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ROL DE CATEGORIAS 

Estado: Ordem jurídica criada pela Sociedade que possui a finalidade de organizar 

e coordenar as diferentes relações entre os indivíduos, realizando, valorizando e 

defendendo o interesse coletivo.1 

Bem Imaterial: “entidade incorpórea no susceptible de ser apreendida mediante los 

sentidos”.2 

Propriedade Intelectual: abrange os direitos relativos às invenções em todos os 

campos da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos 

industriais, às Marcas industriais, de comércio e de serviço, aos nomes e 

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal, às obras 

literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes, às 

execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, 

bem como os demais direitos relativos à atividade intelectual no campo industrial, 

científico, literário e artístico.3 

Transnacionalidade: “Fenômeno reflexivo da globalização, que se evidencia pela 

desterritorialização dos relacionamentos político-sociais, fomentado por sistema 

econômico capitalista ultra valorizado, que articula ordenamento jurídico mundial à 

margem das soberanias dos Estados.4 

Patentes: Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou 

Modelo de Utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras 

pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Com este direito, 

o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu 

consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto 

de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele 

                                            
1 Composto a principalmente a partir de: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Batista 

Machado. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 321. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos 
de Teoria geral do Estado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 101. CRUZ, Paulo Márcio. 
Fundamentos do Direito constitucional. Curitiba: Juruá, 2001. p. 39-50. 

2 LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. III. Direitos Reais. Vol. I. Madrid: Ed. 
Barcelona. 2000. 

3 De acordo com o Artigo 2o. da Convenção de Estocolmo de 1967, que estabeleceu a OMPI 
(Organização Mundial da Propriedade Intelectual). 

4 STELZER, Joana. O fenômeno da Transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana. Direito e Transnacionalidade Curitiba: Juruá, 2009. p. 21. 



patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o 

conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. (Fonte INPI)  

Modelo de Utilidade: Modelo de Utilidade é toda disposição ou forma nova obtida 

ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso 

prático. A disposição ou forma nova refere-se a ferramentas, instrumentos de 

trabalho ou utensílios que nele são empregados para aumentar ou desenvolver a 

sua eficiência ou utilidade.5 

Marcas: Marca é um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais 

são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, 

semelhantes ou afins de origem diversa. (Fonte INPI) 

Desenho Industrial: O registro de Desenho Industrial protege a configuração 

externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional) que 

possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto. Ou seja, o registro protege a 

aparência que diferencia o produto dos demais. (Fonte INPI) 

Indicação Geográfica: A Indicação Geográfica (IG) é usada para identificar a 

origem de produtos ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou 

quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço se deve a 

sua origem. (Fonte INPI) 

Direito Autoral: são as denominações empregadas em referência ao rol de direitos 

dos autores sobre suas obras intelectuais, sejam estas literárias, artísticas ou 

científicas. Segundo a doutrina jurídica clássica, nesse rol encontram-se direitos de 

natureza pessoal e patrimonial, também denominados direitos morais e direitos 

patrimoniais.(Fonte INPI) 

Cultivar: Uma cultivar é resultado de melhoramento em uma variedade de planta 

que a torne diferente das demais em sua coloração, porte, resistência a doenças. A 

cultivar é qualquer espécie vegetal cultivável e, para ser considerada como nova 

variedade, deve apresentar identificação técnica distinta, homogênea e estável 

quando submetida a testes laboratoriais, além de estar suscetível à proteção no 

                                            
5 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo, Saraiva, 19 a ed, 1989, p. 224. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
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Brasil, e manter suas características biológicas preservadas quando multiplicadas 

através de cultivos sucessivos, entre outros requisitos.6 

Topografia de Circuitos Integrados: significa uma série de imagens relacionadas, 

construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a 

configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado e na 

qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou 

arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção 

ou manufatura.7 

Conhecimento: Designa o ato de conhecer, enquanto relação que se estabelece 

entre a consciência que conhece e o mundo conhecido. Pensamento que resulta da 

relação que se estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido.8 

Conhecimento Tradicional Associado: é qualquer informação ou prática individual 

ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou 

potencial, associada ao Patrimônio Genético. Essas informações são desenvolvidas 

a partir das experiências dessas comunidades; da observação de fenômenos (por 

exemplo, se determinada planta tem propriedades curativas); da troca dos 

Conhecimentos com outras comunidades; das práticas religiosas; e da necessidade 

de se adaptarem ao ambiente em que vivem ao longo do tempo.9 

Utilitarismo: ou princípio da utilidade, é aquele que aprova ou desaprova qualquer 

ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa 

cujo interesse está em jogo.10 

Pragmatismo: “Não há conceito canônico de Pragmatismo. Defino-o, para começar, 

como uma abordagem prática e instrumental, e não essencialista: interessa-se por 

aquilo que funciona e é útil, e não por aquilo que “realmente” é”.11 

 

                                            
6 BRASIL/MAPA. Curso de Propriedade Intelectual & Inovação no agronegócio. PIMENTEL, Luiz 

Otávio (org). Florianópolis: EAD/UFSC, 2009. p. 253-289. 
7 JUNGMANN, Diana de Mello. A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de 

Propriedade Intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010. p. 30. 
8 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à 

Filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1993. p. 21. 
9 Segundo a Medida Provisória n.° 2.186-16/2001. 
10 BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Os Pensadores. 

São Paulo: Abril, 1979. p. 4. 
11 POSNER. Richard A, Para Além do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2009. p. 4. 



Custos de Transação: é qualquer relação que tenha como base um problema de 

contratação (aqui se incluem todas as relações de troca, características do 

capitalismo).12 

Análise Econômica do Direito: “...objetiva a compreensão do universo jurídico, a 

partir de pressupostos e valores metajurídicos próprios da Economia, que podem ser 

manejados no momento da criação na norma jurídica e também no momento de sua 

verificabilidade, na hipótese de aplicação ao caso concreto. Assim, tem-se uma 

racionalidade econômico-jurídica que interage com o meio de modo a influenciar o 

âmbito jurídico, principalmente no que se refere à interpretação, considerando novos 

padrões econômicos-valorativos quando da apreciação de demandas judiciais”.13  

Direitos Fundamentais: No nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e 

instituições que o (ordenamento jurídico) concretiza em garantia de uma convivência 

digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo, fundamentais acha-se a 

indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não 

se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive.14 

Dignidade da Pessoa Humana: “a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 

participação ativa e co responsável nos destinos da própria existência e da vida em 

comunhão com os demais seres humanos.”15 

 

 

 

 

                                            
12 WILLIAMSON, Oliver E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational 

contracting. New York: The Free Press, 1985. p. 16. 
13 MARCELINO Junior, Julio Cesar. Análise Econômica do acesso à Justiça: a tragédia dos custos 

e a questão do acesso inautêntico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 65. 
14 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 

2012. p. 178. 
15 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 63. 
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RESUMO 

O objeto da presente Tese é realizar um estudo da proteção 

dos Conhecimentos Tradicionais sob a lógica da Análise Econômica do Direito e 

verificar a sua ocorrência no direito brasileiro cotejado com o princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana. Ela  se insere Área de Concentração: Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Produção do Direito e na linha de  Pesquisa: Principiologia 

Constitucional e Política do Direito. O objetivo geral é analisar os modelos de 

proteção do Conhecimento Tradicional Associado, bem como a repartição justa e 

equitativa dos seus ganhos, em aplicação ao previsto na Conferência da 

biodiversidade, sob a lógica da Análise Econômica do Direito em contraposição com 

o princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Os objetivos específicos serão 

distribuídos por capítulos da seguinte forma: primeiro capítulo: compreender a 

origem e a evolução do conceito da Propriedade privada ao longo do tempo; no 

segundo capítulo: um estudo acerca da Propriedade Intelectual, sua origem, 

evolução e implicações de natureza transnacional; terceiro capítulo: um estudo 

acerca do Conhecimento Tradicional Associado, sua origem, evolução e o Estado da 

arte legislativa no Brasil e em algumas nações do mundo; no quarto capítulo: 

construir-se-á base teórica a partir dos conceitos derivados da Análise Econômica do 

Direito; o quinto capitulo; será estudada a proteção do Conhecimento Tradicional 

Associado a partir da lógica da Análise Econômica do Direito, tudo isto levando em 

conta os princípios de natureza universal, notadamente o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. Quanto à Metodologia empregada, registra-se que na Fase de 

Investigação utilizar-se-á o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano, e o Relatório dos Resultados, expresso na presente 

Dissertação, é composto na base lógica indutiva. 

Palavras-chave: Propriedade; Propriedade Intelectual; Conhecimento Tradicional; 
Análise Econômica do Direito; Globalização; Transnacionalidade. 

 



 

ABSTRACT 

The object of this thesis is to conduct a study of the protection of traditional 

knowledge under the logic of Economic Analysis of Law and verify its occurrence in 

Brazilian law collated with the principle of human dignity. The general objective is to 

analyze the Traditional Knowledge protection models, as well as the fair and 

equitable sharing of the gains, pursuant to the provisions in the biodiversity 

conference under the logic of Economic Analysis of Law in readback with the 

principle of dignity of human person. The specific objectives will be distributed by 

chapters as follows: the first chapter: understanding the origin and evolution of the 

concept of private property over time; in the second chapter: a study on Intellectual 

Property, its origin, evolution and implications of a transnational nature; third chapter: 

a study of the traditional knowledge, its origin, evolution and the state of the 

legislative art in Brazil and in some nations of the world; in the fourth chapter, will be 

built a theoretical basis from concepts derived from the Economic Analysis of Law; 

the fifth chapter; will be studied the protection of the Traditional Knowledge from the 

logic of Economic Analysis of Law, all this taking into account the principles of 

universal nature, notably the principle of human dignity. As for the employed 

methodology, in the research phase will be used Inductive Method, in Phase Data 

Treatment Cartesian method, and the Report of the results expressed in the Master 

present, consists in inductive logic base. 

Keywords: Property; Intellectual Property; Traditional Knowledge; Economic 

Analysis of Law; Globalization; Transnationality. 

 



RÉSUMÉ 

 L'objet de cette thèse est de réaliser une étude sur la protection des savoirs 
traditionnels dans la logique de l'analyse économique du droit et de vérifier sa 
présence dans la loi brésilienne avec le principe de la dignité humaine.L'objectif 
général est d'analyser les modèles de protection des connaissances traditionnelles, 
ainsi que le partage juste et équitable des gains, conformément aux dispositions de 
la conférence sur la biodiversité dans le cadre de la logique de l'analyse économique 
du droit en avec le principe de la dignité de personne humaine. Les objectifs 
spécifiques seront distribués par chapitres: le premier chapitre: la compréhension de 
l'origine et l'évolution de la notion de propriété privée au fil du temps; dans le 
deuxième chapitre: une étude sur la propriété intellectuelle, son origine, l'évolution et 
les implications à caractère transnational; troisième chapitre: une étude sur les 
connaissances traditionnelles, son origine, l'évolution et l'état de l'art législatif au 
Brésil et dans certains pays du monde; dans le quatrième chapitre, sera intégré une 
base théorique des concepts tirés de l'analyse économique du droit; le cinquième 
chapitre; la protection sera étudié les connaissances traditionnelles de la logique de 
l'analyse économique du droit, tout cela prise en compte des principes de la nature 
universelle, notamment le principe de la dignité humaine. En ce qui concerne la 
méthodologie employée, enregistre que, dans la phase de recherche sera utilisé. En 
ce qui concerne la méthodologie utilisée, rapporte que dans la recherche de phase 
utilisée est la méthode inductive. Dans la phase de traitement des données méthode 
cartésienne. Et le rapport des résultats exprimés dans cette thèse, consiste à la base 
de la logique inductive.  
 
Mots-clés: Propriété; Propriété Intellectuelle; Les Connaissances Traditionnelles; 
Analyse Économique Du Droit. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



INTRODUÇÃO 

 
A presente tese, intitulada “A proteção do Conhecimento Tradicional 

Associado sob a lógica da Análise Econômica do Direito: uma questão 

Constitucional baseada na Dignidade da Pessoa Humana” investiga a proteção dos 

Conhecimentos Tradicionais, tanto como matéria teórica como no caso concreto da 

legislação pátria, já que no transcurso da feitura deste trabalho, o Brasil editou a Lei 

13.123/15, regulando a matéria, realizando esta análise em cotejo com o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 

A tese está relacionada à Área de Concentração em Constitucionalidade, 

Transnacionalidade e Produção do Direito e a Linha de Pesquisa: Principiologia 

Constitucional e Políica do Direito que se destina a discutir o fenômeno criador das 

novas relações jurídicas surgidas a partir da hegemonia capitalista pós 89.16 

O objetivo institucional17 é a obtenção do título de Doutor, a partir da 

apresentação e aprovação da presente Tese de Doutorado para o Curso de 

Doutorado em Ciência Jurídica- CPCJ/UNIVALI, enquanto que o objetivo geral18 é 

analisar os modelos de proteção do Conhecimento Tradicional Associado, bem 

como, a repartição justa e equitativa dos seus ganhos, em aplicação ao previsto na 

Conferência da biodiversidade, sob a lógica da Análise Econômica do Direito em 

cotejamento com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Os objetivos específicos19 serão distribuídos por capítulos da seguinte 

forma: primeiro capítulo: compreender a origem e a evolução do conceito da 

Propriedade privada ao longo do tempo; no segundo capítulo: um estudo acerca da 

Propriedade Intelectual, sua origem, evolução e implicações de natureza 

transnacional; terceiro capítulo: um estudo acerca do Conhecimento Tradicional 

Associado, sua origem, evolução e o Estado da arte legislativa no Brasil e em 

                                            
16 Circunscrição temática dentro da qual atuam cientificamente os cursos de pós-graduação. 

PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. 135, nota de rodapé nº 72. 

17 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 161. 

18 “[...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 162. 

19 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 162. 



algumas nações do mundo; no quarto capítulo: construir-se-á uma base teórica a 

partir dos conceitos derivados da Análise Econômica do Direito; o quinto capitulo; 

será estudada a proteção do Conhecimento Tradicional Associado a partir da lógica 

da Análise Econômica do Direito, tudo isto levando em conta os princípios de 

natureza universal, notadamente o princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

 A delimitação20 do tema proposto nesta monografia se dá pelo 

Referente21 da Pesquisa22: a proteção do Conhecimento Tradicional Associado. 

Os problemas que de início se apresentam no desenvolver do trabalho 

consubstanciam-se nas seguintes indagações: 

a) A Análise Econômica do Direito, enquanto teoria jurídica em face da 

Propriedade pode ser utilizada para se entender a questão da Propriedade Imaterial, 

notadamente a Propriedade Intelectual, e a proteção do Conhecimento Tradicional 

Associado? 

b) A partir dos cenários possíveis de proteção ao Conhecimento 

Tradicional Associado, dentro da lógica da Análise Econômica do Direito, determinar 

se a proteção indicada no ordenamento jurídico brasileiro, atende os preceitos da 

dignidade da pessoa humana, dentro de critérios deontológicos ou axiológicos. 

Diante de tais problemas elegeram-se as seguintes hipóteses23: 

1) A Análise Econômica do Direito pode assumir diferentes papéis diante 

do fenômeno da Propriedade Imaterial e do Conhecimento Tradicional Associado, 

                                            
20 “[..] apresentar o Referente para a pesquisa, tecendo objetivas considerações quanto à razoes da 

escolha deste Referente; especificar em destaque, a delimitação da temática e/ou o marco teórico, 
apresentando as devidas Justificativas, bem como fundamentar objetivamente a validade da 
Pesquisa a ser efetuada”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 160. 

21 “[...] a explicitação prévia do (s) motivo (s), do (s) objetivo (s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade Intelectual, especialmente para uma 
pesquisa”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 62. 

22 “[...] atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a obtenção da 
cultura geral ou específica de uma determinada área, e na qual são vivenciadas cinco fases: 
Decisão; Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; Relatório; e, Avaliação”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 
2003. p. 77. 

23 Define PASOLD como a “[...] suposição [...] que o investigador tem quanto ao tema escolhido e ao 
equacionamento do problema apresentado”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: 
ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 138. 



(a) pode em determinada análise ser entendido como positiva a proteção dos 

Conhecimentos Tradicionais, pois via de regra, a determinação de direitos de 

propriedade são benéficas para o incremento da inovação, (b) em uma análise 

contrária, são exatamente os direitos de propriedade definidos pela Propriedade 

Intelectual, em relação aos conhecimentos tradicionais que limitariam a inovação, 

principalmente pelo caráter monopolista da proteção. 

2) Sim é possível se admitir tal possibilidade e Análise Econômica do 

Direito pode apresentar algumas ferramentas para esta discussão, encaminhando 

como hipótese a questão ideológica de que a maximização da riqueza, tão cara a 

Análise Econômica do Direito, foca seu critério de análise em questões 

mercadológicas e de cunho liberal, que em tese são contrárias aos princípios 

sociais, defendidos pela Constituição brasileira, e portanto, norteadores do sistema 

normativo pátrio. 

Como variável interveniente, temos a possibilidade de aprovação e 

promulgação de norma reguladora da proteção ao Conhecimento Tradicional 

Associado, em substituição a medida provisória 2186-16 de 23 de agosto de 2001, 

desde então reeditada. 

Para atingir este desiderato, o trabalho constituir-se-á de cinco capítulos. 

No primeiro Capítulo, intitulado “PROPRIEDADE”, apresenta-se uma introdução 

sobre a evolução do conceito de Propriedade com suas diferentes concepções e 

uma análise da questão da Propriedade Imaterial. Como neste capítulo aborda-se 

sobre o conceito clássico da Propriedade, utiliza-se como referenciais teóricos 

autores de diferentes nacionalidades como Pontes de Miranda, Martin Wolff, Hans 

Hattenhauer, Miguel Nogueira de Brito, Álvaro Borges de Oliveira, Maria Elizabeth 

Moreira Fernandez, Aristóteles, Paolo Grossi, Thomas Hobes, Jean Jaques 

Rousseau, John Locke, Pietro Barcelona, Robert Lefreve, entre outros, com o 

objetivo de contrapor e/ou identificar os caracteres comuns do conceito na doutrina 

internacional em diferentes nacionalidades, a exemplo da Alemã, Francesa, Italiana, 

Espanhola, Portuguesa e Brasileira. 

No segundo Capítulo, objetiva-se especificamente estudar acerca da 

Propriedade Intelectual, sua origem, sua classificação, as interconexões com a ideia 



da Transnacionalidade e a construção no ordenamento jurídico brasileiro. Este 

capítulo intitular-se-á “PROPRIEDADE INTELECTUAL”, tem como referenciais 

teóricos Paulo Márcio Cruz, Zenildo Bodnar, Álvaro Vieira Pinto, Ulrich Beck, Jürgen 

Habermas, Robert Mascherwood, Luiz Otávio Pimentel, Denis Borges Barbosa, entre 

outros. 

No terceiro Capítulo, intitulado: “CONHECIMENTO TRADICIONAL 

ASSOCIADO”, tecer-se-á uma análise da questão relativa à origem e ao 

desenvolvimento do Conhecimento Tradicional Associado, sua relação entre ciência 

e Conhecimento, tendo como referenciais teóricos Juliana Santilli, Vandana Schiva, 

Boaventura de Souza Santos, Jeremy Rifkin, entre outros. 

No capítulo quatro, intitulado “ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO” 

estudaremos sua história, fundamentação teórica, a interação com outras ciências, 

bem como sua aplicação como uma possível teoria positiva do Direito, analisaremos 

obrigatoriamente as questões relativas aos custos de transação, que são 

fundamentais para o entendimento da Análise Econômica do Direito. Os principais 

referenciais teóricos serão Richard Posner, Robert Cooter, Thomas Ulen, Ronald 

Coase e Oliver Willianson. 

No capítulo cinco, denominado “A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E 

A PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO, E SUAS 

IMPLICAÇÕES PRINCÍPIOLÓGICAS” será estudada a questão da proteção do 

Conhecimento Tradicional Associado sob a lógica da Análise Econômica do Direto, 

sua relação com a Tragédia dos comuns e anticomuns e a sua relação com os 

princípios de direito universais, notadamente o da Dignidade da Pessoa Humana. Os 

principais referenciais teóricos serão Ingo Sarlet, Richard Posner, Cooter & Ulen e 

Michael Heller, Robert Alexy e Luigi Ferrajoli. 

Com esta construção teórica, a esperança é ao final, podermos responder 

de forma concreta as questões desta pesquisa, ou seja, de que a AED pode servir 

de método de análise para entendermos a questão da proteção dos Conhecimentos 

Tradicionais e ao mesmo tempo de que forma interage com o princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana.  



O presente Relatório de Pesquisa, encerrar-se-á com as Considerações 

Finais, nas quais serão apresentados pontos conclusivos destacados, e retomada as 

questões fundamentais deste trabalho. 

Quanto à Metodologia24 empregada, registra-se que na Fase de 

Investigação utilizar-se-á o Método Indutivo25, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano, e o Relatório dos Resultados, expresso na presente 

Dissertação, é composto na base lógica indutiva26. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do 

Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica27. 

É conveniente ressaltar, enfim, que, seguindo as diretrizes metodológicas 

do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica - CPCJ/UNIVALI, no 

presente trabalho, as Categorias fundamentais são grafadas, sempre, com a letra 

inicial maiúscula e seus Conceitos Operacionais apresentados em nota de rodapé, 

após o mapeamento das Categorias Primárias, além da indicação das principais 

abreviaturas utilizadas. 

 

 

                                            
24 “[...] postura lógica adotada bem como os procedimentos que devem ser sistematicamente 

cumpridos no trabalho investigatório e que [...] requer compatibilidade quer com o Objeto quanto 
com o Objetivo”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis 
para o pesquisador do Direito. 2003. p. 69. 

