de violações adicionais. Na consideração desses, pedidos será levada em conta 
a necessidade de proporcionalidade entre a gravidade da violação e os remédios determinados, bem 
como os interesses de terceiras partes. Com relação a bens com marca contrafeita, a simples 
remoção da marca ilicitamente afixada não será suficiente para permitir a liberação dos bens nos 
canais de comércio, a não ser em casos excepcionais.  

ARTIGO 47  

Direito à Informação  

Os Membros poderão dispor que as autoridades judiciais tenham o poder de determinar que o 
infrator informe ao titular do direito a identidade de terceiras pessoas envolvidas na produção e 
distribuição dos bens ou serviços que violem direitos de propriedade intelectual e de seus canais de 
distribuição, a menos que isto seja desproporcional à gravidade da violação.  

ARTIGO 48  

Indenização do Réu  

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte, a pedido da qual tenham 
sido tomadas medidas e que tenham abusado dos procedimentos de aplicação de normas de 
proteção de direitos de propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido equivocadamente 
objeto de ordem judicial ou de medida cautelar compensação adequada pelo prejuízo em que 
incorreu por conta desse abuso. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar ao 
demandante que pague as despesas do réu, que podem incluir honorários adequados de advogado.  

2. Os Membros só poderão isentar autoridades e funcionários públicos de estarem sujeitos a 
medidas apropriadas de reparação relativas à aplicação de qualquer lei sobre a proteção ou a 
observância de direitos de propriedade intelectual, quando as ações tiverem sido efetuadas ou 
pretendidas de boa fé, no contexto da aplicação daquela legislação.  

ARTIGO 49  

Procedimentos Administrativos  

Na medida em que qualquer remédio cível possa ser determinado como decorrência de 
procedimentos administrativos sobre o mérito de um caso, esses procedimentos conformar-se-ão a 
princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.  

SEÇÃO 3:  

MEDIDAS CAUTELARES  

ARTIGO 50  

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares rápidas e eficazes:  

a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual em 
especial para evitar a entrada nos canais comerciais sobre sua jurisdição de bens, inclusive de bens 
importados, imediatamente após sua liberação alfandegária;  

b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação.  

2. As autoridades judiciais terão o poder de adotar medidas cautelares, inaudita altera parte, quando 
apropriado em especial quando qualquer demora tenderá a provocar dano irreparável ao titular do 
direito, ou quando exista um risco comprovado de que as provas sejam destruídas.  



3. As autoridades judiciais terão o poder de exigir que o requerente forneça todas as provas 
razoavelmente disponíveis de modo a se convencer com grau suficiente de certeza, que o 
requerente é o titular do direito e que seu direito está sendo violado ou que tal violação é iminente e 
de determinar que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente suficiente para 
proteger o réu e evitar abuso.  

4. Quando medidas cautelares tenham sido adotadas inaudita altera parte, as partes afetadas serão 
notificadas sem demora, no mais tardar após a execução das medidas. Uma revisão, inclusive 
direito a ser ouvido, terá lugar mediante pedido do réu, com vistas a decidir , dentro de um prazo 
razoável após a notificação das medidas, se essas medidas serão alteradas, revogadas ou mantidas.  

5. A autoridade que executará as medidas cautelares poderá requerer ao demandante que ele 
provenha outras informações necessárias à identificação dos bens pertinentes.  

6. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, as medidas cautelares adotadas com base nos 
parágrafos 1 e 2 serão revogadas ou deixarão de surtir efeito, quando assim requisitado pelo réu, se 
o processo conducente a uma decisão sobre o mérito do pedido não for iniciado dentro de um prazo 
razoável. Nos casos em que a legislação de um Membro assim o permitir, esse prazo será fixado 
pela autoridade judicial que determinou as medidas cautelares. Na ausência de sua fixação, o prazo 
não será superior a 20 dias úteis ou a 31 dias corridos, o que for maior.  

7. Quando as medidas cautelares forem revogadas, ou quando elas expirarem em função de 
qualquer ato ou omissão por parte do demandante, ou quando for subseqüentemente verificado que 
não houve violação ou ameaça de violação a um direito de propriedade intelectual, as autoridades 
judiciais quando solicitadas pelo réu, terão o poder de determinar que o demandante forneça ao réu 
compensação adequada pelo dano causado por essas medidas.  

8. Na medida em que qualquer medida cautelar possa ser determinada como decorrência de 
procedimentos administrativos, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios 
substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.  