25 Forma de “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 87. 

26 Sobre os Métodos e Técnicas nas diversas Fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 
2003. p. 86-106. 

27 Quanto às Técnicas mencionadas, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica. 
2003. Cit- especialmente p. 61 a 71, 31 a 41, 45 a 58, e 99 125, nesta ordem. 



CAPÍTULO 1 

A PROPRIEDADE 

  

A ideia inicial é a de feitura de estudo a partir de uma análise da 

construção dos Conceitos e/ou Concepções28 do instituto da Propriedade, com o 

objetivo de verificar a evolução desse instituto, que se mostra fundamental numa 

sociedade capitalista em plena transformação em todos os seus vértices, seja social, 

ambiental, econômico, político, tecnológico, entre outros. 

Identificar as mudanças ocorridas ao longo do tempo é fundamental para 

compreendermos as modificações que ocorreram e que com certeza, ainda estão 

por vir, notadamente no que diz respeito às mudanças de paradigmas que 

caracterizam a atual Sociedade, principalmente, em relação à necessidade do 

cuidado com os recursos naturais e o contexto em que se inserem, discussões como 

Sustentabilidade, Propriedade Intelectual, Conhecimentos Tradicionais, 

Desenvolvimento, Inovações fazem destes temas paradigmas da nova sociedade. 

                                            
28 Acerca do conceito operacional das categorias conceito e concepção, segue-se o pensamento de 

Jeremy Waldron, o qual acredita ser possível superar as controvérsias geradas por essa ideia com 
base na distinção entre conceito e várias concepções desse conceito, tal como desenvolvida por 
John Rawls e Ronald Dworkin. Conforme John Rawls, na obra Uma teoria da Justiça, p. 29; 
Dworkin, Levando o Direito à sério. p. 103 e 134 -136. J. Waldron, The Right to Private Propriety, 
p. 51, através da distinção entre conceitos e concepções se podem superar as dificuldades do 
carácter essencialmente contestável de Gallie, nomeadamente o essencialismo da sua 
terminologia e o seu entendimento de que aquilo que sustenta uma contestação conceptual e a 
identifica consiste numa referência ao acabamento de algum “exemplar” feita em comum por todas 
as partes contestantes. Rawls, parece, com efeito, entender que o que distingue o conceito e as 
concepções de justiça consiste no acordo gerado pelo primeiro em fase do desacordo Patenteado 
na diversidade das segundas, sendo o acordo alcançado à custa de se deixarem em aberto as 
noções de exclusão da discriminação arbitraria e de equilíbrio adequado, que integram o conceito 
de justiça, por forma a que cada um as possa interpretar à luz dos princípios de justiça que aceita. 
Um pouco diverso, sustenta Dworkin, à p. 135, que quando alguém apela ao conceito de fairness 
esse alguém coloca uma questão moral; quando alguém expõe a sua concepção de fairness, 
procura responder a essa questão. Em Law’s Empire, p. 71, o contraste entre conceito e 
concepções, surge como um contraste entre níveis de abstração na atividade interpretativa”. Para 
tanto, no presente estudo longe de intentar descaracterizar ou entabular exaustiva discussão a 
esse respeito, o que se pretende é buscar na doutrina as diferentes concepções e/ou conceitos 
que o instituto da Propriedade apresenta, tendo que vista que sua função transcende a mera 
exposição. A título explicativo, salientamos que todos os autores acima referidos são por definição 
seguidores da doutrina liberal, no seu conceito clássico em maior ou menor grau; esta explicação 
se faz necessária pois ao longo do trabalho este viés poderá ser importante para definição e 
montagem das estruturas explicativas da proteção do Conhecimento Tradicional, seguindo a 
lógica da AED. 



 Por fim, no que tange ao conteúdo do Direito de Propriedade, destaca-se 

que o estudo restringiu-se a pesquisar a Propriedade privada em sentido lato, 

conforme exposto por Maria Elizabeth Moreira Fernandez, que delimitou e 

diferenciou a Propriedade privada em suas dimensões objetivo-institucional e 

subjetiva-individual, ou seja, não se pretende analisar a Propriedade enquanto coisa, 

mas sim, enquanto noção jurídica, análise está que levará em conta não somente os 

tido imóveis, mas principalmente em relação a seu conceito imaterial, ou seja, em 

relação a todas as coisas e objetos da Propriedade privada29. 

 

1.1 AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DA PROPRIEDADE: UMA VISÃO 
FILOSÓFICA 

Dentre os acordos mútuos, que necessariamente devem ser construídos 

para que se possa construir uma base para o desenvolvimento da sociedade, estão 

aqueles que regulam o uso e a disposição das coisas. Quando os acordos são 

capazes de diminuir ou delimitar as obrigações e os Direitos para um indivíduo ou a 

um grupo em relação a outros, denota a ideia de Propriedade. 

Para Morgan30, a ideia de Propriedade seria o último dos estágios do 

desenvolvimento humano.  

O que se denota é que no caminho histórico da humanidade a 

Propriedade desfruta de conotações díspares, em determinados momentos 

associada à liberdade, ora como sinônimo de injustiça social, guerra, poder, etc.…, 

                                            
29 Assim se manifesta a autora expressamente: “O conteúdo do Direito de Propriedade privada 

assume natureza complexa, sendo qualificado, por via disso, como um Direito fundamental de 
dupla face ou de duplo carácter. Com efeito, o Direito de Propriedade privada assume no seu 
conteúdo constitucional uma vertente ou dimensão objetivo-institucional (derivada da função social 
que cada categoria de bens se encontra obrigada a cumprir) e, simultaneamente, uma vertente 
subjetiva-individual que integra o conteúdo essencial deste Direito. Estas duas vertentes do Direito 
de Propriedade privada não se opõem uma à outra, antes pelo contrário, a determinação do 
aspecto objetivo não visa senão reforçar o aspecto subjetivo do mesmo. Existe uma igualdade de 
rango entre as duas vertentes, que se completam, que se manifestam de modo simultâneo e que 
se correlacionam entre si constituindo uma garantia mutua. Por este facto, deve evitar-se efectuar 
uma interpretação fraccionada do Direito de propriedade privada segundo a qual a Propriedade 
entendida como Direito subjetivo estaria muito limitada, enquanto que como instituição jurídica se 
encontraria no centro do sistema social, económico e político”. FERNANDEZ, Maria Elizabeth 
Moreira. Direito ao ambiente e a Propriedade privada: aproximação ao estudo da estrutura e 
das consequências das “Leis-Reserva” portadoras de vínculos ambientais. Coimbra: Ed. Coimbra, 
2001. p. 177-178. 

30 ALMEIDA, Mauro William Barbosa, Lewis Morgan: 140 anos dos Sistemas de Consanguinidade e 
Afinidade da Família Humana (1871-2011). Cadernos do Campo. USP. São Paulo: v. 19, n. 19. 
2010. 



entretanto, um ponto comum se identifica no pensamento, tanto de quem é favorável 

a Propriedade quanto daqueles que são contra: é um mal necessário, conforme 

constatou Rodotà31·. 

Mesmo nos tempos mais primitivos, os indivíduos sempre tiveram a 

necessidade de apropriarem-se de bens como meio de assegurar sua sobrevivência 

e sua reprodução, demonstrando assim, um sentimento de Propriedade.32 

O Direito natural à Propriedade vem também da natureza racional do 

indivíduo que necessita de bens de consumo, dos frutos da terra, da própria terra e 

de todos aqueles seres que servem ao sujeito como meio de subsistência ou que lhe 

permitam usufruir prazer. 

Lefevre33 anuncia que: “un organismo vivo sin biene se sin concebile”, ou 

seja, para o autor a Propriedade vai além de uma coisa a ser normatizada ou 

protegida, está associada à natureza dos seres, ainda que se trate de animais, pois 

entende que estes, também defendem sua Propriedade a exemplo da caça, do seu 

território etc.... 

Apesar de centrar sua análise da Propriedade numa visão Filológica34, 

seu entendimento é importante para analisar a relevância do tema. 

                                            
31 RODOTÀ, Stefano. Il terrible Diritto. Studi sulla proprietà privata e i Beni comuni. Bologna: 

Civitas, 1986. p. 36. 
32 Neste sentido Pipes: “Na história de todas as sociedades, da mais primitiva a mais avançada, 

revela-se uma universalidade de conceitos quanto ao Direito à Propriedade e da falência de todas 
as tentativas de se criar uma comunidade sem Propriedade s, tanto voluntariamente como pela 
força. Nesse caso, portanto, existe uma disparidade excepcionalmente ampla entre o que a 
humanidade pensa que quer e o que, julgando por suas ações ela realmente prefere”. PIPES, 
Richard. Propriedade e Liberdade. Tradução Luiz Guilherme B. Chaves, Carlos Humberto P. D. 
da Fonseca. São Paulo: Editora Record, 2001. p. 142. 

33 LEFEVRE, Robert. La Filosofía de la Propiedad. Tradución: Juan Manuel Gonzáles Otero. 
Madrid: Union Editorial: 2013, p. 11. 

34 Filologia, de acordo com Nicola Abbagnano: “Para Platão, essa palavra significava amor aos 
discursos (Teet,161 a); na idade moderna, passou a designar a ciência da palavra, ou melhor, o 
estudo histórico da língua. Vico opôs F. E Filosofia: “A filosofia contempla a razão de onde parte a 
ciência do verdadeiro; a F. observa a autoridade, o arbítrio humano, de onde parte a consciência 
do certo” (Scienzanuova, dign.10). Seria tarefa dos filólogos o “Conhecimento das línguas e dos 
feitos dos povos”. F. e filosofia completam-se no sentido de que os filósofos deveriam “conferir” 
suas razoes com a autoridade dos filólogos, e os filólogos deveriam “confirmar” sua autoridade 
com a razão dos filósofos. No conceito moderno, F. é a ciência que tem por objetivo a 
reconstituição histórica da vida do passado através da língua, portanto dos seus documentos 
literários. Por conseguinte, os projetos e os resultados dessa ciência, do modo como ela se 
formou, sobretudo no séc. XIX, vão muito além da humilde tarefa à qual desejaram limitá-la os 
filósofos do idealismo romântico. Hegel já se opunha aos “filólogos”, historiadores que faziam seu 
trabalho em nome da história filosófica, única história capaz de descobrir a priori o plano 



Antônio José Avelãs Nunes35, fazendo referência a Mercier de La Rivière, 

afirmava que a Propriedade era considerada um Direito natural por excelência, 

considerada como o primeiro princípio de todos os direitos e deveres entre os 

homens. Não pode haver Direito onde não exista a Propriedade, e, concluí dizendo, 

que se eliminasse a Propriedade não restaria qualquer Direito. 

Essa Propriedade imprescindível aos seres humanos, que muitas vezes é 

atrelada à Posse36, de fato é considerada tão antiga quanto a humanidade, 

entretanto, a Propriedade aceita como um conceito jurídico, é do ponto de vista das 

ciências relativamente novo, e sujeito a diferentes entendimentos e tratamentos, 

bem como, variável tanto quanto o são as culturas jurídicas, não sem antes alertar 

que a Propriedade está atrelada à realidade social e econômica e como tal precisa 

ser analisada.37 

Em sua origem histórica, a Propriedade, num primeiro momento, assume 

um caráter coletivo, dado a abundância de terras e de recursos naturais existentes, 

não havendo, portanto, nenhum motivo para a exclusividade. Num segundo 

momento, com o passar dos tempos, emergiu o caráter familiar, passando ao feudal 

                                                                                                                                        
providencial do mundo (Philosophie de Geschichte, ed. Lasson, pp. 8 ss). No mesmo sentido, 
Croce chamava de história filológica a história dos historiadores, à qual contrapunha a história 
“especulativa”, que identificava com a filosofia (CROCE, Teoria e storia dela storiografia, 1917); La 
storia come pensiero e come azione, 1938). Na realidade, a história filológica é a história dos 
historiadores, ao passo que a história especulativa nada mais é que a concepção providencialista 
do mundo histórico, que nada tem a ver com a historiografia cientifica (v. HISTORIOGRAFIA). O 
adjetivo filológico não pode sequer ser usado para designar formas monótonas e mal realizadas 
de historiografia, pois a F. não é em nada responsável por elas. Tampouco a função de 
conservação e reconstituição do material documentário e das fontes, que Nietzsche chamou de 
história arqueológica (v.), é um tipo inferior de história porque só é possível quando um interesse 
inteligente guia as escolhas oportunas e as torna uteis à tarefa da crítica e da reconstituição 
históricas. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1º ed. brasileira 
coordenada e revista por Alfredo Bosi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone 
Castilho Benedetti. 4º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 441-442. 

35 AVELAS NUNES, Antônio José. As voltas que o munda dá. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 
2. 

36 Assim como a Propriedade, a Posse possui diferentes conceitos e diferentes doutrinadores que 
buscaram explicá-la ou mesmo justificá-la. Todavia, para o presente trabalho, sem desconsiderar 
qualquer conceito ou doutrina, a exemplo de Savigny e Jhering, optou-se por adotar o conceito de 
Raymond Salleilles, para quem Posse é a apropriação econômica das coisas, sem relação alguma 
com a possível existência de um Direito sobre a coisa, desvinculando assim a posse da 
Propriedade como o faziam seus predecessores. OLIVEIRA, Álvaro Borges. Estado da arte das 
Teorias Possessórias. Disponível em: <www.furb.br/ojs/index.php/juridica/article>. Acesso em 
03/11/2014. 

37 PUGLIATTI, Salvatore. La Proprietà nel Nuovo Diritto. Milano: Dott.A.Giuffrè Editore, 1964.p.147. 
 No mesmo sentido: GILISSEN, John. Introdução Histórica ao Direito. Tradução de Antonio 

Manuel Hespanha e Manuel Macaísta Malheiros. 4 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2003, p. 635-640.  

 



e, posteriormente, ao caráter privado, evoluindo este último para um tratamento 

diferenciado, atingindo um caráter social ou de inserção social nos últimos tempos38.  

Para Hattenhauer39, os germanos já conheciam o termo “próprio”, 

entretanto, na visão do autor ela significava posse, e somente após a intervenção da 

prática judicial é que o termo adquire o sentido de Propriedade, porém, ainda 

desprovido do conteúdo da Propriedade propriamente dita. 

Aristóteles em sua obra, A Política, publicada em 322 A.C, defendia que 

um detentor de propriedade deveria obrigatoriamente vincula-la a uma destinação 

social, segundo o filósofo grego, a Propriedade “é instrumento essencial à vida” 40, 

cuja caracterização envolve dois sentidos: o indivíduo e a sociedade comum, 

portanto, afirma que a “Propriedade é uma noção que pode e deve ser 

compreendida como parte: a parte não se inclui no todo, mas pertence ainda, de um 

modo absoluto, a qualquer coisa além de si própria”.41Para Aristóteles, a 

Propriedade é uma condição essencial ao ser humano, ao afirmar que “as 

Propriedades devem pertencer aos cidadãos”42. 

Entende-se que Aristóteles, conforme aponta Cavedon43, introduz a ideia 

de Propriedade, vinculada ao cumprimento de uma Função Social, ao afirmar: 

(“...) tendo cada cidadão a sua Propriedade particular, a põe 
em parte ao serviço dos amigos, e dela se serve em parte 
como de um bem comum”. A Propriedade é privada, sendo o 
seu uso comum, pois “(...) pensamos que a Propriedade não 
deve ser comum, como o pretendem alguns escritores; que, 
finalmente, não é preciso que os cidadãos se privem dos seus 
meios de subsistência”. 

                                            
38 OLIVEIRA, Alvaro Borges. In A função (f(x)) do Direito das Coisas. Rev. Novos Estudos 

Jurídicos. V.11, n. 01. jan-jun, 2006. p. 117-133.  
39 HATTENHAUER, Hans. Conceptos fundamentales del Derecho Civil. Tradución: Gonzalo 

Hernández. Barcelona: Ariel Derecho, 1987. p. 111.  
40 ARISTÓTELES. A Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. 15º ed. Rio de Janeiro: Ediouro 

Publicações, 1988. p. 187. 
41 ARISTÓTELES. A Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. 15º ed. Rio de Janeiro: Ediouro 

Publicações, 1988. p. 15. 
42 ARISTÓTELES. A Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. 15º ed. Rio de Janeiro: Ediouro 

Publicações, 1988. p. 18. 
43 CAVEDON, Fernanda de Sales. Função Social e Ambiental da Propriedade. Florianópolis: 

Momento Atual, 2003. p. 83. 
 



Na visão de Brito44, o uso comum da Propriedade não altera o seu caráter 

privado, mas antes de tudo a pressupõe. 

Na sua acepção, o domínio é privado, mas o uso que dela se faz, deve 

dar-se como se fosse comum, ou seja, tem-se uma ideia de Propriedade 

privada/comum. 

Esta aparente ambiguidade do pensamento aristotélico, serviu de 

fundamento para as mais diversas correntes de pensamento (tanto a esquerda, 

quanto a direita)45, aquelas à direita, que defendem uma postura favorável a 

Propriedade privada como, por exemplo, que a “propriedade deve servir para o gozo 

do seu dono”; como da mesma forma, porém em sentido contrário, que defendem 

que o sentido da Propriedade é o de ser usada de forma comum. 

Já as correntes de pensamento mais ao centro do espectro político 

defendem o uso privado com “função social” derivado da noção de uso comum 

Apesar de não definir a Propriedade em seus escritos na Política, na 

Retórica, Aristóteles define a Propriedade como a “disponibilidade de dispor ou 

alienar. 

A tradição Aristotélica utiliza argumentos diferentes ao justificar a 

Propriedade e considera três combinações possíveis:46 1) Propriedade privada e uso 

                                            
44 BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia 

Constitucional. Coimbra: Almedina. 2007. p. 77. 
45 Usaremos como definição de direita e esquerda para uma melhor compreensão do texto a 

seguinte: “com respeito aos bens, a democracia social (esquerda), que estabelece a todo cidadão, 
além dos Direitos de liberdade, também os Direitos sociais, é mais igualitária do que a democracia 
liberal (direita). BOBBIO, Norberto. Direita e Esquerda – Razões e Significados de uma 
distinção política. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Unesp, 1994. p. 99. 

46 Sob esta perspectiva, de acordo com Miguel Nogueira de Brito “Aristóteles apresenta uma 
justificação instrumental da Propriedade: aquele que está à frente do governo da casa necessita 
da Propriedade para desempenhar a sua função, a qual consiste em prover ao sustento daquela. 
Três aspectos sobressaem no tratamento da Propriedade neste âmbito da casa. Antes de mais, a 
Propriedade é apresentada como uma relação de domínio e o seu tratamento surge na sequência 
de um paralelismo estabelecido, na Política, I.3, entre as diversas relações de domínio que 
integram a casa: a relação entre o senhor e o escravo (na realidade, Aristóteles refere-se ao 
escravo como uma “Propriedade viva” e é com base na escravatura que ele argumenta sobre a 
necessidade da Propriedade para o governo da casa), o homem e a mulher, o pai e os filhos. [...] 
Esse aspecto consiste na sua consideração como elementos do governo da casa, que Aristóteles 
designa genericamente por monarquia, na medida em que um só governa. A diferença entre as 
relações estabelecidas entre o senhor da casa e os que se acham sujeitos ao seu poder reside 
nisto: em dirigir os escravos como bestas, a mulher como cidadã e os filhos como súditos. O 
segundo aspecto [...] é o de que ela visa apenas estabelecer o Direito de Propriedade do senhor 
da casa, não a Propriedade do indivíduo enquanto tal, [...]. Por último, [...] Aristóteles faz seguir 



comum; 2) Propriedade comum e uso privado; 3) Propriedade e uso comuns. Para 

fomentar essa justificativa, inicialmente defende a Propriedade sob a perspectiva da 

individualidade num segundo momento a justificativa volta-se para a cidade47; para 

num terceiro estabelecer uma conexão entre Propriedade e cidadania48. 

 

1.1.1 Visão Contratualista 

Com o surgimento do Estado49 Moderno50, cujo marco temporal é o advento da 

Revolução Francesa, e como marco teórico é a concepção de Estado a partir do 

                                                                                                                                        
imediatamente a esta justificação da Propriedade do dono da casa o tratamento dos modos 
naturais de aquisição da Propriedade, referidos naturalmente àquele, e a sua crítica dos modos de 
aquisição que ele entende serem artificiais, isto é, baseados no comércio”. Esse contraste 
estabelecido entre as formas naturais de aquisição e as formas artificiais visa estabelecer uma 
conexão entre o dono da casa e o político. Para tanto, destaca o autor: “Essa conexão consiste na 
autossuficiência da aquisição de Propriedade que ambos devem observar, isto é, num tipo de 
aquisição que visa alcançar uma vida boa e não é, em si mesmo ilimitado”. BRITO, Miguel 
Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. 
Coimbra: Almedina, 2007. p. 72-77. 

47 No âmbito da cidade a justificação da Propriedade na Política, segundo Miguel Nogueira de Brito, 
consiste em responder ao questionamento: “Deve a Propriedade (bem como as mulheres e os 
filhos) ser tida em comum pelos cidadãos ou em privado? É na resposta a esta questão que 
Aristóteles formula as três hipóteses, atrás mencionadas, de combinação entre Propriedade e uso. 
Aristóteles justifica a sua preferência pela opção que consiste em combinar a Propriedade privada 
e o suo comum com base nas seguintes razões: (a) a Propriedade comum da origem a discussões 
e reclamações sobre o modo de distribuir as coisas; (b) a Propriedade comum favorece a 
negligência de cada um no tratamento das coisas de todos e, pelo contrário, a Propriedade 
privada estimula que cada um se dedique ao que lhe é próprio; (c) a Propriedade privada estimula 
os prazeres naturais, em particular o amor próprio; (d) a Propriedade privada favorece a amizade, 
pelo prazer que constitui ajudar e obsequiar os amigos; (e) a Propriedade privada tona possível o 
exercício das virtudes, como a generosidade e a moderação. Todas estas razoes, com exceção da 
última, poderiam integrar uma defesa da Propriedade privada combinada com o uso privado dos 
bens. ” Argumentando ainda sobre generosidade o autor, entende que Aristóteles o fez para 
permitir a compreensão de que a Propriedade deve ser de um modo geral privada, mas o seu uso 
comum, e destaca: “O uso comum não altera a natureza essencialmente privada da Propriedade, 
mas antes a pressupõe”. BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada 
numa Democracia Constitucional. Coimbra: Almedina, 2007. p. 72-76. 

48 Quando trata desse âmbito Aristóteles intenta identificar a figura do proprietário. Destaca Miguel 
Nogueira de Brito que “Aristóteles sustenta aí que a cidadania deve ser restrita, no contexto da 
melhor cidade, àqueles que têm a capacidade natural, a virtude e a disponibilidade de 
desempenhar as funções militares e judicial-deliberativas. Segundo Aristóteles é conveniente que 
as Propriedades estejam nas mãos destas pessoas, pois é necessário que os cidadãos tenham 
uma abundância de recursos e estas pessoas (os militares e os que deliberam) são os cidadãos. 
As classes vulgares, dos trabalhadores manuais, não participam, da cidadania. Por outro lado, a 
felicidade da cidade, necessariamente acompanhada pela virtude, deve ser extensível a todos os 
cidadãos e não apenas a alguns. Assim, na cidade ideal todos os cidadãos devem ser 
proprietários e apenas eles o devem ser, tanto mais que os membros das classes vulgares são 
escravos ou estrangeiros. BRITO, Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada 
numa Democracia Constitucional. Coimbra: Almedina, 2007. p. 76-77. 

49 A esse respeito destaca-se pesquisa realizada conforme LACERDA, Emanuela Cristina Andrade. 
A Superação Democrática do Estado Constitucional Moderno e os Novos aportes Teóricos da 
Propriedade. Dissertação de Mestrado. 2008. Univali/SC, na qual se destaca que “as 



contratualismo51, consequentemente, a noção de Propriedade pós-revolução, ou 

seja, a partir dos séculos XVII e XVIII, a Propriedade sofreu uma alteração estrutural, 

assim como outros institutos e pensamentos modificaram-se com o advento da 

modernidade.52 

                                                                                                                                        
características da origem e evolução do Estado ou sociedade política são peculiares a cada fase 
desta e ressaltadas pelos diversos filósofos e pesquisadores que se ativeram a este estudo, 
entretanto é pacífico o entendimento de que desde os primórdios das civilizações, acredita-se que 
o homem, dado o grau de desenvolvimento Intelectual que possui, organizou-se ordenadamente 
em forma de sociedade política. A par disso, diversas teorias surgiram a fim de explicar de que 
forma surgiu tal sociedade. Examinando essas teorias Dalmo de Abreu Dallari as classifica 
inicialmente em dois grandes grupos as que afirmam a formação natural ou espontânea e as que 
sustentam a formação contratual. Dentre essas teorias, duas são mais proeminentes, a de 
Aristóteles que pregava que o homem é um ser político por natureza e assim vive desde sua 
origem e a concepção moderna, defendida pelo contratualismo, segundo a qual o homem passou 
a viver em sociedade após assim se manifestar e firmar um contrato social. DALLARI, Dalmo de 
Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 51-59. Aristóteles 
afirma que a sociedade política se revela como uma sociedade perfeita, construída através da 
evolução das organizações sociais, iniciando com a família até a sua forma mais evoluída, a 
sociedade política ou Estado, a qual considera a forma mais evoluída de organização, ao afirmar 
que: “[...] todo Estado é uma sociedade [...]. Todas as sociedades [...] têm como meta alguma 
vantagem, e aquela que é a principal e contém em si todas as outras se propõe à maior vantagem 
possível. Chamamo-la Estado ou sociedade política”. ARISTÓTELES. A Política. Trad. Nestor 
Silveira Chaves. 15º ed. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 1988. p. 1. Coadunando dessa 
teoria encontra-se Cícero, para quem a agregação é algo natural ao homem, ao lecionar que: “[...] 
a primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é menos a sua debilidade do que certo 
instinto de sociabilidade em todos inato; a espécie humana não nasceu para o isolamento e para a 
vida errante, mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a 
procurar o apoio comum”. CÍCERO, Marco Túlio. Da República. Coleção Os Pensadores. São 
Paulo: Nova Cultural, 2000. p. 40. Outro teórico influenciado por Aristóteles foi Santo Tomás de 
Aquino, que entendia que o fato do homem viver em multidão advinha da necessidade de sua 
natureza, ao explicar que: “competindo ao homem viver em multidão, por não se bastar para as 
necessidades da vida, permanecendo solitário, tanto mais perfeita será a sociedade da multidão, 
quanto mais autossuficiente for para as necessidades da vida”. Para Santo Tomás de Aquino um 
único indivíduo não poderia conhecer na totalidade toda e qualquer matéria, daí a necessidade da 
ajuda mútua, compartilhando os Conhecimentos que compete a cada um e assim ajudando-se 
mutuamente. Além dessa união entendia que a organização dos indivíduos prescindia de um 
dirigente a fim de confluir as ações dos indivíduos para o bem comum. E assim preceitua: “Se, 
pois, a multidão dos livres é ordenada pelo governante ao bem comum da multidão, o regime será 
reto e justo, como aos livres convém”. AQUINO, Santo Tomás de. Escritos políticos de Santo 
Tomás de Aquino. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 127-130. 

50 Segundo Antônio Carlos Wolkmer o Estado Moderno é oriundo de um processo histórico com 
início nos séculos XII/XIV, e se estendeu até o século XVIII, apresentando-se ora como Estado 
Absoluto (soberano, monárquico e secularizado) e ora como Estado Liberal (capitalista, 
constitucional e representativo). WOLKMER, Antonio Carlos. Elementos para uma crítica do 
Estado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1990, p. 24-25. Seguindo essa linha de 
raciocínio, Paulo Márcio Cruz, defende que Estado Constitucional Moderno é tratado como 
“gênero, do qual Estado Liberal, Estado Social, Estado de Bem-Estar, Estado Contemporâneo e 
todas as outras denominações dadas às variações de seu âmbito de atuação são espécies”, ou 
seja, há uma só matriz político-jurídica, com vários modelos que foram surgindo a partir de 
decisões ou necessidades ideológicas. CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado 
Contemporâneo. 3 ed. Curitiba: Juruá, 2002. p. 164-201. 

51 Como nota explicativa, adotaremos para análise do contratualismo a visão de Thomas Hobes, John 
Locke e Jean-Jaques Rousseau. 

52 Ao se tratar da modernidade, embora o termo moderno, desde suas origens na antiguidade, a 
partir do século XVIII passou a se desenvolver como projeto do pensamento iluminista no 



Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um 

Estado Eclesiástico e Civil, afirma que a Propriedade se origina da abnegação aos 

Direitos e liberdades essenciais ao Estado de natureza. Segundo o autor, os 

homens viviam em plena liberdade, sem governo ou normas que lhes limitassem, 

numa constante disputa de todos contra todos, diferentemente do Estado Civil, que 

nasce de um pacto, no qual os homens se limitam no uso de sua liberdade, em prol 

de um poder soberano, com intuito de extinguir os conflitos.53 

Assim sendo, anuncia que Propriedade “é a constituição do meu, do teu, 

e do seu”54, no qual, afirma: 

                                                                                                                                        
desenvolvimento das ciências, conforme observa Harvey. HARVEY, David. Condição pós-
moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Tradução de Adail Ubirajara 
Sobral e Maria Stela Gonçalves.15. ed. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2006. p. 23. Ainda, acerca 
da modernidade ver o pensamento de Jürgen Habermas, para quem a Modernidade tem como 
característica tratar do novo diante do antigo, buscando nos fatos e dados históricos às matizes 
para uma proposital descontinuidade. E a partir do uso da razão, com a Revolução Francesa 
rompe-se com o passado em busca de novos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 
HABERMAS, Jürgen. A constelação Pós-nacional: ensaios políticos. Tradução Marcio 
Seligmann Silva. São Paulo: Litera Mundi, 2001. p. 169. E, por fim, Paulo Márcio Cruz e Zenildo 
Bodnar, os quais definem a modernidade “como a diferenciação racional entre religião, a política, a 
moral e o Direito. Com o Direito sendo o garantidor dos âmbitos de liberdade”. CRUZ, Paulo 
Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do Direito na pós-modernidade. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php. Acesso em 04/11/2014. Sobre o movimento Iluminista, 
destaca-se o pensamento de Immanuel Kant, para quem esse movimento representou a libertação 
do ser humano, da tutela que ele mesmo se impôs, e a forma de usar a razão e canalizá-la para 
uma força transformadora. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução Valério Roden e 
Udo Baldur Moosburger. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 23-26. Destacam-se como principais 
representantes: Bento de Espinosa (1632-1677) em especial com a obra “Ética”; John Locke 
(1632-1704), com as obras “Ensaio sobre o entendimento humano” e “Dois tratados sobre 
governo”; Barão de Montesquieu (1689-1755) tem como obra principal desse movimento “O 
espirito das Leis”; Voltaire (1694-1778) com os ensaios: “Ensaio sobre os costumes”; “Dicionário 
Filosóficos” e “Cartas Inglesas”; Jean-Jaques Rousseau (1712-1778), com as obras: “Do Contrato 
Social”; Denis Diderot (1713-1784) com a obra composta por 33 volumes e elaborada em conjunto 
com D'Alembert: “Enciclopédia ou Dicionário racional das ciências, das artes e dos ofícios"; Adam 
Smith (1723-1790), com a obra: “A Riqueza das Nações”; Immanuel Kant (1724-1804) com “Critica 
a Razão Pura”; dentre outros. LOCKE. John. Segundo Tratado sobre o governo civil. Tradução 
de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes, 1994. VOLTAIRE. Tratado sobre a 
tolerância. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1993. ROUSSEAU, Jean-
Jacques. Do Contrato Social; Ensaio Sobre a Origem das línguas; Discurso Sobre as 
Ciências e as Artes; Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os 
Homens. Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1973. MONTESQUEIU. Do 
espírito das leis. Coleção ‘Os Pensadores’. São Paulo: Abril Cultural, 1985. DIDEROT, Denis e 
ALEMBERT, Jean Le Rond. Verbetes políticos da enciclopédia. Tradução de Maria das Graças 
de Souza. São Paulo: UNESP, 2006. 

53 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 
Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 
75. 

54 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. 
Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 
87. 



Pertence à soberania todo o poder de prescrever as regras 
através das quais todo homem pode saber quais os bens de 
que pode gozar, e quais as ações que pode praticar, sem ser 
molestados por qualquer de seus concidadãos: é a isto que os 
homens chamam Propriedade. Porque antes da constituição do 
poder soberano (conforme já foi mostrado), todos os homens 
tinham Direito a todas as coisas, o que necessariamente 
provocava a guerra. Portanto, esta Propriedade, dado que é 
necessária à paz e depende do poder soberano, é um ato 
desse poder, tendo em vista a paz pública.55 

Assim, para Hobbes, a Propriedade não nasce da ideia de um Direito 

natural, mas sim da criação do Estado, ou seja, deriva de um ato de vontade do 

poder do soberano, que manifesta esta vontade por meio de leis civis, estando, 

assim, sujeito às limitações, para atingir os fins do Estado, na visão do soberano. 

Já Locke defende a ideia, que a Propriedade, como a liberdade, é Direito 

natural do indivíduo, para ele o Estado tem origem em um contrato realizado entre 

homens, no qual consentiriam de abrir mão de viver em seu Estado natural, 

evoluindo para o Estado Social, tendo em vista, sobretudo, a preservação da 

Propriedade. 

Segundo Hobbes, a Propriedade surge como uma decorrência do Estado, 

enquanto para Locke estes Direitos são imprescindíveis no Estado de natureza, e o 

Estado Civil é implantado apenas com o propósito de protegê-los. 

Locke era defensor de uma ideia de Estado democrático e que o contrato 

social, do qual este era o resultado, tinha como objetivo a garantia dos Direitos 

individuais inerentes ao Estado de natureza, e dentre eles o principal ao lado da vida 

seria a Propriedade, enquanto Hobbes visava ao Estado absoluto, com o objetivo de 

restringir o direito de cada um, que por consequência transferiria ao poder soberano 

esta parcela de direito, como meio de garantir a conservação e a paz social, 

entendendo a Propriedade como uma criação gerida pelo Estado.56 

Locke é taxativo ao afirmar que o poder soberano não dispõe de 

competência para intervir na propriedade, sem a anuência do seu proprietário, pois 
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segundo o autor, a essência da Propriedade consiste em ser uma espécie de 

vocação natural do sujeito enquanto indivíduo e parte da sociedade, instituída pelo 

Estado, é uma espécie de benefício ao homem já no Estado de natureza.57 

Rousseau em contraponto às teorias: de Hobbes, que afirma que a noção 

de propriedade nasce com o surgimento do Estado, assim como as de Locke, que 

teoriza que o trabalho executado pelo indivíduo sobre a terra é a principal 

característica da Propriedade. Em Do Contrato Social, afirma sobre a criação do 

Estado através de um contrato social entre os homens, com o intento de criar um 

poder maior, o poder soberano; que os homens ao escolherem viver em sociedade, 

optam em abrir mão de sua liberdade absoluta, dividindo um interesse comum. O 

que o ser humano perde pelo contrato social é a opção de poder exercer um Direito 

sem limites.  

O que ele ganha é a liberdade civil e a Propriedade de tudo aquilo que 

estiver sob seu domínio. 

 É necessário estabelecermos uma distinção entre a liberdade natural que 

só conhece limites nas forças do indivíduo, e a liberdade que se limita pela vontade 

geral, e, ainda, distinguir a posse, que não é senão o efeito da força ou o Direito de o 

primeiro ser humano que sobre a propriedade estendeu seu domínio, daquela 

Propriedade, fundada num título positivo.58 

Para Rousseau, a noção de Propriedade é resultado da organização dos 

homens em torno de um interesse comum, constituindo o Direito de Propriedade, 

como prerrogativa do Estado, subordinando-se ao bem de todos a ideia de um 

Direito comum sobre todos os bens, já que “de qualquer forma que se realize tal 

aquisição, o Direito que cada um tem sobre seus próprios bens, está sempre 
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subordinado ao Direito que a comunidade tem sobre o todo, sem este princípio não 

haveria solidez no liame social, nem força verdadeira o exercício da soberania” 59 

Com base nesta concepção, Rousseau é considerado como pioneiro, no 

período contemporâneo, em teorizar a função social da Propriedade.  

 

1.2 PERÍODOS HISTÓRICOS 

É bem provável que a primeira noção de Propriedade nasce com os 

estudos a respeito da propriedade de clãs e tribos, já que seus indivíduos tinham 

apenas um conceito próximo ao que modernamente chamamos de posse, com os 

benefícios daí decorrentes sem, no entanto, poderem alienar ou transmitir.  

Na afirmação de Bobbio60, “o indivíduo não conta, o que conta é a 

comunidade, que é a verdadeira unidade social”. 

Como noção de privado, somente os objetos absolutamente pessoais. É 

aceitável a ideia de uma relação de natureza mística, entre o objeto e o seu dono, 

será exatamente esta noção de ligação divina entre a coisa privada e o seu “dono”, 

que explicaria mais tarde a dificuldade para a transição de um novo paradigma da 

Propriedade baseado, por exemplo, na disposição e no Direito do proprietário de até 

mesmo destruir a coisa.  

Em sentido inverso, Loureiro61 entende que o conceito de Propriedade 

não teve seu fundamento no conceito de família, mas sim, no conceito coletivo de 

clã, evoluindo para o de comunidade (aldeia), depois sim assumindo o conceito de 

família, para só então chegar ao conceito privado de Propriedade.62 
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Já positivistas63 entendem que a Propriedade é resultado e concessão do 

Direito, só sendo possível, porque a lei a criou. 

O conceito de Propriedade vai evoluir na medida em que o processo de 

organização dos povos, baseado no modelo gentílico, evolui para um modelo de 

organização social, baseado no território.64 

A noção de Propriedade na sociedade burguesa é construída, e Christian 

Wolff65 a define como uma prerrogativa do proprietário de excluir todos os demais do 

seu uso, podendo a seu critério definir o que queira com relação a esse Direito, ou 

seja, pode usar como bem entender aquilo que a ele está submetido.66 

A Propriedade começava a se delinear, era ainda como uma fórmula, não 

possuía o que podemos definir como um conceito estruturado. Ao sujeito que era 

identificado como dono, era concedido o exercício de algumas faculdades.  

 

1.2.1 Império Romano e Grego 

Ao longo dos períodos históricos, a noção de Propriedade foi sendo 

rediscutida e reformulada. A Propriedade, para os romanos, passa de uma noção 

individualista, até uma concepção marcada pelo caráter social, pois vigorava poder 

soberano e ilimitado de natureza individual, até o advento da concepção justianéia 

caracterizada por um novo e altruísta sentido social.67 

Com a ideia de Propriedade, pode-se a partir de Coulanges, afirmar que 

tanto em Roma como nas cidades Estados gregas, a ideia de Propriedade está 

intimamente ligada a conceitos de natureza religiosa, ao sagrado. O círculo do Deus-
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Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. Tradução: Marcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1995. p. 
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65 WOLFF, Christian. HATTENHAUER, Hans. Conceptos fundamentales del Derecho Civil. 
Tradución: Gonzalo Hernández. Barcelona: Ariel Derecho, 1987. p. 113-115.  

66 HATTENHAUER, Hans. Conceptos fundamentales del Derecho Civil. Tradución: Gonzalo 
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Lar, a moradia, a sepultura, o campo como lócus de trabalho e subsistência, e, por 

conseguinte, suas relações de parentesco e sangue.  

Com sua economia baseada essencialmente na produção agrícola, o 

caráter das coisas se dividia em res mancipi e res nec mancipi, sendo a primeira 

ligada à terra e às servidões e a segunda ligada ao dinheiro, animais e coisas 

móveis; a primeira exigia formalidade na sua tradição, a mancipatio, a segunda não.  

Com a evolução da economia e do Direito romano, a distinção entre eles 

não faz mais sentido, a partir de então podemos afirmar que surge a moderna noção 

de coisas móveis e imóveis. No entanto, os Romanos não definiram um conceito 

para Propriedade, nem mesmo suas características, legado este que virá depois 

através dos juristas da Idade Média.68 

Para Weber69, uma das características legadas pelo Direito Romano em 

relação ao estudo da Propriedade, está na paulatina formalização que o instituto vai 

recebendo ao longo do tempo, resultado direto da importância que a acumulação de 

bens (aqui em destaque a terra) passa a ter para geração de riqueza. 

A Propriedade no Direito romano conheceu quatro fases70, sendo a 

primeira delas a da Propriedade: 

a) Quiritária: de ordem absolutamente nacional, estendia-se 
sobre solo romano ou itálico e o quirite deveria 
obrigatoriamente ser cidadão romano (com Direitos eleitorais 
reconhecidos pela estirpe familiar), era adquirida pela 
mancipatio (imóveis) e pela traditio (móveis), podendo ser 
recuperada pela res vindicatio. 

b) Bonitária ou Pretoriana: o conceito foi desenvolvido pela 
presença do instituto do pretor, que protegia o adquirente da 
coisa, contra quem não havido formalmente transferido a 
Propriedade, devendo em último caso ser adquirido pelo 
usucapião. 

c) Provincial: Propriedade das terras que se encontravam nas 
províncias, pelo Direito Romano estas terras pertenciam ao 
povo romano, tendo um título de posse aquele que estivesse 
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sobre ela, e mediante pagamento de certa quantia. Tinha, no 
entanto, proteção de ação real e poderia ser transmitida e 
alienada. 

d) Peregrina: Semelhante à Propriedade quiritária, ela previa a 
defesa pelo Estado romano, das Propriedades dos peregrinos, 
contra a ação de invasores. 

Com o passar do tempo e, principalmente, com a extensão da 

nacionalidade romana aos membros do império e procurando aplacar o 

descontentamento das classes menos favorecidas, Roma cria a categoria de terras 

do jus gentium (voltada às camadas mais pobres da população) dividindo, 

principalmente as terras provinciais e as itálicas, mediante pagamento de tributo, 

configurando na verdade uma posse. 

Nos derradeiros anos do império, começa a surgir o processo que vai 

desembocar no feudalismo, quando pequenos proprietários acabam oferecendo 

suas terras aos grandes proprietários, em troca de proteção, ficando com a posse 

precária.71 

No fim do Império Romano72, estabelece-se a confusão entre Soberania e 

Propriedade,73 muito em razão da ausência de um poder central, assim o 

proprietário acaba assumindo poderes políticos e impondo-se sobre os camponeses 

que sobre sua terra habitavam, limitando-lhes a liberdade individual.74 
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 1.2.2 Idade Média 

Com a decadência do Império Romano e o avanço da ocupação de seus 

domínios pelos povos nórdicos, entre os séculos V e IX, a dita “Alta Idade Média”, 

para muitos historiadores este é o período que coincide com o feudalismo, a noção 

de Direito envolvendo a Propriedade até então, primordialmente imobiliário, evoluiu 

para uma complexa “cadeia” de Direitos, superpondo-se os poderes do “senhor 

feudal” aos “ Direitos dos servos”, portanto, a Propriedade era concebida de diversas 

maneiras (a alodial, comunal, censual, servil), somente com a desagregação do 

Império Feudal, a partir do século XVI, foi possível a reconstrução deste conceito, 

voltado à centralização de um titular com poder de usar, de dispor ou de fruir.75 

Na visão de Cortiano Jr.76 quatro seriam as características determinantes 

da sociedade feudal: um radical desenvolvimento de uma relação de dependência 

de um sujeito em relação a outro (proprietário); uma atomização do Direito de 

Propriedade, caracterizado pelo fato de várias pessoas ocuparem o mesmo espaço; 

hierarquização dos relacionados à terra e uma subdivisão regional de controle, 

completamente autônoma, uma em relação a outra, mesmo dentro de um mesmo 

Estado. 