SEÇÃO 4:  

EXIGÊNCIAS ESPECIAIS RELATIVAS A MEDIDAS DE FRONTEIRA  

ARTIGO 51  

Suspensão de Liberação pelas Autoridades Alfandegárias  

Os Membros adotarão procedimentos, de acordo com as disposições abaixo, para permitir que um 
titular de direito, que tenha base válida para suspeitar que a importação de bens com marca 
contrafeita ou pirateados possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito junto às autoridades 
competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da 
liberação desses bens.  

Os Membros podem permitir que um requerimento dessa natureza seja feito com relação a bens 
que envolvam outras violações de direitos de propriedade intelectual, desde que as exigências desta 
Seção sejam satisfeitas.  

Os Membros também podem permitir processos correspondentes, relativos à suspensão da 
liberação pelas autoridades alfandegárias de bens que violem direitos de propriedade intelectual 
destinados à exportação de seus territórios.  

ARTIGO 52  

Requerimento  

Qualquer titular de direito que inicie os procedimentos previstos no ARTIGO 51 terá de fornecer 
provas adequadas para satisfazer as autoridades competentes, de acordo com a legislação do país de 
importação, que existe, prima facie, uma violação do direito de propriedade intelectual do titular do 



direito e de fornecer uma descrição suficientemente detalhada dos bens, de forma a que sejam, 
facilmente reconhecidos pelas autoridades alfandegárias.  

As autoridades competentes informarão ao requerente, dentro de um prazo de tempo razoável, se 
aceitaram o requerimento e, quando determinado pelas autoridades competentes, o prazo em que 
agirão as autoridades alfandegárias.  

ARTIGO 53  

Caução ou Garantia Equivalente  

1. As autoridades competentes terão o poder de exigir que o requerente deposite uma caução ou 
garantia equivalente, suficiente para proteger o requerido e evitar abuso. Essa caução ou garantia 
equivalente não deterá, despropositadamente, o recurso a esses procedimentos.  

2. De acordo com o requerimento previsto nessa Seção, quando a liberação de bens envolvendo 
desenhos industriais, patentes, topografias de circuito integrado ou informações confidenciais tiver 
sido suspensa pelas autoridades alfandegárias, com base em uma decisão que não tenha sido 
tomada por uma autoridade judicial ou por outra autoridade independente, e o prazo estipulado no 
Artigo 55 tenha expirado sem a concessão de alívio provisório pelas autoridades devidamente 
capacitadas, o proprietário, importador ou consignatário desses bens terá direito à sua liberação 
quando depositar uma caução suficiente para proteger o titular do direito de qualquer violação, 
desde que todas as outras condições de importação tenham sido cumpridas. O pagamento dessa 
caução não restringirá o direito a outros remédios disponíveis para o titular do direito, ficando 
entendido que a caução será liberada se o titular do direito desistir do direito de litigar dentro de um 
prazo razoável.  

ARTIGO 54  

Notificação de Suspensão 

 O importador e o requerente serão prontamente notificados da suspensão da liberação dos bens, de 
acordo com o Artigo 51.  

ARTIGO 55  

Duração da Suspensão  

Se as autoridades alfandegárias não tiverem sido informadas, num prazo de até 10 dias úteis após a 
notificação ao requerente da suspensão da liberação, de que um processo tendente a uma decisão 
sobre o mérito do pedido tenha sido iniciado por outra parte que não o réu, ou que a autoridade 
devidamente capacitada tenha adotado medidas cautelares prolongando a suspensão da liberação 
dos bens, os bens serão liberados, desde que todas as outras condições para importação e 
exportação tenham sido cumpridas; em casos apropriados, esse limite de tempo pode ser estendido 
por 10 dias úteis adicionais. Se o processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tiver 
sido iniciado, haverá, quando solicitada pelo réu, uma revisão, inclusive o direito de ser ouvida, a 
fim de se decidir, dentro de um prazo razoável, se essas medidas serão modificadas, revogadas ou 
confirmadas. Não obstante o acima descrito, quando a suspensão da liberação dos bens for efetuada 
ou mantida de acordo com uma medida judicial cautelar, serão aplicadas as disposições do 
parágrafo 6 do Artigo 50.  

ARTIGO 56  

Indenização do Importador e do Proprietário dos Bens  

As autoridades pertinentes terão o poder de determinar que o requerente pague ao importador, ao 
consignatário e ao proprietário dos bens uma compensação adequada por qualquer dano a eles 
causado pela retenção injusta dos bens ou pela retenção de bens liberados de acordo com o Artigo 
55.  

 



ARTIGO 57  

Direito à Inspeção e à Informação  

Sem prejuízo da proteção de informações confidenciais, os Membros fornecerão às autoridades 
competentes o poder de conceder ao titular do direito oportunidade suficiente para que quaisquer 
bens detidos pelas autoridades alfandegárias sejam inspecionados, de forma a fundamentar as 
pretensões do titular do direito. As autoridades competentes terão também o poder de conceder ao 
importador uma oportunidade equivalente para que quaisquer desses bens seja inspecionados. 
Quando a decisão de mérito for pela procedência do pedido, os Membros podem prover às 
autoridades competentes o poder de informar ao titular do direito os nomes e endereços do 
consignador, do importador e do consignatário e da quantidade dos bens em questão.  

ARTIGO 58  

Ação Ex Officio  

Quando os Membros exigem que as autoridades competentes atuem por conta própria e suspendam 
a liberação de bens em relação aos quais elas obtiveram prova inicial de que um direito de 
propriedade intelectual esteja sendo violado: 

 a) as autoridades competentes podem buscar obter, a qualquer momento do titular do direito 
qualquer informação que possa assisti-las a exercer esse poder;  

b) o importador e o titular do direito serão prontamente notificados da suspensão. Quando o 
importador tiver apresentado uma medida contra a suspensão junto às autoridades competentes, a 
suspensão estará sujeita, mutatis mutandis, às condições estabelecidas no Artigo 55;  

c) os Membros só poderão isentar autoridades e servidores públicos de estarem sujeitos a medidas 
apropriadas de reparação quando os atos tiverem sido praticados ou pretendidos de boa fé.  

ARTIGO 59  

Remédios  

Sem prejuízo dos demais direitos de ação a que faz jus o titular do direito e ao direito do réu de 
buscar uma revisão por uma autoridade judicial, as autoridades competentes terão o poder de 
determinar a destruição ou a alienação de bens que violem direitos de propriedade intelectual, de 
acordo com os princípios estabelecidos no ARTIGO 46. Com relação a bens com marca 
contrafeita, as autoridades não permitirão sua reexportação sem que sejam alterados nem os 
submeterão a procedimento alfandegário distinto, a não ser em circunstâncias excepcionais.  

ARTIGO 60  

Importações De Minimis  

Os Membros poderão deixar de aplicar as disposições acima no caso de pequenas quantidades de 
bens, de natureza não-comercial, contidos na bagagem pessoal de viajantes ou enviados em 
pequenas consignações.  

SEÇÃO 5:  

PROCEDIMENTOS PENAIS  

ARTIGO 61  

Os Membros proverão a aplicação de procedimentos penais e penalidades pelo menos nos casos de 
contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial. Os remédios disponíveis 
incluirão prisão e/ou multas monetárias suficientes para constituir um fator de dissuasão, de forma 
compatível com o nível de penalidades aplicadas a crimes de gravidade correspondente. Em casos 
apropriados, os remédios disponíveis também incluirão a apreensão, perda e destruição dos bens 



que violem direitos de propriedade intelectual e de quaisquer materiais e implementos cujo uso 
predominante tenha sido na consecução do delito.  

Os Membros podem prover a aplicação de procedimentos penais e penalidades em outros casos de 
violação de direitos de propriedade intelectual, em especial quando eles forem cometidos 
voluntariamente e em escala comercial.  

PARTE IV  

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
PROCEDIMENTOS INTERPARTES CONEXOS  

ARTIGO 62  

1. Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como 
uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos 
pelas Seções 2 a 6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serão compatíveis com as 
disposições deste Acordo.  

2. Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito 
ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a 
obtenção dos direitos assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro permitam a 
concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo 
de proteção. 

3. O Artigo 4 da Convenção de Paris (1967) será aplicado, mutatis mutandis, a marcas de serviço.  

4. Os procedimentos relativos à obtenção ou manutenção de direitos de propriedade intelectual e, 
quando a legislação de um Membro os tiver, os relativos à nulidade administrativa e aos 
procedimentos inter-partes, como oposição, anulação ou cancelamento, obedecerão os princípios 
gerais estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Artigo 41.  