A Propriedade, neste período, passa a ser conhecida como Propriedade 

dividida, baseada no status privilegiado do proprietário e na divisão do domínio, 

entre este e os vassalos na forma de feudo ou de censo. No feudo, além da ajuda 

financeira que o vassalo prestava ao senhor da terra, havia a obrigação militar de 

servir em suas tropas, enquanto no censo a obrigação do vassalo era do cultivo da 

terra e na obrigação do pagamento ao senhor feudal. Com a admissão do repasse 

dos feudos e dos censos a terceiros, ocorreram sucessivas divisões na Propriedade, 

surgindo o que modernamente chamamos de domínio direto do proprietário e o de 

domínio útil conferido ao possuidor.77 

Gilissen destaca a minimização dos Direitos dos senhores, próprio da 

evolução do regime feudal a partir do Sec. XIV, que vem com os costumes da época, 
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considerando o tenente78, ou vassalo o verdadeiro dono da terra, o que, 

consequentemente, culmina com o fim do regime feudal e início da Propriedade livre, 

de caráter individualista, marco do Direito Moderno.  

Paulatinamente o conceito de domínio útil vai substituindo o de domínio 

direto permanecendo, no entanto, diversas formas de intervenção na Propriedade, 

como herança do Direito do proprietário, sendo a mais conhecida o Direito de 

receber seu quinhão. Loureiro79a este respeito afirma: 

A revolução Francesa encontrou centenas de Direitos reais 
distintos onerando a Propriedade, ou, por outro ângulo, 
centenas de Direitos reais que enfaixavam as prerrogativas dos 
proprietários onerados por antigas servidões e domínios 
diretos. 

Inicialmente baseada num sistema de escambo, a economia do período 

feudal, vai paulatinamente evoluindo para um sistema de incremento do comércio, 

das relações comerciais e do próprio Direito Comercial como consequência, uma 

crescente sistematização da produção agrícola, o surgimento de médias e grandes 

cidades, com a figura cada vez mais central dos artesãos livres e depois das revoltas 

que estes espaços conheceram, todos estes fatores acabam contribuindo para o 
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surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que será chave para o período 

que virá. 80 

O burguês é a denominação para um novo personagem, um indivíduo 

rico, não necessariamente ligado à terra, cuja fortuna deriva do comércio. Nas 

palavras de Bobbio81 “(...) seria a classe que detém, no conjunto. Os meios de 

produção e que, portanto, é portadora do poder econômico e político”. 

É no ambiente das cidades que a burguesia vai se impondo, e 

paulatinamente, substituindo os poderosos sem lastro econômico. Mas para obterem 

o reconhecimento, principalmente à luz do ordenamento jurídico da época, muitos 

destes burgueses acabam adquirindo terras, e pelo exercício da compra e venda, 

obtendo o poder político, já que detinham o econômico. 

Mas a característica da época, fragmentação dos títulos de terras 

(dificultando a sua compra e venda), ausência de um poder central e sua 

consequente pulverização, acarretando uma ordem jurídica diversa e não 

consolidada, o que traz como resultado insegurança jurídica. Foi a necessidade de 

superar estes obstáculos que levou a burguesia a se aliar aos teóricos que 

pregavam pela centralização do poder.82 

A associação entre o capital (burguesia) e o os pensadores reconhecidos 

alcançará o iluminismo, cabendo aos teóricos a formulação da ideologia da classe 

dominante. Superadas as contradições do feudalismo, esta associação entre o 

capital e filósofos liberais novamente se mostrará essencial, para tempos depois 

superar o Estado absolutista83, cuja demasiada concentração de poder na mão do 

soberano, ameaçava os interesses do capital.84 
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83 O absolutismo como forma especifica de organização de poder. Surgido talvez no século XVIII, 

mas difundido na primeira metade do século XIX, para indicar nos círculos liberais os aspectos 
negativos do poder monárquico ilimitado e pleno, o termo conceito absolutismo espalhou-se deste 
esse tempo em todas as linguagens técnicas europeias para indicar sob a aparência de um 
fenômeno único ou pelo menos unitário, espécies de fatos ou categorias diversas da experiência 
política , ora (e em medida predominante) com explicita ou implícita condenação dos métodos de 
Governo autoritário em defesa dos princípios liberais, ora, e bem ao contrário (com resultados 



Foi com a razão, que a burguesia se aparelhou ideologicamente para as 

lutas que enfrentaria, primeiro contra os entraves sociais e políticos do período 

feudal e depois para enfrentar as incertezas do período absolutista. 

Como consequência desta racionalização do poder político, surge um 

Estado legislativamente e administrativamente de natureza meramente organizativa. 

Por este motivo, é que a organização burocrática é o que caracteriza a realidade 

material do Estado85.  

 

1.2.3 Idade Moderna 

O período que compreende o século XVI até a Revolução Francesa em 

1789, foi denominado Idade Moderna, é considerado um período de transição, em 

razão, sobretudo, das divergências de interpretação quanto à origem e consequente 

avanço do sistema liberal capitalista, cuja essência trata da substituição gradual do 

modo de produção feudal, pelo modo de produção capitalista, ou seja, a produção 

manual e unitária era substituída pela produção industrial, de grande escala, assim 

como período transitório no contexto social, político e jurídico, até a Revolução 

Francesa, marcado pela concepção individualista, produto da exaltação das 

liberdades individuais e da mínima intervenção do Estado na organização social.86 

 Segundo Bobbio87, “concepção individualista significa que primeiro vem o 

indivíduo, que tem o valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não o contrário, já 

que o Estado é feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado (...)”. 

Durante o século XVI, com as descobertas de além-mar, ocorre a 

chamada acumulação de capital primário (decorrente da exploração das colônias), 

                                                                                                                                        
qualitativamente e quantitativamente eficazes), com ares de demonstração de inelutabilidade e de 
conveniência se não da necessidade do sistema monocrático e centralizado para o bom 
funcionamento de uma unidade política moderna. BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. 
PASQUINO. Gianfranco. (org.) Dicionário de Política. Brasília: UNB. 2000. p.1-7. 

84 CORTIANO Jr, Eroulths. O Discurso Jurídico das Propriedades e suas Rupturas (uma análise 
do ensino jurídico do Direito da Propriedade). São Paulo: Renovar, 2002. p. 36. 

85 STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luiz Bolzan. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 30. 

86 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. PASQUINO. Gianfranco. (org.) Dicionário de Política. 
Brasília: UNB. 2000. p.10-27. 

87 BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 
60. 



que vai financiar o desenvolvimento de uma incipiente indústria manufatureira, que 

com o processo da revolução industrial, acaba ultrapassando o período 

manufatureiro e ingressando na era das máquinas, dando início ao moderno 

Capitalismo. 

A Propriedade ao lado da vida e da liberdade é colocada como Direito 

fundamental (herança do jusnaturalismo88). 

Para Norberto Bobbio a origem da Propriedade divide-se em duas 

vertentes: 

a) A Propriedade é um Direito natural, ou seja, um Direito que 
nasce no Estado de natureza, não havendo relação dela com o 
Estado. 

b) E aquelas que negam o Direito natural e, sustentando a tese 
de que a Propriedade nasce somente como consequência da 
constituição do Estado civil. 89 

No mesmo sentido Fachin90 ao afirmar que “[...] a história do Direito é em 

boa medida a história da garantia da Propriedade. ” 

                                            
88 Jusnaturalista vem do Jusnaturalismo, que segundo Nicola Abbagnano é a “Teoria do Direito 

natural configurada nos sécs. XVII e XVIII a partir de Hugo Gróscio (1583-1645), também 
representada por Hobbes (1588-1679) e por Pufendorf (1632-94). Essa doutrina, cujos defensores 
formam um grande contingente de autores dedicados às ciências políticas, serviu de fundamento à 
reivindicação das duas conquistas fundamentais do mundo moderno no campo político: o princípio 
da tolerância religiosa e o da limitação dos poderes do Estado. Desses princípios nasceu de fato o 
Estado liberal moderno. O Jusnaturalismo distingue-se da teoria tradicional do Direito natural por 
não considerar que o Direito natural representa a participação humana numa ordem universal 
perfeita, que seria Deus (como os antigos julgava, p. ex., os estoicos) ou viria de Deus (como 
julgavam os escritores medievais), mas que ele é a regulamentação necessária das relações 
humanas, a que se chega através da razão, sendo, pois, independente da vontade de Deus. 
Assim, o J. Representa, no campo moral e político, reivindicação da autonomia da razão que o 
cartesianismo afirmava no campo filosófico e cientifico. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
Filosofia. Tradução da 1º ed. brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi; revisão da tradução 
e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 593. Na 
definição de Bobbio: “O Jusnaturalismo é uma doutrina segundo a qual existe e pode ser conheci 
do um “ Direito natural” (iusnaturale), ou seja, um sistema de normas de conduta intersubjetiva 
diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado (Direito positivo). Este Direito 
natural tem validade em si, é anterior e superior ao Direito positivo e, em caso de conflito, é ele 
que deve prevalecer. O Jusnaturalismo é, por isso, uma doutrina antitética à do positivismo 
jurídico”, segundo a qual só há um Direito, o estabelecido pelo Estado, cuja validade independe de 
qualquer referência a valores éticos”. BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. PASQUINO. 
Gianfranco. (org.) Dicionário de Política. Brasília: UNB, 2000. p. 656. 

89 BOBBIO, Norberto. MATTEUCCI, Nicola. PASQUINO. Gianfranco. (org.) Dicionário de Política. 
Brasília: UNB, 2000. p.1021-1034. 

90 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 71. 



 Para Bobbio, os Direitos dos seres humanos são Direitos históricos, que 

nascem e se alteram a partir das condições históricas e do contexto social, político e 

jurídico em que estão inseridos. A Propriedade, como Direito do indivíduo, modificou-

se e evoluiu, de acordo com a evolução do próprio sujeito e da forma de organização 

social por ele criada.91 

A Propriedade foi um dos conceitos primordiais para as reformas 

acarretadas pela Revolução Francesa, sendo marcada profundamente pela 

ideologia liberal difundida pela Revolução, originando duas consequências: o fim 

(definitivo) do regime feudal e dos encargos sobre a terra e a exaltação da 

concepção individualista de Propriedade. 

Define-se o Direito de Propriedade, como princípio político que ao lado da 

igualdade, são o cerne da própria ideia de liberdade, funcionando contra a opressão. 

Essa concepção individualista do Direito de Propriedade tem o seu embasamento no 

pensamento burguês, alicerçado no conceito de defesa da propriedade e da 

liberdade individual e sua proteção contra intervenção arbitrária do Estado. 92 

Papel de destaque deste período deve ser dado à Igreja, que 

encampando os ideais liberais, assume a Propriedade como um Direito natural, 

exemplo é a encíclica papal Quadragésimo anno de Pio XII que afirma “o Direito de 

possuir bens individualmente não provêm das leis dos homens, mas da natureza; a 

autoridade pública não pode aboli-lo, porém a regular seu uso e acomodá-lo ao bem 

                                            
91 BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 

50. 
92 Nessa linha de raciocínio Martin Wolff, destaca que o conteúdo da Propriedade deve-se 

determinar em quatro direções: Dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, el 
propietario puede proceder a su arbitrio con la cosa y realizar actos de señorío de hecho como 
utilizarla, destruirla, actos de disposición del derecho como gravarla o enajenarla.[…]El propietario 
puede excluir a los demás de toda intromisión. También esto se halla sujeto a los límites del 
derecho público y del privado. […]Como la mayor parte de los derechos subjetivos, la propiedad 
entraña un deber de ejercerla de conformidad con las exigencias sociales. El derecho impone 
sobre todo al propietario inmobiliario deberes múltiples en interés de la colectividad. Tales deberes 
están contenido sen la propiedad. Donde la libertad del propietario, para disponer o excluir a los 
demás, esta limitada “por excepción” (núms. 1 y 2) o donde se le imponen deberes sociales (núm. 
3), el ordenamiento jurídico le concede a veces una pretensión de compensación pecuniaria, como 
si aquellos límites, cargas o deberes constituyeran una lesión a la propiedad. Tal es siempre el 
caso cuando la limitación deriva de ciertos supuestos, estrechamente circunscritos, fundados en 
hechos excepcionales en la práctica. Las pretensiones de compensación son ya de derecho 
público, y de derecho privado. Todas ellas pertenecen al contenido de la propiedad y no son 
derechos independientes que acompañen al de propiedad. WOLFF, Martin. Tratado de Derecho 
Civil: Derecho de Cosas. Tercer Tomo. Volumen primero. Traducción de la 32º por Blas Pérez 
Gonzales y José Alguer. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1951. p. 291-292. 



do homem”.93 Pode-se afirmar que o pensamento da igreja católica deste período, é 

um dos grandes legados de Santo Agostinho, que por sua vez é um discípulo de 

Aristóteles. Em suma, para Santo Agostinho, Deus é o dono de tudo, e as criaturas 

de Deus (homem) participam do poder de Deus, na medida de sua capacidade e 

inteligência, os mais fortes estando, portanto, mais habilitados que os mais fracos.94 

Para os economistas, a Propriedade é resultado do princípio da escassez, 

na hipótese de que todos estejam atendidos, não há que se falar em Propriedade, 

no entanto, em situação de penúria, a apropriação de algo passa a ser condição de 

sobrevivência. 

Para os materialistas, a criação da moeda e da divisão social do trabalho 

gerou a concentração da Propriedade, que por sua vez resultou em mais riquezas. 

Seria esta uma das funções do Estado, na visão de Engels95, evitar esta 

concentração e a consequente luta de classes, mas ele falha neste intento, servindo 

de apoio à classe dominante.96 

O período contemporâneo é marcado também pela contestação da 

Propriedade marcadamente individualista, reafirmando-se a importância da 

afirmação de um conceito social da propriedade, processo este que culmina com a 

Constituição de Weimar de 191997. 

                                            
93 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como relação jurídica complexa. São Paulo: 

Renovar, 2003. p. 15. 
94 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como relação jurídica complexa. São Paulo: 

Renovar, 2003. p. 15-20. 
95 Friedrich Engels ao tratar da Propriedade privada, sob uma ótica capitalista, defende que 

inicialmente ela pertencia à família, ao clã, e somente após o desenvolvimento da sociedade, a 
partir da divisão do trabalho e troca de bens entre os indivíduos, no chamado estágio de 
civilização, é que a Propriedade atinge aspectos econômicos e políticos, passando então a ser 
admitida a Propriedade privada individual. ENGELS, Friederich. A origem da Família, da 
Propriedade e do Estado. Trad. Hilton Chaves. São Paulo: Presença, 1984, p. 141. 

96 Neste sentido Marx e Engels: “Revoltai-vos por querermos suprimir a Propriedade privada. Mas, 
em vossa sociedade atual, a Propriedade privada esta abolida para nove décimos de seus 
membros. Ela existe precisamente porque não existe para nove décimos de seus membros. 
Criticai-nos por querermos suprimir uma Propriedade que pressupõe como condição necessária, 
que a imensa maioria da sociedade seja desprovida de toda Propriedade Em uma palavra, criticai-
nos por querermos suprimir vossa Propriedade. Efetivamente, é isso que queremos”. MARX, Karl. 
ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Tradução: Sueli Tomazini Barros Cassal. 
Porto Alegre: LPM, 2006. p. 51-52. 

97 Instituidora da primeira república alemã, a Constituição dita de Weimar, cidade da Saxônia onde 
foi elaborada e votada, surgiu como um produto da grande guerra de 1914-1918, que encerrou o 
“longo século XIX”. Promulgada imediatamente após o colapso de uma civilização, ela ressentiu-
se desde o início, em sua aplicação, dos tumultos e incertezas inerentes ao momento histórico em 
que foi concebida. Apesar das fraquezas e ambigüidades assinaladas, e malgrado sua breve 



Foi o desenvolvimento do sistema capitalista que maximizou e 

potencializou o conceito de Propriedade, e após a Revolução Industrial, possibilitou 

a construção de um conceito de Propriedade já de natureza de bem intangível. 

Ultrapassa-se, então, a fronteira entre o conceito de Propriedade ligado 

diretamente a um objeto físico e se inicia a apropriação do intangível. 

 

1.3 A PROPRIEDADE IMATERIAL 

Conceitualmente defende-se a lógica de que juridicamente, o sentido de 

propriedade esta ligado a “coisas”, e estas “coisas” constituem-se de bens tangíveis, 

“perceptibles mediante el sentido del tacto”.98 

Num sentido próprio, a noção de bem intangível se reserva aos produtos 

da mente e da consciência humana, capazes de manifestação exterior que possam 

ser difundidos ou que possam ser reproduzidos, e que podem de alguma forma 

serem monopolizadas, e aqueles a quem a lei concede sua tutela.99 

Por justiça, cabe apontar que o ordenamento jurídico romano já havia 

notado que o objeto de análise do Direito não teria que estar obrigatoriamente 

constituído por bens ou coisas materiais, e, portanto, criaram uma figura autônoma, 

denominada res incorporal.  

                                                                                                                                        
vigência, a Constituição de Weimar exerceu decisiva influência sobre a evolução das instituições 
políticas em todo o Ocidente. O Estado da democracia social, cujas linhas-mestras já haviam sido 
traçadas pela Constituição mexicana de 1917, adquiriu na Alemanha de 1919 uma estrutura mais 
elaborada, que veio a ser retomada em vários países após o trágico interregno nazi-fascista e a 2ª 
Guerra Mundial. A democracia social representou efetivamente, até o final do século XX, a melhor 
defesa da dignidade humana, ao complementar os Direitos civis e políticos — que o sistema 
comunista negava — com os Direitos econômicos e sociais, ignorados pelo liberal-capitalismo. De 
certa forma, os dois grandes pactos internacionais de Direitos humanos, votados pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 1966, foram o desfecho do processo de institucionalização da 
democracia social, iniciado por aquelas duas Constituições no início do século. A estrutura da 
Constituição de Weimar é claramente dualista: a primeira parte tem por objetivo a organização do 
Estado, enquanto a Segunda parte apresenta a declaração dos Direitos e deveres fundamentais, 
acrescentando às clássicas liberdades individuais os novos Direitos de conteúdo social. 
PINHEIRO, Claudia Bucchianeri Maria. A Constituição de Weimar e os Direitos Fundamentais 
sociais A preponderância da Constituição da República Alemã de 1919 na inauguração do 
constitucionalismo social à luz da Constituição Mexicana de 1917. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/92449/Pinheiro%20Maria.pdf?sequence=2. 
Acesso em 21/04/2014. 

98 LACRUZ BERDEJO, Jose Luis. Elementos de Derecho Civil. III. Direitos Reais. Vol. I. Madrid: 
Barcelona, 2000, p. 337. 

99 LACRUZ BERDEJO, Jose Luis Elementos de Derecho Civil. III. Direitos Reais. Vol. I. Madrid: 
Barcelona. 2000. p. 337. 



Neste sentido, o destaque é que toda relação jurídica requer tanto a 

confluência do sujeito, quanto de um objeto para que exista. Em princípio, a ideia de 

Propriedade Imaterial diz respeito a uma relação jurídica cujo objeto é imaterial. 

Coube a Kohler ter a primazia de nominar uma categoria jurídica como “bem 

imaterial”, bem percebida, mas cujas linhas de definição, do ponto de vista jurídico, 

apresentavam-se incertas e imprecisas, ressaltando que o bem imaterial não é o 

objeto em que se materializa, mas sim, a sua ideia criadora.100 

Como conceito de bem imaterial, pode-se aceitar “entidad incorpórea no 

susceptible de ser aprehendida mediante los sentidos”101 não percebida fisicamente, 

mas possível de ser animicamente valorada, como uma energia sentida, porém não 

vista.  

A definição de Díes Picazo102 afirma que os bens imateriais são as 

realidades, que não possuindo forma, e sendo produtos da criação do espírito 

humano, o Direito valora como objeto dotado de Direitos subjetivos. Como 

característica dos bens imateriais, destaca-se, na visão de Moreno:103 

a) Repetibilidade ilimitada: traduz-se na possibilidade de 
circulação ilimitada, de forma que várias pessoas possam 
desfrutar do bem imaterial, sem, impedir que seu titular possa 
usufruir de seus benefícios; 

b) Indestrutibilidade: capacidade de poder ser reconstruído 
indefinidamente, no sentido de circulação em séries; 

c) Possibilidade de não uso imediato: Por sua natureza de bem 
meramente intelectual, a possibilidade de sua materialização 
física não acompanha sua concepção como bem imaterial, 
podendo permanecer como conceito por um bom tempo. 

                                            
100 MASSAGUER, Jose. Aproximacion sistemática general al Derecho de la competência y de los 

bienes inmateriales. Revista General del Derecho – RGD – Madrid: nº 544-545, p. 245-263. 
101 LACRUZ BERDEJO, Jose Luis. Elementos de Derecho Civil. III. Direitos Reais. Vol. I. Madrid: 

Barcelona. 2000, p. 338. 
102 DÌES PICAZO, Luis. Leciones de Derecho Civil, Vol. III. Valencia: Tecnos, 1967. p. 53. 
103 MORENO, Eugenio Pizarro. La Disciplina Constitucional de La Propriedad 

Intelectual .Valencia: Tirantlo Blanch, 2012. p. 49. 



A simples existência deste conceito novo (Propriedade do intangível) 

possibilitou ao capitalismo dirigir o processo da Intelectualidade humana a 

patamares mercantilistas, baseado na lucratividade e na produtividade.104 

Como afirmado por Menezes105, é possível associar a mercantilização 

capitalista da produção Intelectual humana se regredirmos à sua origem agrária de 

produção e acumulação. Como processo de acentuação do influxo capitalista, o 

desenvolvimento da Propriedade intangível só encontra paralelo na “lei do 

Cercamento”106 imposta às terras comunitárias na Inglaterra do século XVI. 

A hegemonia do capitalismo, com a consequente globalização (fenômeno 

já amplamente presente no final do século XIX) propõe dois novos desafios frente ao 

surgimento do conceito de Propriedade do intangível: 

(a) a apropriação deste Conhecimento pelo capital e 

 (b) sua difusão em escala planetária.  

Não sem razão, a tese da existência de um Direito real de Propriedade 

sobre a ideia Intelectual (bem imaterial), é a que mais enfrenta discussões e 

resistências, quanto à sua efetividade e justiça. Muitas das críticas derivam do fato 

de, embora ensejar um conceito diferenciado de Propriedade, acaba valendo-se dos 

mesmos institutos pertencentes à categoria da Propriedade material, como 

ocupação, posse e reivindicação.107 

                                            
104 DA SILVA, Marcos Vinicius Viana e DA SILVA, José Everton. A evolução histórica da 

Propriedade Intelectual: uma necessidade do mercado para a exploração monetária. 
Disponível em: http://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-
propriedade-intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria. Acesso em 
14/05/2014. 

105 MENEZES, Wellington Fontes. Propriedade Intelectual: das origens agrárias ao capitalismo 
mundanizado. Anais do V Colóquio Marx e Engels. CEMARX. Campinas: Unicamp, 2007. 

106 A política dos cercamentos de terras foi fruto do contexto comercial do século XVIII, na Inglaterra. 
Consistia na transformação das terras comuns aos senhores e servos, provenientes da antiga 
relação feudo-vassálica, em pastos para as ovelhas. A lã era, junto com o carvão e o ferro, um dos 
pilares da expansão comercial inglesa. DUBY, Georges. História da Vida Privada: Da Europa 
Feudal à Renascença. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 126. 

107 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho industrial: Propriedade Industrial, 
propriedade Intelectual. 2ª ed. Madrid: 2003, p. 387. 



Para Lopez108, quatro seriam as características que deveriam ser 

destacadas em um conceito de propriedade, a saber:  

a) Corporificação do objeto: um conceito de Direito de 
Propriedade deve obrigatoriamente tratar de coisa 
tangível, neste sentido, o conceito de Propriedade 
Imaterial, ilógica dentro deste pensamento; 

b) Plenitude relativa: o Direito de proprietário, que a para 
muitos deveria ser ilimitado, sofre as limitações impostas 
pelo ordenamento jurídico; 

c) Exclusividade (ius excludendi ceteros): o legitimo dono, 
poderá excluir quaisquer terceiros em relação à coisa; 

d) Caráter fundante: do Direito de Propriedade nascem 
Direitos, ou seja, e o único Direito real fundante de 
outros Direitos reais e não fundado por nenhum deles. 

O primeiro passo para a apropriação do Conhecimento intangível, que se 

pode de forma genérica chamar de Conhecimento Intelectual, resolve-se com a 

divisão entre Direito moral e patrimonial109, dentro da ideia de Propriedade 

Intelectual (doravante denominada P.I), assim o capital (financiador) poderia 

apropriar-se do Conhecimento e de sua geração de riquezas (patrimonial), enquanto 

o criador teria o Direito ao reconhecimento (moral) sobre a descoberta e o segundo 

começa a ser resolvido com as diversas convenções mundiais sobre o tema da 

Propriedade Intelectual. 

Um estudo mais detalhado sobre a Propriedade Intelectual, e seus 

desdobramentos se fará no capítulo 2. 

                                            
108 LÓPEZ y LÒPEZ, A. M. Derecho Civil. Derechos reales y Derecho imobiliário registral. 

Valencia: Un. Valencia, 2001. p. 81. 
109 (...) El desconcierto sistemático sobre El derecho de autor y la Propriedade Intelectual son, em 

gran medida, imputables tanto as Código Civil como la legislación especial,...con más razón a 
partir de que las normas sielen discernir un contenido personal o moral em El derecho de autor, y 
um contenido patrimonial. Idem p. 107. 



CAPÍTULO 2 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

A mundialização do capitalismo e o aprofundamento do modelo liberal no 

final do século XIX e transcorrer do século XX, acabou por aprofundar e transformar 

o cenário mundial em diversas questões e não seria diferente em relação à questão 

da Propriedade Intelectual, que se transforma pouco a pouco num elemento de 

consolidação das diferenças dentro do mundo capitalista. 

É possível afirmar que cabem às grandes transformações tecnológicas, 

resultado da Revolução Industrial,110 notadamente de cunho industrial dos séculos 

XVIII e XIX, o papel de serem os grandes indutores da construção e sistematização 

de um Direito da Propriedade Intelectual. 

 

2.1 CONCEITO 

Conceitualmente Propriedade Intelectual pode ser definida como a 

proteção do produto advindo da intervenção dos seres humanos no meio em que se 

encontram, essas criações são oriundas do seu intelecto, sendo resultado das 

                                            
110 A Revolução Industrial significou o início do processo de acumulação rápida de bens de capital 

com consequente aumento da mecanização, foi consequência do capitalismo e gerou ou a 
economia de mercado como sistema econômico dominante. A característica essencial da 
Revolução Industrial é que antes dela o progresso econômico era sempre lento (levavam séculos 
para que a renda per capita aumentasse sensivelmente) e depois a renda per capita e a 
população começaram a crescer de forma acelerada nunca antes vista na história da humanidade. 
Por exemplo, entre 1500 e 1780 a população da Inglaterra aumentou de 3.5 milhões para 8.5, já 
entre 1780 e 1880 ela saltou para 36 milhões, devido à drástica redução da mortalidade infantil. 
Esse momento revolucionário, de passagem da energia humana, hidráulica e animal para motriz, é 
o ponto culminante de uma evolução tecnológica, social e econômica que vinha se processando 
na Europa desde a Baixa Idade Média, com particular incidência nos países onde a Reforma 
Protestante tinha conseguido destronar a influência da Igreja Católica: Inglaterra, Escócia, Países 
Baixos, Suécia. Nos países que permaneceram católicos a revolução industrial aparece, regra 
geral, mais tarde e num esforço declarado de copiar aquilo que se fazia nos países mais 
avançados (os países protestantes). HOBSBAWM, Eric John. Da Revolução Industrial Inglesa 
Ao Imperialismo. São Paulo: Forense Universitária, 2012. p. 14-22. 



primeiras formas de luta pela sobrevivência num ambiente hostil, para assim poder 

garantir a espécie.111 

Neste sentido também o entendimento da pesquisadora Del Nero112: 

O sentimento de Propriedade, no sentido de demarcar os 
espaços de sobrevivência e reprodução da espécie, sempre 
esteve presente nas sociedades humanas, desde os tempos 
mais primitivos, desenvolvendo-se à medida que as 
comunidades foram avançando para as formações sociais mais 
complexas, ou seja, como próprio processo civilizatório. Os 
homens sempre tiveram a necessidade de se apropriar de bens 
para assegurar sua sobrevivência e sua reprodução social, 
procurando, no meio ambiente, os elementos necessários à 
sua continuidade enquanto espécie. 

Continuando seu entendimento de que os indivíduos eram meros 

coletores e evoluíram, com o desenvolvimento sociocultural e econômico, à condição 

de produtores de seus meios de subsistência. Enquanto coletores, os alimentos e 

demais recursos eram extraídos ou conquistados na natureza, visando à 

sobrevivência comunitária; em expressão, à reprodução social humana, como chega 

à conclusão Bessone,113 “esse esforço humano para a apropriação de bens 

caracterizava a primeira manifestação do sentimento de Propriedade”. 

 A conceituação do esforço do desenvolvimento humano pode ser 

definida como técnica. Com isso, o indivíduo aprendeu a fabricar instrumentos de 

pedra, sobretudo a sílex114, lascando-os com pedra. Com a descoberta dos primeiros 

instrumentos, tornou-se possível ampliar o alcance e utilidade da mão humana, 

tornando-a capaz, com o uso de seus machados, lanças, arpões, anzóis, arcos e 

flechas, e com isto vencer animais maiores e ter a natureza à sua disposição.  

                                            
111 COUTO GONÇALVES, Luis Manuel. Manual de Direito Industrial: Patentes, Marcas, 

concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2005. p. 5. 
112 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 34. 
113 BESSONE, Darcy. Direitos reais. São Paulo: Saraiva 1988 aput DEL NERO, Patrícia Aurélia. 

Propriedade Intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 384. 

114 Sílex é uma rocha sedimentar silicatada, constituída de quartzo criptocristalino, muito dura e 
com densidade elevada. Apresenta-se geralmente compacta, de cor cinzenta, negra e outras. Foi 
muito utilizada pelo homem durante os períodos do Paleolítico, Mesolítico e Neolítico para 
confecção de armas (por exemplo, em pontas de seta) e utensílios de corte, devido a sua grande 
dureza e a seu corte incisivo, devido às arestas afiadas que são produzidas quando fraturada. Foi 
também muito usada para se produzirem faíscas em armas de fogo antigas (pederneiras). 
FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. São Paulo. 
Ed. Positivo. 2014 – Digital. http://www.dicionariodoaurelio.com/silex. Acesso em 02/11/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Silicato_(minerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quartzo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Criptocristalino&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neolítico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armas_de_fogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pederneira


No período neolítico, aperfeiçoou-se o uso da pedra e criaram-se novos 

utensílios, como: facas, foices, enxadas e vasilhas para guardar ou cozinhar 

alimentos. “Descobriram-se novas utilizações para os materiais encontrados na 

natureza, modelando recipientes de argila, tecendo fibras e empregando troncos de 

árvores para construir barcos e jangadas”.115 

 Do primeiro machado aos computadores de terceira geração e às naves-

sonda interplanetárias, verifica-se o mesmo e único fenômeno de subjugação da 

natureza pelos seres humanos, compondo todo o universo de instrumentos que a 

humanidade colocou à sua disposição em decorrência da aplicação de sua 

capacidade criativa ao campo da técnica.116 

 

2.1.1 Origem Histórica 

Foram os inventores e artistas europeus, através de sua nascente 

organização, que deram início às discussões que acabaram por forjar os alicerces 

do processo de discussão dos Direitos de Propriedade Intelectual, que vão gerar 

todo um processo que ao final se consolidará na Convenção da União de Paris de 

1883
117

 para proteção da Propriedade Industrial e da União de Berna de 1886
118

 

para proteção de obras literárias e artísticas.
119

 

                                            
115 SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei de Propriedade Industrial (Lei nº 

9.279, de 14-5-1996). São Paulo: Saraiva, 1998. p. 1. 
116 SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova lei de Propriedade Industrial (Lei nº 

9.279, de 14-5-1996). São Paulo: Saraiva, 1998. p. 2. 
117 A Convenção da União de Paris para proteção da Propriedade Industrial teve seu início sob a 

forma de anteprojeto, redigido em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 
1880. Nova conferência foi convocada em 6 de março de 1883, para aprovação definitiva do texto, 
que entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 
1883. O presidente da conferência de 1880 pronunciou frase histórica: "Nós escrevemos o 
prefácio de um livro que vai se abrir e que não será fechado se não após longos anos". O Brasil, 
país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992. Fonte INPI. Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial. Disponível em http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf. Acesso em 
21/04/2014.  

118 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. Fonte INPI. Introdução à Convenção de Berna: Disponível em: 
file:///C:/Users/Central/Downloads/convencao_de_berna.pdf. Acesso em 21/04/2014. 

119 SMITH, Bradford L. The third industrial revolution: law and policy for the internet, in Recueil 
des Cours, vol. 282, 2000. p. 273. 



 “A fase preparatória e que antecede a grande fase 

internacionalista, foi notadamente precedida por uma fase nacional, dos Direitos de 

Propriedade Intelectual, variável segundo cada nação envolvida, com uma clara 

distinção entre “Propriedade Industrial” e “Propriedade Intelectual”,
120

 com profundo 

embasamento nos regimes de privilégios e monopólios, com atribuição de 

exclusividade e de Direito exclusivo de exploração em favor dos inventores (Industrial) 

e criadores (Autoral).121 

Devem-se às corporações de ofício,122 a partir da Idade Média, a proteção 

das Marcas, que serviam para identificar e diferenciar uma corporação de ofício de 

outra, ao mesmo tempo em que servia de selo de garantia e qualidade, associada à 

imagem da corporação, e atestado para os comerciantes locais a ela ligados.123 

 A ausência de um órgão central e estatal certificador era resolvida, 

fazendo com que os documentos de certificação e registros ficassem de posse da 

corporação de ofício, e era na corporação que terceiros deveriam buscar a 

comprovação da certificação. Na prática, a marca servia para distinguir, mercadorias 

localmente comercializadas, as criações eram submetidas ao registro nas 

associações, investindo o titular de um privilégio de uso exclusivo.124 

                                            
120 BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. Guide to the application of the Paris. Convention 

for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in1967. Genebra: BIRPI, 
1968. p. 20. 

121 MGBEOJI, Ikechi, “The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a 
Historiography of the Role of Patents in Industrialization”, in Journal of the History of International 
Law, vol. 5, n. 2, 2003, p. 403-422. 

122 Uma instituição típica da sociedade medieval. Eram associações que organizavam a produção e a 
distribuição de determinados produtos, reunindo profissionais do mesmo ramo. As corporações 
atuaram como incentivo para o aumento da produção. Os comerciantes manufatureiros foram 
obtendo cada vez mais lucros o que gerou um crescente acúmulo de capitais, nas mãos de uma 
nova classe, que passou a ser denominada de burguesia. A grande finalidade das corporações era 
evitar a concorrência entre os artesãos, tanto locais como de outras cidades, e adequar a 
produção ao consumo local. As corporações fixavam o preço do produto, controlavam a qualidade 
das mercadorias, a quantidade de matérias primas e fixavam os salários dos trabalhadores. 
FRANCO Jr.,Hilário. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001. p. 
39-44. 

123 SCHECHTER. Frank I. The historical foundations of the law relating to trade-marks. Vol. 1. 
Clark/NJ: Lawbook Exchange, 1999. p. 20. 

124 SCHECHTER. Frank I. The historical foundations of the law relating to trade-marks. cit., p. 
122. A origem dos diversos sistemas de registro envolvendo os Direitos de Propriedade Intelectual 
na França, Alemanha e Itália, no final do século XIX, remonta à estrutura de corporações de ofício 
da Idade Média, sem, no entanto, significar a construção das distinções dogmáticas estabelecidas 
entre Propriedade Industrial e Propriedade Intelectual.  



De maneira análoga, os produtos com características inventivas e de 

interesse do Estado, começam a ser objeto de proteção (Patentes) concedidas pelo 

soberano (Estado) em favor do súdito (Inventor), Patente, podendo ser traduzida 

como um certificado emitido pelo monarca, reconhecendo o monopólio temporário 

para a exploração da referida invenção. 

Os historiadores atribuem aos estatutos de Florença e Veneza a origem 

legislativa da proteção dos Direitos de inventores, que já no século XVI, tiveram os 

Direitos reconhecidos por meio de atos normativos, expedidos pelo governo local.125 

No ano de 1421, o principado de Florença, reconheceu e expediu uma 

Patente ao arquiteto e inventor, Filippo Brunelleschi, pela invenção de um navio, 

com alta especificação, para o transporte e beneficiamento de mármore, da região 

de Carrara, então usada para construção da Catedral de Florença. A atuação do 

governo de Florença reflete o aprofundamento das transações e do comércio no 

período medieval.126 

Em outras cidades europeias, tanto o comércio e as artes estavam 

intrinsicamente ligados às atividades das corporações, desta forma, foi pela atuação 

destas guildas (corporações) que o conceito de cartas Patentes ou estatutos de 

reconhecimento de invenção espalharam-se pela Europa. Em 19 de março de 1474, 

o primeiro estatuto conhecido foi promulgado em Veneza, com o objetivo de 

"estimular o desenvolvimento das artes e ofícios” pela concessão de licenças de 

importação das mercadorias desde que incorporando Invenções.127 

Do outro lado do canal da mancha, o ano de 1623 é considerado o ano 

em que pela primeira vez é normatizada a matéria de Patentes, simbolizado pelo 

Statute of Monopolies. De natureza limitativa, ele concedia Direitos exclusivos aos 

inventores. Na sua essência, o estatuto determinava que a invenção não poderia 

                                            
125 NARD, Craig Allen; WAGNER, Robert. Polk. Patent Law. New York: Foundation Press, 2007. p. 

21. 
126 NARD, Craig Allen; WAGNER, Robert. Polk. Patent Law. New York: Foundation Press, 2007. p. 

25.  
127 SHERMAN, Brad e BENTLY, Lionel. The making of modern intellectual property law: 

experience the British, 1760-1911. New York/Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 
207.  



confrontar à lei e muito menos ser lesiva ao Estado, em especial, quando esta 

exploração resultasse aumento de preços ou prejuízo às relações de comércio.
128

 

As primeiras regras internacionais de proteção do Direito de Autor e 

Conexos e de Propriedade Industrial surgiram na Europa, em plena Revolução 

Industrial, frente à necessidade de os Estados elaborarem normas uniformes de 

Direito Privado.129 

Foram os resultados da Revolução Industrial, notadamente na área dos 

transportes e telecomunicações, principalmente por uma ampla liberdade de 

associação (distante do modelo corporativo da idade média) que acabaram, ainda 

que de forma tardia, impulsionando em toda Europa as normatizações legislativas no 

âmbito da Propriedade Intelectual; rompendo assim, com o modelo de privilégios até 

então vigentes e que modestamente foram atacados pela revolução francesa, que 

institui os primeiros modelos jusprivatistas.
130

 

Como desenvolvimento natural deste processo, tem-se a edição das 

primeiras leis que efetivamente se dedicaram a tratar do tema da Propriedade 

Intelectual, como na França (1781 e 1793), República Helvetia (1801), Reino dos 

Países Baixos (1806). Mesmo tratando de Direitos privados, todas as leis já citadas, 

se caracterizavam por forte sentido público, pois na sua essência anunciavam 

princípios de natureza gerais relacionados à proteção de Direitos de 

                                            
128 SHERMAN, Brad e BENTLY, Lionel. The making of modern intellectual property law: 

experience the British, 1760-1911. New York/Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 
p.196. No mesmo sentido: CARVALHO, Nuno Pires de. O sistema brasileiro de Patentes: o mito e 
a realidade. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais,1983. p. 14. 

129 “Durante a era do iluminismo, o homem sondou as questões práticas com a mesma energia com 
que questionava os pressupostos políticos e espirituais. Em toda Europa procuravam-se novas 
soluções para velhos problemas, mas foi na Grã-Bretanha que essa criatividade foi posta, pela 
primeira vez em uso comercial de larga escala. Ali, antes do final do século (XVIII) os industriais 
descobriram uma maneira de fundir o minério de ferro usando carvão mineral em vez do caro 
carvão vegetal; outros utilizavam a energia a vapor para mover máquinas que até então 
dependiam de músculos de homens ou animais ou das forças imprevisíveis dos ventos e marés. 
Com essas inovações, as pequenas oficinas artesanais da Inglaterra deram lugar às fabricas de 
produção em massa. De inicio9, as novas Invenções provocaram apenas mudanças em pequena 
escala (...). Poucos deram-se conta de que esses avanços eram o começo de um vasto processo 
de mecanização que varreria a Europa e ficaria conhecido como Revolução”. DI BLASI, Clésio 
Gabriel. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982. p. 18. 

130 SHERMAN, Brad e BENTLY, Lionel. The making of modern intellectual property law: the 
British experience, 1760-1911. New York/Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 207. 



Intelectualidade, que em certo sentido provinham do espírito público, oriundo da 

revolução francesa.131 

 No fim do século XIX, no contexto do liberalismo, não era possível 

aspirar-se a uma padronização de Direitos. Não se concebia que o Direito 

internacional pudesse regrar relações de Direito privado, essencialmente individuais, 

em princípio, ferindo a soberania de uma nação.132 

 Ainda assim, o movimento de normatização dos Direitos de Propriedade 

Intelectual esteve sempre na pauta econômica dos países hegemônicos, formando 

sempre um fator de promoção do processo de desenvolvimento nacional, através da 

proteção da indústria doméstica.133 

O movimento de consolidação e globalização econômica do período, 

implica necessariamente, um movimento de exportação dos processos de proteção 

da Propriedade Intelectual, e as primeiras tentativas de relações bilaterais de 

regulamentação destes Direitos. 

Nestes primórdios dois elementos foram adotados como forma de 

princípios:  

a) a territorialidade: entendimento este que determinava que a 
proteção Intelectual só poderia ser concedida no território 
nacional, onde tenha sido requerido. 

b) reciprocidade: todo e qualquer Direito ou dever estendido ao 
nacional de determinado país, deverá obrigatoriamente ser 

estendido ao nacional da nação concedente.
134

 

                                            
131 DA SILVA, Marcos Vinicius Viana e DA SILVA, José Everton. A evolução histórica da 

Propriedade Intelectual: uma necessidade do mercado para a exploração monetária. Disponível 
em: http://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-propriedade-
intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria. Acesso em 24/05/2014. 

132 Neste sentido Lobo: Dentre os princípios chamados liberais incluem-se aqueles sobre os quais a 
doutrina civilista vem discorrendo há muito tempo. São eles: a) a autonomia privada; b) o pacta 
sunt servanda; e c) a relatividade subjetiva do contrato (eficácia inter partes). LÔBO, Paulo Luiz 
Netto. Princípios sociais dos contratos no Código de Defesa do Consumidor e no novo Código 
Civil. In: Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, abril/junho, nº 42, 2002. p. 187-195. 