5. As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no Artigo 41 estará 
sujeita a revisão por uma autoridade judicial ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de 
prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou 
nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar sujeitas a 
procedimentos de invalidação.  

PARTE V PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

ARTIGO 63  

Transparência  

1. As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, 
relativas à matéria objeto desse Acordo ( existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de 
proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocados em 
vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão 
tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que Governos e titulares de direitos 
delas tomem conhecimento, os Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo, que estejam em 
vigor entre o Governo ou uma Agência Governamental de um Membro e o Governo ou uma 
Agência Governamental de um outro Membro também serão publicados.  

2. Os Membros notificarão o Conselho para TRIPS das leis e regulamentos a que se refere ao 
parágrafo 1, de forma a assistir aquele Conselho em sua revisão da operação deste Acordo. O 
Conselho tentará minimizar o ônus dos Membros em dar cumprimento a esta obrigação e pode 
decidir dispensá-los da obrigação de notificar diretamente o Conselho sobre tais leis e 
regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um 
registro comum contendo essas leis e regulamentos. Nesse sentido, o Conselho também considerará 
qualquer ação exigida a respeito das notificações originadas das obrigações deste Acordo derivadas 
das disposições do ARTIGO 6ter da Convenção de Paris (1967).  



3. Cada Membro estará preparado a suprir informações do tipo referido no parágrafo 1 em resposta 
a um requerimento por escrito de outro Membro. Um Membro que tenha razão para acreditar que 
uma decisão judicial ou administrativa específica ou um determinado acordo bilateral na área de 
direitos de propriedade intelectual afete seus direitos, como previstos neste Acordo, também poderá 
requerer por escrito permissão de consultar ou de ser informado, com suficiente detalhe, dessas 
decisões judiciais ou administrativas ou específicas ou desse determinado acordo bilateral.  

4. Nada do disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 exigirá que os Membros divulguem informação 
confidencial que impediria a execução da lei ou que seria contrária ao interesse público ou que 
prejudicaria os interesses comerciais legítimos de determinadas empresas, públicas ou privadas.  

ARTIGO 64  

Solução de Controvérsias  

1. O disposto nos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo 
entendimento de Solução e Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no 
contexto desse Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo.  

2. Os subparágrafos 1(b) e 1(c) do ARTIGO XXIII do GATT 1994 não serão aplicados a soluções 
de controvérsias no contexto deste Acordo durante um prazo de cinco anos contados a partir da 
data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.  

3. Durante o prazo a que se refere o parágrafo 2, o Conselho para TRIPS examinará a abrangência e 
as modalidades para reclamações do tipo previstos nos subparágrafos 1(b) e 1(c) do ARTIGO 
XXIII do GATT 1994, efetuadas em conformidade com este Acordo, e submeterão suas 
recomendações à Conferência Ministerial para aprovação. Qualquer decisão da Conferência 
Ministerial de aprovar essas recomendações ou de estender o prazo estipulado no parágrafo 2 
somente será adotada por consenso. As recomendações aprovadas passarão a vigorar para todos os 
Membros sem qualquer processo formal de aceitação.  

PARTE VI  

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

ARTIGO 65  

Disposições Transitórias  

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as 
disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de 
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.  

2. Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das 
disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com 
exceção dos Artigos 3, 4 e 5.  

3. Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de 
planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma 
estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na 
preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também 
beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2.  

4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo 
a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território 
na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá 
adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores 
tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.  



5. Um Membro que se utilize do prazo de transição previsto nos parágrafos 1, 2, 3 e 4 assegurará 
que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo 
não resultem em um menor grau de consistência com as disposições do presente Acordo.  

ARTIGO 66  

Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros  

1. Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, 
financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base 
tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a 
aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de 
dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1 do Artigo 65. O 
Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor 
desenvolvimento relativo Membro concederá prorrogações desse prazo.  

2. Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus 
territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de 
menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica 
sólida e viável.  

ARTIGO 67  

Cooperação Técnica  

A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países desenvolvidos Membros, a pedido, e 
em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e financeira aos países 
em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação 
incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de 
proteção dos direitos de propriedade intelectual bem como sobre a prevenção de seu abuso, e 
incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes 
nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal.  

PARTE VII  

DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS:  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

ARTIGO 68  

Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio  

O Conselho para TRIPS supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, 
por parte dos Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de 
efetuar consultas sobre questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual 
relacionados ao comércio.  