133 DÖLEMEYER, Barbara. "Wege der Rechtsvere inheitlichung: Zur Auswir kung internationaler 
Verträge aufeuro päische Patent- undUrheberrechtsgesetzedes 19. Jahrhunderts", Trad. Arieli 
Michels. p. 66. 

134 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução a Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003. p. 36. 

 



O grande mérito do movimento que culmina no final do século com as 

convenções de Paris e de Berna, foi o de representar um movimento de proteção às 

relações internacionais de Propriedade Intelectual e ao mesmo tempo, fornecer um 

arcabouço mínimo para construção dos modelos nacionais de Propriedade 

Intelectual, sem a tentação da superproteção do nacional em detrimento do 

elemento estrangeiro. A adoção de regras básicas e mínimas acabou constituindo-se 

na grande contribuição do movimento europeu de Propriedade Intelectual ao longo 

do século XIX.
135

 

A França é um dos mais destacados exemplos deste processo de 

desenvolvimento de relações bilaterais em matéria de Propriedade Intelectual, 

assinando diversos protocolos e tratados ainda na segunda metade do século XIX 

com países vizinhos, com o objetivo de proteger os Direitos dos autores e de 

inventores contra atos transfronteiriços de violação, plágio e contrafação, que 

ocorriam em outras regiões da Europa. Entre os principais instrumentos destacam-

se os tratados entre França e Portugal, de 1851, entre França e Suíça, de 1864, 

para proteção das obras literárias e artísticas.136 

 A adesão às regras somente aconteceria se não houvesse limitação ao 

exercício das competências soberanas dos Estados. A busca da cooperação e 

integração entre os Estados só vai aparecer, no final da Segunda Guerra (1939-

1945), quando o direito internacional teve suas bases renovadas e ampliadas. 

2.1.2 Classificação 

 A classificação da Propriedade Intelectual dada pela OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual)137 é dividida em três grandes áreas,138 a saber: 

                                            
135 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000. p. 45. 
136 BOLLA, Plinio, De la Convention universel le sur le droit d'auteurà une convention 

international e surles droitdits voisins. Trad. Marcos Vinicius Viana da Silva. In: Recueildes 
Cours, vol. 95 (1958-III), p. 89-93. 

137 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma das 16 agências especializadas 
da ONU, criada em 1967, com sede em Genebra. A agência se dedica à constante atualização e 
proposição de padrões internacionais de proteção às criações intelectuais em âmbito mundial. Os 
exemplos mais marcantes desta atuação são o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 
(PCT); o apoio ao Convênio Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV); o 
Protocolo de Madrid, para o registro internacional de Marcas; e as negociações relativas à 



1) Propriedade Industrial: Visa proteger as Invenções139 e os Modelos de 

Utilidade,140 por meio de Patentes.141 

 Em contrapartida, o inventor ou o titular deve descrever o Conhecimento 

abrangido pelo bem patenteado para o acesso ao público, bem como Marcas142, 

Indicações Geográficas143e Desenhos Industriais144(através de registros). Os 

pedidos devem ser dirigidos ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, e 

são regulamentados pela Lei n° 9.279/1996.  

2) Direito de Autor e Conexos: Referem-se à proteção conferida aos 

trabalhos, literários e artísticos, tais como: peças de teatro, romances, poemas, 

peças de teatro filmes, trabalhos musicais, desenhos, pinturas, fotografias, 

esculturas e desenhos arquitetônicos.  

Entre os Direitos Conexos aos Direitos Autorais incluem-se o dos 

intérpretes, produtores de fonogramas e gravações e dos produtores de rádio e 

televisão. O programa de computador também recebe a proteção legal conferida aos 

Direitos Autorais145 

                                                                                                                                        
harmonização no campo de Patentes e Marcas e Direito de autor. Fonte: OMPI Acesso em 
21/04/2014, em: http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/ompi/. 

138 PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade Intelectual e Universidade. Aspectos legais. Florianópolis: 
Boiteux, 2005. p. 19-22. 

139 Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que esteja revestido do 
requisito de novidade para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência 
evidente do Estado da técnica. Ato normativo nº 017 de 11 de maio de 1976, Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), Brasil. 

140 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. Art. 9º da Lei 9.279/96. Brasil. 

141 Patente é um título de Propriedade temporária sobre uma invenção ou Modelo de Utilidade, 
outorgados pelo Estado aos inventores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de 
Direitos sobre a criação que lhes garante a exclusividade de uso econômico de sua criação. 
Manual do Inventor. Campinas: Unicamp, 2010. p. 12.  

142 São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não 
compreendidos nas proibições legais. Art. 122 da lei 9.279/96. Brasil 

143 Indicação utilizada em produtos que apresentam uma origem geográfica específica e que 
possuem qualidades e reputação vinculadas ao local. DUPIM, Luiz Claudio de Oliveira, 
Indicações Geográficas Brasileiras. Palestra in Anais do XI REPICT. Rio de Janeiro: UFRJ. 
2011. 

144 Considera-se Desenho Industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado 
visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação 
industrial. Art. 95 da lei 9.279/96. 

145 DA SILVA. José Everton e SANTOS. Ricardo Alexandre. Cadernos da Inovação. Caderno I 
Manual do Inventor da UNIVALI. Itajaí: UNIVALI, 2013. p. 49.  



São protegidas pelos Direitos de autor as obras artísticas e literárias, 

programas de computador, independentemente do mérito artístico, literário ou 

funcional que tenham alcançado. Para auferir a proteção legal não é necessário o 

registro da obra em si, basta torna-la pública, para que possa auferir proteção, a fim 

de evitar problemas com futuras disputas judiciais pelo reconhecimento desses 

Direitos, conforme as determinações estipuladas pela Lei n° 9.610/1998, 

recomenda-se o seu registro. 

3) Proteção Sui Generis: Regula o procedimento de análise e/ou 

apropriação de espécies da biodiversidade, é composta por:  

a) Lei de Cultivares: (Lei n° 9.456/1997), estimula investimentos no 

desenvolvimento de novas variedades vegetais por terceiros não autorizados, por 

meio de produção de novas Cultivares, assim como seu material de reprodução ou 

multiplicação comercial, cada qual com prazos especificados, sendo o Ministério da 

Agricultura e Abastecimento, encarregado de efetuar os registros, por intermédio do 

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares.146 

b) A Proteção dos Conhecimentos Tradicionais: (Lei n 13.123/2015), visa 

o respeito à preservação e manutenção do Conhecimento e prática das 

comunidades locais e populações indígenas, bem como, incentivar a sua (mais 

vasta) aplicação, com a consequente participação nos resultados por parte das 

comunidades envolvidas.147 É assegurada pelas diretrizes emanadas da 

Conferência da Biodiversidade e pelo protocolo de Nagoya. 

c)  E por último, a regulamentação alusiva à Topografia de Circuitos 

Integrados, conforme a Lei n° 11.487/2007 que determina os procedimentos de 

registros, sob a tutela do INPI148. 

 

                                            
146 DA SILVA, José Everton e SANTOS, Ricardo Alexandre. Cadernos da Inovação. Caderno I 

Manual do Inventor da UNIVALI. Itajaí: UNIVALI, 2013. p. 25-29. 
147 DIEGUES, Antonio Carlos Santana. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 

2004. p. 16. 
148 DA SILVA, José Everton e SANTOS, Ricardo Alexandre. Cadernos da Inovação. Caderno I 

Manual do Inventor da UNIVALI. Itajaí: UNIVALI, 2013. p. 28-29. 



2.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSNACIONALIDADE 

Com certeza, pode-se afirmar que se existe um processo/sistema de 

proteção da Propriedade Imaterial, ele deve com absoluta certeza ter caráter 

internacional e transnacional149.  

O sistema de proteção à Propriedade Intelectual é todo ele baseado em 

convenções, que se pode afirmar são fruto de seu tempo, o final do século XIX, que 

se caracterizou pela criação de organismos internacionais, com a intenção de 

amortizar diferenças, criando regras comuns, cujo objetivo final era facilitar os 

negócios e as relações internacionais, sempre pela lógica do respeito à soberania 

nacional. 

2.2.1 Convenção de Paris 

Antecedendo às grandes convenções, foi o sucesso de convenções 

técnicas sobre assuntos relacionados à área, cujo grande resultado, foi definir a 

possibilidade de que outras áreas poderiam utilizar do mesmo recurso, para 

regulamentar em nível internacional matérias de interesse comum.150 

A primeira destas reuniões técnicas foi a da (UIT) – União Internacional de 

Telecomunicações – destinada a regular e orientar o uso das ondas de rádio em 

nível mundial; e a segunda a (UPU) - União Postal Universal – voltada a regular o 

uso postal em nível mundial. 

                                            
149 O Estado e o Direito Transnacional poderiam ter, enquanto proposta para a discussão, as 

seguintes características: a) Constituição a partir de Estados em processos de abdicação intensa 
das competências soberanas; b) Formação por instituições com órgãos e organismos de 
governança, regulação, intervenção e aplicação das normas transnacionais; c) Capacidade fiscal 
em diversos âmbitos transnacionais, como em questões vitais ambientais, financeiras, circulação 
de bens e serviços, dentre outros não menos importantes; d) Atuação em âmbitos difusos 
transnacionais: questão vital ambiental, manutenção da paz, Direitos humanos, dentre outros; e) 
Pluralismo de concepção, para incluir nações que não estão organizadas politicamente a partir da 
lógica judaico-cristã ocidental; f) Implantação gradativa de instrumentos de democracia 
transnacional deliberativa e solidária; g) Constituição dos espaços públicos transnacionais 
especialmente com base na cooperação, solidariedade e no consenso; h) Capacidade de coerção, 
como característica fundamental, destinada a garantir a imposição dos Direitos e deveres 
estabelecidos democraticamente a partir do consenso, superando assim uma das principais 
dificuldades de atuação dos Estados no plano externo. CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. A 
Transnacionalidade e a emergência do Direito transnacionais. In CRUZ, Paulo Márcio. Revista 
Filosofia do Direito e Intersubjetividade. v. 2, n. 1. 2010. 

150 PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber (orgs). Propriedade Intelectual e desenvolvimento. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 65. 



Já no campo jurídico, a Convenção de Genebra (Direitos de combatentes 

e civis) de 1864 e, posteriormente, revisada em 1949, e a Convenção de Haia 

(regras de Direito Internacional Público) de 1899 e 1907, são marcos desta 

cooperação internacional.151 

Pode-se afirmar que a Convenção de Paris (CUP) teve dupla origem: 

a) O aprofundamento da Revolução Industrial tornou quase inevitável o 

surgimento da proteção Intelectual industrial, devido ao fato de que inovação e 

invenção passaram a fazer parte do próprio processo de progresso e 

industrialização.  

Também é verdade que o processo da segunda Revolução Industrial 

avança para além das fronteiras europeias, alcançando os Estados Unidos e o 

Japão. Estava pronto o cenário para construção de uma normatização da proteção 

Intelectual, que envolvesse os principais atores globais. 

b) Já a evolução dos Direitos Civis (Direitos Individuais), insere-se dentro 

das ideias defendidas por Locke, de que a liberdade e a Propriedade seriam Direitos 

Naturais do sujeito e deveriam ser transformadas em Direitos Civis e adotadas e 

defendidas pelo Estado. Neste sentido, Locke defende que no Estado natural o 

indivíduo é dono de tudo, mas é com o trabalho Intelectual que ele se apropria do 

bem, estabelecendo a Propriedade. 152 

                                            
151 SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico. São Paulo: 

Edusp, 1992. p. 26. Para Landes, três são os fatores que explicam a ocorrência da primeira 
Revolução Industrial: a) o surgimento de uma metodologia científica; b) um processo contínuo do 
surgimento de Invenções derivadas principalmente do investimento em pesquisa e; c) autonomia 
do processo científico. LANDES, David S.The Wealth and Poverty of Nations: why some are so 
rich and some sopoor. Nova Yorque: W.W. Norton & Company Ltd, 1999. p. 46. Já a segunda 
Revolução Industrial, caracteriza-se pelo desenvolvimento da indústria petrolífera, química, elétrica 
e siderúrgica. Dentro desta ideia, é realizada a Convenção da União de Paris (CUP) em 1883, 
neste cenário o processo industrial demandava por proteção do Conhecimento aplicado, muitas 
vezes derivado de altos investimentos em pesquisa, e também a produção de bens de consumo 
alcança números de produção de alta escala, o que evidencia ainda mais a necessidade de 
proteção ao Conhecimento. Também é verdade que o processo da segunda Revolução Industrial 
avança para além das fronteiras europeias, alcançando os Estados Unidos e o Japão. Estava 
pronto o cenário para construção de uma normatização da proteção Intelectual, que envolvesse os 
principais atores globais. SHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento 
Econômico. São Paulo: Edusp, 1992. p. 26-40. 

152 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 47. 



Já Scherwood,153 defende a ideia que o “estatuto francês de 1793”, que já 

previa os Direitos de Autor, foi a grande fonte, que inspirou diversos ordenamentos, 

pelo mundo, no sentido, de proteção do Direito civil. 

A convenção da União de Paris (CUP/1883) foi a primeira a tratar 

sistematicamente da Propriedade Intelectual, mais precisamente da Propriedade 

Industrial, ensejando as Invenções, Modelos de Utilidade, as Marcas, as Indicações 

Geográficas e a concorrência desleal. 

A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas 

(1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo 

(1967). Contando atualmente com 173 (cento e setenta e três) países signatários. 

Foi na convenção de Estocolmo (1967), versão atualmente em vigor, que 

foi criada a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), que administra 

a convenção em termos mundiais. 

A Convenção estabeleceu três princípios154 que se tornaram basilares 

para a proteção da Propriedade Intelectual: 

                                            
153 SCHERWOOD, Robert M. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico. Trad. 

Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: EDIUSP, 1992. p. 67.  
154 Princípio, segundo Nicola Abbagnano é: “Ponto de partida e fundamento de um processo 

qualquer. Os dois significados, “ponto de partida” e “fundamento” ou “causa”, estão estreitamente 
ligados na noção desse termo, que foi introduzido em filosofia por Anaximandro (Simplício, Fis., 
24, 13); a ele recorria Platão com frequência no sentido de causa do movimento (Fed., 245 c) ou 
de fundamento da demonstração (Teet., 155 d); Aristóteles foi o primeiro a enumerar 
completamente seus significados. Tais significados são os seguintes: 1º ponto de partido de um 
movimento, p. Ex., de uma linha ou de um caminho; 2º o melhor ponto de partida, como p. Ex. o 
que facilita aprender uma coisa; 3º ponto de partida efetivo de uma produção, como p. Ex. a quilha 
de um navio ou os alicerces de uma casa; 4º causa externa de um processo ou de um movimento, 
como p. Ex. um insulto que provoca uma briga; 5º o que, com a sua decisão, determina 
movimentos ou mudanças, como p. ex. o governo ou as magistraturas de uma cidade; 6º aquilo de 
que parte um processo de Conhecimento, como p. ex. as premissas de uma demonstração. 
Aristóteles acrescenta a esta lista: “’Causa’ também tem os mesmos significados, pois todas as 
causas são princípios. O que todos os significados têm em comum é que, em todos, o ponto de 
partida do ser, do devir ou do conhecer” (Met., V, 1, 1012 b 32-1013 a 19). Esses reparos de 
Aristóteles contêm quase tudo o que a tradição filosófica posterior disse a respeito dos princípios. 
Talvez caiba distinguir outro significado: como ponto de partida e causa, o P. às vezes é assumido 
como o elemento constitutivo das coisas ou dos Conhecimentos. Este, provavelmente, era um dos 
sentidos da palavra entre os pré-socráticos, às vezes utilizado pelo próprio Aristóteles (Met., I, 3, 
983 b 11; III, 3, 998 b 30, etc). Neste sentido, Lucrécio chamava os átomos de P. (De rer. Nat., II, 
292, 573, etc.), e os estóicos distinguiam elementos e P., Pelo fato de que os P. não são gerados 
e são incorruptíveis (DIÓG. L., VII, 1, 134). No séc. XVIII, ao definir o P. como “o que contém em si 
a razão de alguma coisa”, Wolff (Ont., s 886) observa que esse significado estava de acordo com 
a noção de Aristóteles e que os escolásticos não se haviam afastado dela (Ont., S 879). 
Baumgarten, a quem a terminologia moderna tanto deve, repetia a definição de Wolhh (Met., S 



a) Tratamento Nacional 

Esse princípio consagrado no art. 2º da Convenção de Paris, estabelece 

que os nacionais de cada um dos países membros gozem, em todos os outros 

países unionistas, da mesma proteção vantagens e Direitos concedidos pela 

legislação do país a seus nacionais, sem que nenhuma condição de domicílio ou de 

estabelecimento seja exigida. Desta forma, os residentes ou aqueles proprietários de 

estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos no território de um dos países 

membros da Convenção (art. 3º), são equiparados aos nacionais do país onde foi 

requerida a Patente ou o Desenho Industrial.155 

b) Prioridade Unionista 

Alçado à condição de princípio, a previsão estabelecida pela Convenção 

de Paris em seu Art. 4º, dispõe que o primeiro pedido de Patente ou Desenho 

Industrial, depositado em um dos países membros serve de base para depósitos 

subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou 

seus sucessores legais. Tem-se o Direito de Prioridade (Denominado período de 

graça). Os prazos para exercer tal Direito são: 12 (doze) meses para Invenção e 

Modelo de Utilidade e 6 (seis) meses para Desenho Industrial.156 

c) Territorialidade 

                                                                                                                                        
307). Kant, por um lado, restringia o suo do termo ao campo do Conhecimento, entendendo por P. 
“toda proposição geral, mesmo extraída da experiência por indução, que possa servir de premissa 
maior num silogismo”, mas por outro lado introduzia a noção de “P. absoluto” ou “P. em si”, vale 
dizer, Conhecimentos sintéticos originários e puramente racionais, que ele julgava insubsistentes, 
mas aos quais a razão recorreria no seu uso dialético (Crít. R. Pura, Dialética, II, A). Na filosofia 
moderna e contemporânea a noção de P. tende a perder importância. Com efeito, inclui a noção 
de um ponto de partida privilegiado, não de modo relativo (em relação a certos objetivos), mas 
absoluto, em si. Um ponto de partida desse gênero hoje dificilmente poderia ser admitindo pelas 
ciências. Poincaré observava com razão que um P. não passa de lei empírica que se considere 
cômodo subtrair ao controle da experiência por meio de convenções oportunas: portanto, um P. 
não é verdadeiro nem falso, mas apenas cômodo (La valeur de la Science,1905, p. 239). Em 
matemática e lógica, nas quais há oportunidades dessa natureza, esse termo esta em desuso 
para indicar as premissas de um discurso, e foi substituído por axioma ou postulado. Nestes 
campos é frequente dar-se o nome de P. a teoremas particulares, cuja importância para o 
desenvolvimento ulterior de um sistema simbólico se queira ressaltar, Peirce chamara de P. guia 
(Leading Principle) o P. que “se deve supor verdadeiro para sustentar a validade lógica de um 
argumento qualquer” (Coll. Pap., 3, 168; cf. DEWEY, Logic, I; trad. It., p. 46). ABBAGNANO, 
Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1º ed. brasileira coordenada e revista por Alfredo 
Bosi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. p. 792-793. 

155 HAMMES, Bruno. O Direito de Propriedade Intelectual. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p.40. 
156 COUTO GONÇALVES, Luis Manuel. Manual de Direito industrial: Patentes, Marcas, 

concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2005. p. 46. 



Esse princípio consagrado na Convenção de Paris estabelece que a 

proteção conferida pelo Estado através da Patente ou do registro do Desenho 

Industrial tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede. 

Observa-se que a existência de Patentes regionais, como, por exemplo, a 

Patente europeia, ou uma patente do Mercosul, não configura uma exceção, pois 

tais Patentes resultam de acordos regionais específicos, nos quais os países 

membros reconhecem a Patente concedida pela instituição regional como se tivesse 

sido outorgada pelo próprio Estado. 

A CUP, não criou mecanismos de proteção à Propriedade Intelectual, mas 

fundamentou os princípios básicos para a proteção destes Direitos. 

 

2.2.2 Convenção de Berna 

A Convenção de Berna de 1886, trata das obras literárias e artísticas, ela 

estabelece os mecanismos internacionais de proteção aos Direitos de autor. 

Deve-se a Victor Hugo, incentivador da Association Litteráire et Artistique 

Internationale,157 criada em 1878, cujas reuniões foram os primeiros ensaios para a 

Convenção de Berna, nas reuniões de sua associação se tratava abertamente da 

criação de um regime internacional de proteção de obras artísticas e literárias.  

Podemos afirmar que a CUP é o corolário de um processo que conjuga 

dois atores, a Revolução industrial e a afirmação dos direitos liberais, de outro lado, 

                                            
157 A Associação Literária e Artística Internacional (ALAI) é uma sociedade dedicada a estudar e 

discutir questões jurídicas que surgem no contexto da proteção dos interesses dos indivíduos 
criativos. Direitos de autor e Direitos do desempenho dos artistas são hoje parte integrante dos 
Direitos humanos fundamentais, consagrados em diversas convenções, declarações e cartas 
internacionais.  

 Fundada em 1878, pelo grande escritor francês Victor Hugo, para promover o reconhecimento 
internacional da proteção jurídica dos autores para o seu trabalho Intelectual, a Associação 
cumpre o seu propósito, promovendo a disseminação internacional de obras, de modo a 
enriquecer o patrimônio da humanidade. Este objetivo foi alcançado inicialmente no final do século 
19, com a adoção da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. A 
ALAI, desde então, continua a desempenhar um papel fundamental na elaboração dos 
instrumentos jurídicos internacionais relativos aos Direitos de autor e os Direitos dos artistas, 
especificamente através da organização de congressos e jornadas de estudo dedicados à análise 
aprofundada de todos os aspectos do Direito de autor. Disponível em: 
http://www.alai.org/en/presentation.html. Trad. Marcos Vinicius Viana da Silva. Acesso 
em:22/04/2014. 



a Convenção de Berna é uma consequência além destes fatores, do advento da 

invenção da impressão. 

A invenção de Gutenberg facilitou a difusão do Conhecimento e 

incentivou todas as formas de escrita, até então ao alcance de poucos. A impressão 

uniformizou as cópias e multiplicou seu alcance. No século XIX, criou-se a prensa 

hidráulica e com o ela os jornais, e a criação literária passa a ser cada vez mais 

objeto de discussão. 

A princípio a proteção derivada da Convenção de Berna se aplica às 

obras literárias e artísticas, mas existem outras possibilidades, é pela convenção que 

os programas de computador são protegidos.158  

Como princípios, a Convenção de Berna adota os mesmos da Convenção 

de Paris sem, no entanto, exigir o depósito para configurar a proteção, basta a 

publicação para garantir os Direitos do criador. 

A Convenção de Berna estabelece, a priori, o tempo de 50 anos, como 

tempo mínimo de proteção para as produções artísticas e literárias, mas aceita 

exceções, sempre favoráveis aos autores, no caso de fotografias e obras de arte o 

tempo mínimo é de 25 anos, admitindo exceções favoráveis aos autores. 

A Convenção foi revista em Paris (1896) e Berlim (1908), completada em 

Berna (1914), revista em Roma (1928), Bruxelas (1948), Estocolmo (1967) e Paris 

(1971), e emendada em 1979. Desde 1967 que a Convenção é administrada pela 

World Intellectual Property Organization (WIPO).159 

O Reino Unido assinou a Convenção em 1887, mas não implementou 

uma grande parte das disposições durante os cem anos seguintes. Já os Estados 

Unidos recusaram inicialmente a convenção, porque aceitá-la implicaria uma 

alteração significativa à sua lei de Direito de Autor (particularmente no que diz 

respeito a Direitos morais, remoção do requerimento de registo das obras tal como a 

eliminação da obrigatoriedade do aviso de copyright).  

                                            
158 VIEIRA, José Alberto C. A proteção dos programas de computador pelo Direito de autor. 

Lisboa: Lex, 2005. p. 41. 
159 PIMENTA, Eduardo Salles. Código de Direitos Autorais e acordos internacionais. São Paulo: 

Lejus, 1998. p. 14. 



Só em 1988, o Reino Unido adotou efetivamente a CUB, seguido em 

1989 pelos Estados Unidos. Atualmente, quase todas as nações signatárias são 

membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), pelo que o acordo nos 

aspetos comerciais da Propriedade Intelectual requer que os não membros aceitem 

quase todas as condições da Convenção de Berna. Em abril de 2012, eram 165 os 

países signatários da Comvenção.160 

 

2.2.3 TRANSNACIONALIDADE NO CONTEXTO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL  

O processo de constituição do Estado Moderno é muito importante no 

sentido de esclarecer e fixar o termo Transnacionalidade. Esse modelo de Estado 

está construído, sob a lógica de um modelo de natureza constitucionalista, cujo 

alicerce primeiro é o conceito de Soberania. Assumindo como “teoria (ou ideologia) 

que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos Direitos em 

dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade161. 

Por outro lado, tem-se que admitir, que as premissas deste Estado, 

baseadas principalmente na ideia do Direito sobre um determinado território, 

legitimada por um povo nacional162, sobre o qual impõe seu poder, e também sobre 

todos aqueles que estejam sobre sua influência, a despeito de sua origem e 

natureza163, e de suas relações com outras nações enfrenta profunda crise. Este 

modelo se exauriu após a segunda guerra mundial entre outros fatores pelo 

desenvolvimento tecnológico164, e pelo aprofundamento da globalização. 

                                            
160 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.World Intellectual Property 

Organization. Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698. Acesso em: 
22 de abril de 2014. 

161 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: 
Edições Almedina, 2003. p. 51. 

162 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica p. 5-53. In CRUZ, 
Paulo Márcio. STELZER, Joana. (org.) Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. p. 
32.  

163 CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a emergência do Estado e do 
Direito transnacionais. In CRUZ, Paulo Márcio. STELZER, Joana. (org.) Direito e 
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. p. 63. 

164 CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a emergência do Estado e do 
Direito transnacionais. In CRUZ, Paulo Márcio. STELZER, Joana. (org.) Direito e 
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. p. 62. 



Apenas a premissa de Soberania, já não é capaz de atender aos 

reclames, de um mundo globalizado165, baseado em trocas comerciais intensas, e 

com relações de Propriedade Intelectual, acentuadas e reguladas cada vez mais por 

convenções, tratados e acordos transnacionais.166 

O enfraquecimento da Soberania, a desterritorialização, a 

sobrevalorização do capitalismo167 e a emergência de ordenamentos jurídicos não 

estatais marcam a transnacionalização.168 Como consequência deste processo, há o 

estabelecimento de organizações não estatais dedicadas a regular autonomamente 

os Direitos oriundos de transações entre entes privados e destes com os Estados.169 

Da mesma forma, organizações estatais de origem, concebidas para 

funcionar através dos mecanismos de soberania, crescem em capacidade e poder 

para além dos interesses dos Estados constituintes.170 Tem-se como exemplo a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização Mundial da Propriedade 

                                            
165 Alves destaca: “[...] a ideia de globalização mantém um significado generalizado de processo de 

crescente grau de transnacionalização da economia capitalista, facilitada pelos meios de 
transporte e pelo imediatismo dos meios de comunicação”. ALVES, Jose Augusto Lindgren. 
Direito e cidadania na pós-modernidade. Piracicaba: UNIMEP, 2002. p. 19. 

166 Neste sentido André-Noël Roth, ao se referir sobre a atual crise de regulação do Estado, que se 
mostra incapaz de solucionar os problemas sócio-políticos nacionais, aponta que: Uma das 
principais causas, se não for a principal, dessa crise de regulação, encontra-se no fenômeno da 
globalização (ainda mais acentuado pela queda do Bloco Socialista, que tinha reduzido a 
autonomia dos Estados nos aspectos jurídicos, econômicos, políticos e militares de sua 
soberania). Essa interdependência dos Estados influi sempre mais na definição das políticas 
internas de cada Estado. ROTH, Andre-Noël. O Direito em crise: Fim do Estado Moderno? In: 
Direito e Globalização Econômica: implicações e perspectivas. Organizador: José Eduardo 
Faria. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 17-18. 

167 Neste sentido Rifkin: a globalização da economia capitalista pode ser entendida nova fase do 
capitalismo baseada no tempo, na cultura e nas experiências vividas e transformadas em 
commodities, podem ser identificadas através da liberalização dos mercados, abertura da 
economia, domínio do capital financeiro e das empresas transnacionais, introdução de novas 
tecnologias e adoção do Estado mínimo. Todas estas características possibilitam uma maior 
interdependência econômica mundial. RIFKIN. Jeremy. A era do acesso: a transição de 
mercados convencionais para networks e o nascimento de uma nova economia. São Paulo: 
Makron Books, 2001. p. 7. 

168 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica p. 15-53. In CRUZ, 
Paulo Márcio. STELZER, Joana. (org.) Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. p. 
14-20. 

169 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 187. 
 
170 TOURAINE, Alain. Após a crise: A decomposição da vida social e o surgimento de atores não 

sociais. Tradução de Francisco Morás. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 59. 



Intelectual (OMPI) do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial entre 

outras.171 

 As questões referentes à Transnacionalidade se espelham nos processos 

que envolvem a Propriedade Intelectual, este processo fica mais claro nos casos de 

Propriedade Industrial, pois se uma nação protege os seus inventores, estaria 

acarretando um ônus muito pesado para seus cidadãos, pois o preço da proteção 

seria claramente um sobre preço no produto final. 172 

Sem contar ainda o fato de que uma nação que não protegesse a 

Propriedade Intelectual não necessitaria despender recursos em desenvolvimento 

de tecnologias, pois as buscaria pronta em outras nações, com as consequências 

desta decisão (dependência, falta de soluções para problemas locais, ausência de 

massa crítica, etc.…). 

Outro aspecto relevante, é que uma vez protegida a tecnologia, o seu 

detentor pode buscar novas nações para sua produção, levando em conta aspectos 

como mão de obra e acesso a matérias primas, produzindo bens em escala 

planetária, com menores custos. Mas a maior e mais impactante característica do 

sistema de Propriedade Intelectual atual é que os seus custos são assumidos pela 

população global,173 mas os seus ganhos se concentram num número pequeno de 

nações, notadamente nos Estados Unidos e na Comunidade Europeia. Não sem 

sentido, estes países têm feito uma pressão muito grande em favor dos Direitos de 

Propriedade Intelectual de suas empresas.174 

 Neste sentido Fernandes e Santos175: 

                                            
171 IGLESIAS PRADA, Juan Luis. Disposiciones generales y princípios básicos em El acuerdo sobre 

las ADIPC. In: Los Derechos de Propriedade Intelectual em la OMC: El acuerdo sobre los 
ADPIC. Madrid: CEFI-IDEI. 1997. Tomol. p. 95. 

172 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica p.15-53. In CRUZ, 
Paulo Márcio. STELZER, Joana. (org.) Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011. p. 
38. 

173 MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves and BARBOSA, A.L.F. Patentes, pesquisa & 
desenvolvimento: um manual de Propriedade Intelectual [e-books]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ, 2000. p. 28. 

174 YOKAI, Benkler. Commons and Growth: The Essential Role of Open Commons in Market 
Economies, in 80. Chicago: University of Chicago Law Review. 2013. 

175 FERNANDES, Rodrigo; SANTOS, Rafael Padilha dos. Transnacionalidade e os novos rumos do 
Estado e do Direito. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v. 9, n. 1, 1º quadrimestre de 2014. Disponível em: 
www.univali.br/Direitoepolítica. Acesso em 23 de abril de 2014. 



O fenômeno da Transnacionalidade – naturalmente – fez surgir 
novos conflitos sociais, políticos e jurídicos que precisam ser 
dirimidos e regulados. Sob esta perspectiva também se faz 
possível observar o nascimento de novos Direitos, inclusive 
fundamentais, imprescindíveis para convivência harmônica das 
nações e sobrevivência duradoura da humanidade.  

O grande paradoxo está exatamente na contradição entre um sistema 

montado na lógica do grande capital, na defesa do interesse das grandes 

corporações, em detrimento dos demais Estados, mas que no nascimento carrega 

uma principiologia baseada num Estado soberano, que começa a enfraquecer a 

olhos vistos. 

O expoente máximo desta contradição é o fato da proteção dos inventos, 

Marcas ou do Direito Autoral, obedecer à velha lógica soberana da territorialidade, 

ou seja, a proteção só vale nos exatos limites territoriais do Estado onde foi 

requerida. Não sem fundamentação, que a busca de um consenso para um registro 

mundial, tem sido a tônica das discussões, sempre no interesse das nações mais 

ricas, econômica e tecnologicamente falando. Estes problemas se reproduzem em 

escala planetária e acabam por contaminar os processos nacionais. 176 

 

2.3 PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

A primeira manifestação no Direito brasileiro a respeito da proteção da 

Propriedade Intelectual se dá através do Alvará Régio de 1809177, que isenta de 

Direitos as matérias-primas do uso das fábricas e concede outros favores aos 

fabricantes e à navegação nacional. Coube ao príncipe regente D. João VI 

                                            
176 SANTOS, Noemi de Freitas. NOVOS DESAFIOS DO DIREITO NA SOCIEDADE EM REDE: a 

liberdade de expressão na blogosfera versus direitos da personalidade. Anais do 2º Congresso 
Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede. Santa 
Maria. UFSM. 2013.933/948 Disponível em: http://www.ufsm.br/congressodireito/anais. Acesso em 
22 de março de 2014. 

177 “Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção 
nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do Direito que possam ter ao favor pecuniário, que 
sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que 
estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que 
esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por 
quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação 
goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se 
acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se 
todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes 
concessões”. VIEIRA, Marcos Antonio. Propriedade Industrial. Patentes. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2009. p. 24. 



promulgar em 28 de abril de 1809 o alvará, concedendo privilégios temporários aos 

inventores, com o objetivo claro de estimular o comércio, a indústria e o progresso 

de terras de além-mar.178 

O Alvará de D. João VI, aplicável somente ao Estado brasileiro, coloca-

nos como uma das quatro primeiras nações no mundo, a ter uma legislação sobre o 

tema. 

A chegada da Corte portuguesa representa uma rara oportunidade para o 

Brasil começar a pensar na reforma do Estado brasileiro, principalmente no caráter 

patrimonialista179 deste Estado. 

Os privilégios até então existentes, teriam que obrigatoriamente serem 

repensados, visando agora o desenvolvimento da ex-colônia. 

Neste sentido, o plano se valeu de três instrumentos principais: o primeiro 

foi à eliminação dos impostos incidentes sobre a importação de determinados 

insumos, quando fossem importantes para a economia nacional e o abastecimento 

interno. O segundo ponto era o controle das compras estatais, direcionando estas 

compras, basicamente do Exército, para a indústria nacional ainda incipiente ou para 

aliados. 

 Em terceiro lugar, criava-se o sistema de incentivos ao desenvolvimento 

da tecnologia, através de Patentes industriais de concessão prevista no alvará, 

substituindo o sistema de privilégios, anteriormente existentes - com vistas a trazer 

para o Brasil novas indústrias. Não obstante, é preciso esclarecer que grande parte 

                                            
178 VIEIRA, Marcos Antonio. Propriedade Industrial. Patentes. Florianópolis: Conceito Editorial, 

2009. p. 25. 
179 Dominante o patrimonialismo, uma ordem burocrática, com o soberano sobreposto ao cidadão, na 

qualidade de chefe para funcionário, tomará relevo a expressão. Além disso, o capitalismo, dirigido 
pelo Estado, impedindo a autonomia da empresa ganhará substância, anulando a esfera das 
liberdades públicas, fundadas sobre a liberdade econômica, de livre contrato, livre concorrência, 
livre profissão, opostas, todas, aos monopólios e concessões reais. O feudalismo, não cria, no 
sentido moderno um Estado. Corporifica um conjunto de poderes políticos, dividido entre a cabeça 
e os membros, separados de acordo com o objeto de domínio, sem atentar para as funções 
diversas e privativas. Desconhece a unidade de comando – gérmen da soberania – que atrai 
fatores dispersos integrando-os; apenas concilia, na realização da homogeneidade nacional, os 
privilégios, contratualmente reconhecidos, de uma camada autônoma de senhores territoriais. 
FAORO, Raymundo. Os donos do Poder. Formação do patronato político brasileiro. São 
Paulo: Globo, 2001. p. 32. 

 



deste movimento tinha como endereço certo a indústria Inglesa, que através do 

governo inglês, tinha sido o fiador da fuga da família Imperial para o Brasil.180 

Ao longo do tempo, principalmente através da lei de 28 de agosto de 

1830, ficava claro que a posição do império brasileiro, era o de proteger diretamente 

o inventor brasileiro, principalmente ao anunciar que somente ao nacional seria 

estendido o Direito de Patente, e que sua exploração deveria ser feita no181 Brasil, a 

concessão de uma Patente no estrangeiro, de invento já protegido no Brasil por 

Patente, acabava acarretando a revogação da Patente brasileira.182 

Em relação ao estrangeiro, a lei previa um “subsídio” a ser pago pelo 

Estado, mas não um monopólio. A falta de uma regulamentação e do pagamento 

deste subsídio levou o Estado brasileiro a acabar concedendo Patentes aos 

estrangeiros. 

Quando do término da Convenção de Paris, o Brasil já possuía uma nova 

lei de Patentes, editada em 1882, já devidamente adaptada aos conceitos gerais 

advindos da convenção de Paris. Barbosa183, explica que no primeiro ano de 

vigência da nova lei, 1.178 pedidos de registro foram efetuados, contra 434 dos oito 

últimos anos da lei anterior. Trazendo explanação de motivo do Ministério da 

Agricultura, Comércio e Obras públicas de 1876, ao propor a elaboração da nova lei: 

Nação nova, dotada de grandes e variados elementos de 
riqueza, oferecendo tantas facilidades para a aquisição dos 
meios de subsistência, o Brasil não pode contar tão cedo, para 
o progresso de sua indústria, com o espírito de invenção que, 
como é sabido, somente na luta da necessidade contra os 
elementos e contra condições de vida e estímulos para seu 
desenvolvimento.  

                                            
180 VIEIRA, Marcos Antonio. Propriedade Industrial. Patentes. Florianópolis: Conceito Editorial, 

2009. p. 30. 
181 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2003. p. 56. 
182 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v. 1, 1982. p. 337. 
183 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução a Propriedade Intelectual. São Paulo: Lumen Juris, 

2010. p. 13. Acessível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf.13/04/2014. Acesso em 28 de 
julho de 2014.No mesmo sentido ALMEIDA, Paulo Roberto de. Formação da diplomacia 
econômica no Brasil: as relações econômicas internacionais no império. São Paulo: SENAC, 
2001. p. 39. 



Na visão da época, o Brasil de berço esplendido, só poderia almejar o 

desenvolvimento, protegendo os monopólios de importação (em poucas mãos) para 

desta forma, ter acesso à tecnologia de ponta, pois seu povo, indolente por 

natureza, não era afeito às descobertas.184 

De maneira não sistemática, uma série de leis regulou o assunto de 

Propriedade Intelectual desde 1882 até o ano de 1945, quando por força do Dec. Lei 

7.930/45, tínhamos o primeiro Código de Propriedade Industrial brasileiro.185 

 

2.3.1 A Construção do Ordenamento atual 

Desde o fim dos anos sessenta do século XX, e principalmente depois da 

queda do muro de Berlim, os Estados Unidos da América, hegemônicos do ponto de 

vista financeiro e tecnológico186, demonstravam sua insatisfação com o atual regime 

de proteção da Propriedade Intelectual em nível mundial, buscando de todas as 

formas, transferir para o GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) na OMC 

todas as discussões sobre o tema, procurando aprofundar os mecanismos de 

proteção, o que vai conseguir em 1989, após a adesão do Brasil e da Índia. 

O cerne da discussão americana dentro do GATT, onde possuía amplo 

domínio, se baseava segundo Gontijo187 em três aspectos: 

a) A definição de regras-padrão mínimas (art. 9 a 40); 

                                            
184 SANTOS, Noemi de Freitas. Novos Desafios do Direito na Sociedade em Rede: a liberdade de 

expressão na blogosfera versus direitos da personalidade. Anais do 2º Congresso Internacional de 
Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede. Santa Maria: UFSM, 2013. 
p. 933-948. Disponível em: http://www.ufsm.br/congressodireito/anais. Acesso em 14 de junho de 
2014. 

185 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução a Propriedade Intelectual. São Paulo: Lumen Juris, 
2010. p. 20. Acessível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf.13/04/2014. Acesso em 28 de 
julho de 2014. 

186 Neste sentido: ”...o que realmente define globalização são as novas tecnologias e o novo sistema 
financeiro internacional, além de uma interdependência não apenas econômica e tecnológica, mas 
também ambiental, cultural, social etc. – nunca vista anteriormente”. VESENTINI, José William. 
Nova ordem, imperialismo e geopolítica global. Campinas: Papirus, 2003. p. 95. 

187 CONTIJO, Cícero. As Transformações do sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao 
Acordo Trips. Brasília: Fundação Henirich Boll, 2005. p. 13 Acessível em: 
file:///C:/Users/42579/Downloads/as-transformacoes-do-sistema-de-Patentes-da-convencao-de-
paris-ao-acordo-trips.pdf13/05/2014. Acesso em 12 de maio de 2014. 



b) A introdução de mecanismos de aplicação (art. 41 a 61) 
para os países membros (procedimentos administrativos 
e judiciais); 

c) A criação de um forte sistema internacional de solução 
de controvérsias (art. 63 e 64). 

A decorrência natural da imposição deste modelo, é que apesar de 

regulado por tratados internacionais de livre adesão, a não adoção dos mecanismos 

de proteção previstos em lei (agora de padrão mínimo), com sistema rígido de 

penalização, poderá acarretar uma resolução do conflito de proteção, por meio das 

câmaras arbitrais do GATT, em detrimento da soberania dos Estados.188 

Apesar da reação contrária de muitos países, notadamente os em 

desenvolvimento, que teriam que alterar profundamente suas legislações em vários 

aspectos, principalmente em relação às Patentes e as Marcas, área de maior 

interesse americano. Ao final acabaram por ver aprovado o acordo, abrindo mão de 

interesses em áreas comerciais como agricultura e têxteis, em troca a adesão dos 

aspectos concernentes a Propriedade Intelectual (anexo do acordo Trips).189190 

Esta verdadeira uniformização da legislação de Propriedade Intelectual, é 

pouco eficaz aos países em desenvolvimento, produzindo um verdadeiro efeito 

negativo, pois não incentiva o desenvolvimento tecnológico local, tolhendo o 

processo de inovação.  

A única forma de a partir da proteção Intelectual fomentar a indústria local, 

é a existência de exigência de produção com parceiros locais, com transferência de 

tecnologia. Neste sentido Penrose:191 

Os Estados não industrializados não têm nenhum ganho direto 
ao conceder uma Patente sobre um invento já patenteado no 

                                            
188 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v. 1, 1982. p. 637. No mesmo sentido: PORZIO, Mariano. La Propriedade Intelectual y 
lanueva OMC. Barcelona: AIPPI, 1996. p. 58. 

189 CONTIJO, Cícero. As Transformações do sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao 
Acordo Trips. Brasília: Fundação Henirich Boll, 2005. p. 13. Acessível em: 
file:///C:/Users/42579/Downloads/as-transformacoes-do-sistema-de-Patentes-da-convencao-de-
paris-ao-acordo-trips.pdf13/05/2014. Acesso em 12 de maio de 2014. 