O Conselho se desincumbirá de outras atribuições que lhe forem confiadas pelos Membros e, em 
particular, lhes prestará qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de 
controvérsias.  

No desempenho de suas funções, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de 
qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar 
estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a 
cooperação com os órgãos daquela Organização.  

 

 

 



ARTIGO 69  

Cooperação Internacional  

Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional 
de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para esse fim, estabelecerão pontos de 
contato em suas respectivas administrações nacionais, deles darão notificação e estarão prontos a 
intercambiar informações sobre o comércio de bens infratores. Promoverão, em particular, o 
intercâmbio de informações e a cooperação entre as autoridades alfandegárias no que tange ao 
comércio de bens com marca contrafeita e bens pirateados.  

ARTIGO 70  

Proteção da Matéria Existente  

1. Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o 
respectivo Membro.  

2. Salvo disposição em contrário nele prevista, este Acordo, na data de sua aplicação para o 
Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida 
naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios 
de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 
abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão 
determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna ( 1971), e as 
obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em 
fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de 
Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do Artigo 14 
deste Acordo.  

3. Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste 
Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.  

4. Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem matéria protegida e 
que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade 
com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais o investimento significativo tenha sido 
efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer 
Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com 
relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em 
tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração eqüitativa.  

5. Nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do Artigo 11 nem do parágrafo 4 do 
Artigo 14 a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este 
Membro.  

6. Os Membros não estão obrigados a aplicar o Artigo 31, nem o requisito estabelecido no 
parágrafo 1 do Artigo 27 segundo o qual os direitos de patente serão desfrutados sem discriminação 
quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito, quando a 
autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo 
tornou-se conhecido.  

7. No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao 
registro será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de 
aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção 
adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.  

8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não 
conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a 
agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro:  



a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do 
Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções 
possam ser depositados;  

b) aplicará as essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de 
patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados 
nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja 
reivindicada, na data de prioridade do pedido; e  

c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da 
patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em 
conformidade com o ARTIGO 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de 
proteção referidos na Alínea (b) acima.  

9. Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade 
com o parágrafo 8 (a), serão concedidos direitos exclusivos de comercialização não obstante as 
disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da 
aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de 
produto neste Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada 
em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e 
uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido a aprovação de 
comercialização naquele outro Membro. ARTIGO 71 Revisão e Emenda 1. O Conselho para 
TRIPS avaliará a aplicação deste Acordo após transcorrido o prazo de transição mencionado no 
parágrafo 2 do Artigo 65. Com base na experiência adquirida em sua aplicação, o Conselho 
empreenderá uma revisão do Acordo dois anos após aquela data e, subseqüentemente, em 
intervalos idênticos. O Conselho poderá também efetuar avaliações à luz de quaisquer 
acontecimentos novos e relevantes, que possam justificar modificação ou emenda deste Acordo. 2. 
As emendas que sirvam meramente para incorporar níveis mais elevados de proteção dos direitos 
de propriedade intelectual, alcançados e vigentes em outros acordos multilaterais, e que tenham 
sido aceitos no contexto desses acordos por todos os Membros da OMC, poderão ser encaminhados 
à Conferência Ministerial para sua deliberação, em conformidade com o disposto no parágrafo 6 do 
Artigo 10 do Acordo Constitutivo da OMC, a partir de uma proposta consensual do Conselho de 
TRIPS.  

ARTIGO 72  

Reservas  

Não poderão ser feitas reservas com relação a qualquer disposição deste Acordo sem o 
consentimento dos demais Membros.  

ARTIGO 73  

Exceções de Segurança  

Nada neste Acordo será interpretado:  

a) como exigência de que um Membro forneça qualquer informação, cuja divulgação ele considere 
contrária a seus interesses essenciais de segurança; ou  

b) como impeditivo de que um Membro adote qualquer ação que considere necessária para a 
proteção de seus interesses essenciais de segurança: 

(i) relativos a materiais físseis ou àqueles dos quais são derivados;  

(ii) relativos ao tráfico de armas, munição e material bélico e ao tráfico de outros bens e materiais 
efetuado, direta ou indiretamente, com o propósito de suprir estabelecimentos militares;  

(iii) adotada em tempo de guerra ou de outra emergência em relações internacionais; ou c) como 
impeditivo de um Membro adotar qualquer ação de acordo com a Carta das Nações Unidas para a 
manutenção da paz e segurança internacionais. 
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