190 Promulgado pelo Decreto nº 1.355 de 30.12.1994. 
191 PENROSE, Edith, La economia del sistema internacional de Patentes. Cidad del México: Ed. 

Siglo XXI, 1974. p. 200. No mesmo sentido: ALDEMAN, M. J. BALDIAS. Prospects and limits of 
the Patente provisions inthe TRIPS Agreement. New York: Vand. J. Transnat, v. 29, 1996. p. 
391. 



estrangeiro e ali explorado. A única vantagem econômica que 
podem obter é a possibilidade de que de alguma forma 
proporcionarão incentivos para que se introduza a tecnologia 
estrangeira. 

Assim ao iniciar os anos 90, o Brasil decide, acatando as determinações 

contidas nas determinações da OMC, adotar uma nova legislação de proteção 

Intelectual, o que o faz a partir de 1996, com a nova lei de Propriedade Industrial, 

que inaugura uma sucessão de novas legislações, todas dentro do novo espírito do 

acordo Trips, com algumas ressalvas que serão vistas em capítulo próprio.192 

 

2.3.2 Direitos de Propriedade Industrial 

A lei 9.279/96, que disciplina os Direitos e as obrigações referentes à 

Propriedade Industrial, está dividida em cinco subespécies: as Patentes de 

Invenções, os Modelos de Utilidade, as Marcas, o Desenho Industrial e as 

Indicações Geográficas, que serão analisadas a partir de agora: 

 

a) Patentes: 

Patente é um mecanismo criado ainda na era medieval, sua 
função é a de estimular a divulgação de Invenções aplicadas e 
mantidas em segredo, sendo passadas de pai para filho. Em 
troca da divulgação de tais técnicas, o Estado concedia ao 
Inventor o Direito de explorar comercialmente e com 
exclusividade seu invento, no seio da sociedade local, por um 
determinado período de tempo.193 

Como definição, Patente (ou carta-Patente, termo utilizado no Brasil) é o 

documento legal que representa o conjunto de Direitos exclusivos, concedidos pelo 

Estado ao inventor.194 

 O órgão que regula a Propriedade Industrial no Brasil é o INPI - Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, onde pedidos de registros e certificações são 

feitos.195 

                                            
192 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2003. p. 577. 
193 CHINEN, Akira. Know-how e Propriedade industrial. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 30. 
194 VIEIRA, Marcos Antonio. Propriedade Industrial. Patentes. Florianópolis: Conceito Editorial, 

2009 p. 92. 



 Cabe ressaltar que só será considerado invento, aquilo que não está 

compreendido no Estado da Técnica, apresentando, portanto, uma Novidade em 

relação ao pré-existente. As descobertas (processo em que o ser humano, descobre 

algo novo, porém sem participação inventiva), não se enquadram no conceito de 

invenção. 

 A Propriedade Industrial, desde os seus primórdios, sempre teve como 

característica básica: 

a) Novidade: um produto ou processo, para poder ser protegido por 

Patente, em qualquer nação, deve ser considerado novo, isto é, não compreendido 

no Estado da técnica, considerando o conceito de novidade como um conceito 

absoluto, ou seja, o produto ou processo deve ser novo a nível mundial, não 

somente no país onde se pretende o registro;196 

b) Aplicação Industrial: o produto ou processo tem que ser passível de ser 

produzido ou aplicado em escala industrial, não que tenha obrigação de ser 

produzido industrialmente, mas que tenha possibilidade;197 

c) Atividade Inventiva: O produto ou processo tem que resultar de um agir 

intelectual humano, não pode ser uma simples descoberta, ou achado na 

natureza.198 

Ressalta-se, que o princípio geral da territorialidade subsiste na 

Propriedade Industrial, ou seja, a proteção patentearia só gera efeitos dentro do 

território do país aonde venha ser requerido.  

                                                                                                                                        
195 Criado em 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) assume atualmente uma 

missão mais sofisticada e complexa. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), esta autarquia federal é responsável pelo aperfeiçoamento, 
disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de Direitos de Propriedade 
Intelectual para a indústria. Entre os serviços do INPI, estão os registros de Marcas, desenhos 
industriais, Indicações Geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as 
concessões de Patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de 
transferência de tecnologia.  

196 DA SILVA. José Everton e SANTOS. Ricardo Alexandre. Cadernos da Inovação. Caderno 
Manual do inventor da UNIVALI. Itajaí: UNIVALI, 2013. p. 54. 

197 HAMMES, Bruno. O Direito de Propriedade Intelectual. São Leopoldo: Unisinos, 2002. p. 41. 
198 MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. Figueira. Patentes, Pesquisa & 

Desenvolvimento: um manual de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. p. 16. 



Assim como a sua anulação, só gera efeitos intraterritoriais. Como todo 

produto protegível por Propriedade Intelectual, as Patentes também são objeto de 

proteção temporal, ou seja, por período certo de tempo, o tempo fixado pela 

Convenção de Paris é de 20 anos para as Patentes.199 

Do ponto de vista teórico, as Patentes funcionam como uma espécie de 

prêmio ao inventor pela inovação, “as Patentes são o meio mais barato e eficiente 

para se oferecer este incentivo”.200 Depois de expirado o prazo patentário, o produto 

pode livremente ser utilizado por qualquer interessado, sem representar um uso 

indevido ou infração ao Direito de Patente. 

 

b) Modelo de Utilidade: 

O Modelo de Utilidade (MU) é a inovação que se faz sobre 
aquilo que já existe, com a única finalidade de dando uma nova 
disposição ou forma, acabar por melhor a sua funcionalidade, 
ou ainda, o seu processo de fabricação. Para obter-se a 
Patente, o Modelo de Utilidade pressupõe apenas a 
possibilidade de aplicação industrial e ato inventivo. A 
Novidade, apesar de ser requisito, é menos exigida que na 
Patente de invenção, representa um acréscimo na utilidade de 
alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio pela 
ação da novidade parcial que se lhe agrega (melhoria no uso 
ou fabricação). Assim, goza de proteção autônoma em relação 
à invenção cuja utilidade foi melhorada. O prazo de duração da 
proteção por Patente é de vinte anos para invenção e quinze 
anos para o Modelo de Utilidade, contados do depósito de 
pedido de Patente (data do protocolo no INPI). 201 

Os artigos 8º e 9º, da Lei de 9.279/96, estabelecem o conceito de Modelo 

de Utilidade (MU) como uma modalidade de Patente que se destina a proteger 

inovações com menor carga inventiva, relacionado às modificações introduzidas com 

objetivo de uso prático (objeto conhecido).  

                                            
199 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2003. p. 59. 
200 HEATH, Cristopher. Os limites patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo. 

Propriedade Intelectual: Novos Paradigmas Internacional, Conflitos e Desafios. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007. p. 21. 

201 BORNHOLDT, Caroline; ZANATTA, Letícia Gheller. Formas de proteção da Propriedade 
Intelectual. (org) PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF Salete Oro; DEL’ OLMO Florisbal de Souza. 
Propriedade Intelectual gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e 
cidadania. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 42. 



Este deve apresentar uma nova forma, ou disposição, envolvendo ato 

inventivo, devendo resultar numa melhoria funcional no seu uso ou em sua 

fabricação. Deve ainda, facilitar a atividade humana, em se tratando de sua 

eficiência de uma maneira não óbvia para uma pessoa versada na técnica, 

resultando em uma melhor utilização para o fim a que se destina.  

Vale destacar que a aplicação industrial envolve o fato de que a invenção 

e o Modelo de Utilidade devem ser suscetíveis de utilização ou reprodução em 

qualquer tipo de indústria. Um pedido de Patente de MU só pode ser concedido a 

um objeto de uso prático que acarrete ato inventivo, sendo, portanto, o termo 

Patente só aplicável ao Modelo de Utilidade e para os casos de Invenção.202 

 

c) Desenho Industrial: 

O ser humano sempre teve necessidade de adornar os objetos que lhe 

eram necessários e que representavam algum valor, como instrumentos, ou como 

utensílios de uso.203 Neste sentido Cerqueira204 afirma: “É o mesmo princípio que 

indústrias artísticas e a arte decorativa, cujo fim essencial é produzir objetos que 

agradem à vista”. 

Com o passar do tempo, o indivíduo vai evoluindo de o simples 

ornamentar os objetos de uso diário, para uma fase de criação de objetos de luxo, 

cuja função era basicamente artística e de ornamentação, sendo o ápice deste 

movimento o período da renascença. Na realidade, é com o surgimento do processo 

industrial que nasce a distinção entre obra de arte e os produtos de arte, estes 

produzidos em escala industrial, neste caso os Desenhos Industriais. Com o advento 

da indústria, as etapas de criação, produção e venda, até então reunidas no modo 

                                            
202 CARGNIN, Sharla Regina Pereira; TRILHA, Marcial; POLACINSKI Édio; SALVADOR Cleisimara. 

Redação de Patentes para produtos agroindústrias. (org) PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF Salete 
Oro; DEL’ OLMO Florisbal de Souza. Propriedade Intelectual gestão do Conhecimento, 
inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 
168. 

203 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 1, 1982. p. 637.  

204 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 1, 1982. p. 638. 



de fabricação artesanal ou pré-industrial, diferenciaram-se e estabeleceram 

diferentes etapas de produção e comercialização, já na era industrial.205 

Pode-se, portanto, afirmar que o Desenho Industrial de hoje, não surgiu 

repentinamente, mas é filho da Revolução Industrial. É no século XX, que o 

Desenho Industrial passa a ser considerado um bem econômico, de natureza 

patrimonial, passando paulatinamente a ser introduzido nos ordenamentos jurídicos 

voltados à Propriedade Industrial.206 

No Brasil, até 1934, os desenhos industriais não gozavam de proteção, foi 

somente a partir de 1934 que surgiram leis regulamentando os Desenhos Industriais. 

Com a atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), a proteção 

aos Desenhos Industriais, previstos até então pelo registro da Patente, passou a ser 

admitida como uma categoria própria.207 

O conceito de Desenho Industrial deve ser entendido como um objeto ou 

coisa que tenha uma finalidade útil e não apenas, como define a Lei de Propriedade 

Industrial, que sirva como um adorno ou enfeite, devendo a forma seguir a função. É 

importante ressaltar que o registro de Desenho Industrial protege a forma externa do 

objeto e não o funcionamento do mesmo.208 

Na visão de Barbosa209: 

Se a criação é técnica, teremos uma hipótese de Patente de 
invenção ou de modelo industrial. Se a criação é puramente 
estética, sem aplicação a produto industrial, poder-se-á ter a 
proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte 
aplicada, com a qualificação de poder servir de tipo de 
fabricação industrial, estamos no domínio do Desenho 
Industrial. 

                                            
205 SCHULMANN, Denis. O Desenho Industrial. São Paulo: Papirus, 1994. p. 13.  
206 BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: 

Evocati, 2007. p. 393. 
207 PLETSC, Laura Wolff. Desenho Industrial: possibilidade de Dupla Proteção. Disponível em: 

http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/Direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2009_1/laura_pletsch.
pdf. Acesso em: 15/05/2014.  

208 FARIA, Adriana Xavier de. O Desenho Industrial e os Direitos de Propriedade Intelectual. 
Revista da ABPI, n. 87. mar./abr, 2007. p. 11-26.  

209 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003. p. 577. 



Para que o Desenho Industrial seja protegido, é necessário que tenha 

novidade210, originalidade211 e que tenha utilidade industrial. O registro de Desenho 

Industrial é um título de Propriedade temporária (dez anos, podendo ser prorrogado), 

outorgado pelo Estado (INPI) aos autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas 

detentoras de Direitos sobre a criação.  

 

d) Marcas: 

É definida como signo que identifica produtos e serviços, é a 

representação de um objeto ou símbolo. 

Segundo Gama Cerqueira212, conceitua-se marca de fábrica e de 

comércio como sendo: “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e 

artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferençá-los de outros idênticos 

ou semelhantes de origem diversa”. 

Tem-se, assim, que marca é o sinal distintivo que identifica e distingue 

mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados. 

Originariamente, o conceito de marca vinculava-se a um sinal eminentemente 

gráfico, isto é, prendia-se apenas à apresentação visual do sinal, sem cogitar da 

impressão sonora de uma marca.213 

                                            
210 A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, mesmo que 

suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não despertam nenhum 
sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela 
lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio da Propriedade artística. SILVEIRA, 
Newton, A Propriedade Intelectual e a nova lei de Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 
1996. p. 9.  

211 [...] 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 Desenho Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 65.  

212 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 1, 1982. p. 364-365. No mesmo sentido: COPETTI, Michele. Afinidade entre 
Marcas: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 13. 

213 CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Madri: Editorial Reus, 2007. p. 58. No 
mesmo sentido: GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de La propriété industrielle. Paris: Dalloz, 
2000. p. 365. Trad. Marcos Vinícius Viana da Silva. 



No ordenamento jurídico brasileiro, desde 1875214 existe referência à 

marca como possibilidade de proteção, com evolução de acordo com os institutos 

internacionais como demonstra Copetti215: 

PERÍODO LEGISLAÇÃO NACIONAL 
(Marcas) 

TRATADOS (CUP TRIPS) INTERNALIZAÇÃO 

Brasil 
Império 
(1822-
1889) 

Decreto 2.682 de 
23/10/1875 

 
 
Convenção da União de Paris de 1883  

 
Decreto 9.233 de 
28/06/ 1884 

Decreto 3.346 de 
14/10/1887 e Decreto 
9.828 de 31/12/1887 

 
 

República 
Velha 
(1989-
1930) 

 
Lei 1.236 de 24/0 9/1904 
e Decreto 5.424 de 
10/01/1905 

Acordo de Madri sobre a repreensão a 
falsa indicação de proveniência de 
1891  

Lei 376 de 
30/07/189 6 e 
Decreto 2.380 de 
20/11/1896. 

 CUP de 1900 revista em Brux elas Decreto 4.858 de 
6/03/1903 

 
Decreto 16.264 de 
19/12/1923 

CUP e Acordo de Madrid, revistos em 
Washington 1911 

Decreto 11.385 de 
16/12/1914 

CUP e Acordo de Madrid, revistos em 
Haia 1925 

Decreto 19.056 de 
31/12/1929 

 
Pós-1930 

 
Decreto-Lei 7.903  
De 27/08/1945 

CUP e Acordo de Madrid 1934, revisto 
em Londres 

 
NADA – (Palavras 
da autora) 

CUP e Acordo de Madrid, revisto em 
1958, Acordo de Lisboa de 1958 

 
 

Pós-1964 

Decreto-lei 254, de 
28/02/1967 
 

 
CUP e Acordo de Madri, revistos em 
1967 em Estocolmo 

Decreto-Lei 254, de 
28/02/1967. 
Decreto 753572 de 
08/04/1975 Lei 5.722 de 21/12/1971 

 
Nova 

República 
(1985-
1994) 

 
 
 

Acordo sobre os  
Aspectos dos Direitos de P.I 
relacionados ao Comércio (TRIPS) 

Decreto 1.355 de 
30/12/1994 

 
 

 Decreto 1.263 de 
10/10/1994 

 Lei 9.279/1405/1996   

 

A Lei atual inicia a regulamentação das Marcas, estabelecendo em seu 

artigo 122 que são registráveis como Marca, um sinal distintivo, visualmente 

perceptível que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de 

                                            
214 CELSO, Affonso. Marcas industriaes e nome commercial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 

1888, p. 14. 
215 COPETTI, Michele. Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris. 2010, p. 21. 

  



procedência diversa, bem como, certifica a conformidade dos membros com 

determinadas normas ou especificações técnicas.216 

Nos tempos atuais, com o progresso dos meios de comunicação e 

radiodifusão, outros tipos de Marcas começam a ser estudados. 

As Marcas podem se apresentar como nominativas, figurativas, mistas, 

tridimensionais, sonoras e olfativas. O prazo para o registro é de dez anos contados 

a partir da data de concessão, prorrogável, a pedido do titular por períodos iguais e 

sucessivos.217 

Os signos distintivos são usados para distinguir os produtos ou serviços 

dos análogos, para atestar a conformidade destes em relação à determinada 

entidade (artigo 123, I a III, LPI). Para que um signo possa ser protegido, é 

necessário que ocorram alguns requisitos, ou seja, que o signo possua caráter 

distintivo, que seja revestido de novidade, veracidade e licitude.218 

 As Marcas são dividas, segundo a sua finalidade, em Marcas de produto 

ou serviço, Marcas coletivas e Marcas de certificação. As Marcas de produtos de 

serviços são usadas para distingui-los de outro idêntico, semelhante ou afim. As 

Marcas coletivas são usadas para identificar produtos ou serviços provindos de 

membros de uma determinada coletividade, enquanto que as de certificação são 

usadas para testar a conformidade de um produto ou serviços a determinadas 

normas ou especificações técnicas, principalmente quanto à qualidade, natureza, 

material utilizado e metodologia empregada.219 

                                            
216 BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio 1996. Regula os Direitos e obrigações relativos à Propriedade 

Industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei n.10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2014. 

217 BORNHOLDT, Caroline; ZANATTA, Letícia Gheller. Formas de proteção da Propriedade 
Intelectual (org) PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF Salete Oro; DEL’ OLMO Florisbal de Souza. 
Propriedade Intelectual gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e 
cidadania. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 182-183. 

218 MORO, Maitê Cecilia Fabri. Direito de Marcas: abordagem das Marcas notórias na lei 9.279/1996 
e nos acordos internacionais. São Paulo: RT. 2003, p. 15. 

219 COPETTI, Michele; CADORI Aluiza Aparecida. A gestão estratégica de proteção das Marcas cm 
ênfase no agronegócio.(org) PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF Salete Oro; DEL’ OLMO Florisbal de 
Souza. Propriedade Intelectual gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no 
agronegócio e cidadania. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 193. 



e) Indicações Geográficas: 

Já na Bíblia se encontram indicações de uma origem, como os vinhos de 

En-Gedi (Cânticos, I, 14) e o cedro do Líbano (Cânticos, III, 9, e Reis, V, 6). 220 

 No mundo jurídico, num primeiro momento, tratou-se da indicação de 

procedência, no sentido negativo, isto é, punia-se aquele que anunciava como de 

determinada origem, um produto sabidamente de outra. Num segundo momento, 

passou-se a agir positivamente, no sentido de se criar um arcabouço legal que 

previsse o registro das indicações de procedência. A primeira menção ao tema, do 

ponto de vista internacional se dá pelo Acordo de Madri de 1891, relativo à 

repressão das indicações de procedência falsas ou falaciosas das mercadorias; o 

Brasil aderiu ao mesmo em 1911. Posteriormente, a Convenção de Paris para a 

Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 1883, em uma de suas revisões, adota 

a mesma repressão às falsas Indicações Geográficas. 221 

No Brasil, a repressão às falsas indicações de procedência aparece pela 

primeira vez por meio do Decreto 3.346, de 1887. 

Sob a lógica de uma proteção positiva, o primeiro caso amparado é o do 

vinho do Porto, regulamentado em 1907. A França logo a seguir em 1908 publica 

sua legislação a respeito do tema e a partir deste momento histórico o instituto se 

prolifera pela Europa. No Brasil, outros ordenamentos trataram da repressão às 

falsas Indicações Geográficas, como é o caso da Lei 1.236 de1904, a qual definia 

em seu artigo 11, que a indicação de proveniência de um produto é a designação do 

nome geográfico que corresponde ao lugar da fabricação, elaboração e extração do 

mesmo produto. No Código de Propriedade Industrial - Decreto-Lei n. 7.903 de 

1945, também havia a proteção da indicação de proveniência.222 

                                            
220 Bíblia Sagrada. São Paulo: Paulus, 1990. p. 870-882. 
221 BRUCH, Kelly Lisandra. Indicações Geográficas para o Brasil: problemas e perspectivas. In: 

PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL'OLMO, Florisbal de Souza. (Org.). Propriedade 
Intelectual: gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 12. 

222 BRUCH, Kelly Lisandra. Indicações Geográficas para o Brasil: problemas e perspectivas. In: 
PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL'OLMO, Florisbal de Souza. (Org.). Propriedade 
Intelectual: gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 15. 

 



No plano internacional o Acordo de Lisboa de 1958, que tem como 

escopo à Proteção das Denominações de Origem, foi por meio deste acordo que se 

estabeleceu uma proteção positiva às Indicações Geográficas, nominadas 

especificamente como denominações de origem.223 Em 1986 com a rodada do 

Uruguai, e a inclusão da Propriedade Intelectual no contexto da Organização 

Mundial do Comércio, via acordo TRIPS, mais especificamente no anexo 1 – C do 

Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (WTO, em inglês), 

recepcionado pelo Brasil por meio do Decreto Presidencial n. 1.355, de 30 de 

dezembro de 1994.No acordo TRIPS, a seção 3 da Parte II foi reservada à proteção 

das Indicações Geográficas. Literalmente definidas como:224 

[...] as Indicações Geográficas são 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.  

No Brasil, a previsão do acordo TRIPS foi recepcionada pela lei 9.279/96, 

a lei da Propriedade Industrial, que nos seus artigos 176 e seguintes, define e 

classifica a Indicação Geográfica em indicação de procedência e denominação de 

origem. O artigo 177 define a indicação de procedência (IP) como o nome geográfico 

de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado 

conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto 

ou de prestação de determinado serviço.225Já o artigo 187 define a denominação de 

origem (DO) como o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu 

                                            
223 O artigo 2º deste tratado estabelece que se entende por denominação de origem a denominação 

geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar um produto dele originário 
cuja qualidade ou caracteres são devido exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, 
incluindo os fatores naturais e os fatores humanos. Efetivamente evolui-se da ideia da simples 
indicação de uma procedência para a verificação da influência humana e da região em um 
determinado produto. Além disso, este tratado também estabelece um registro internacional de 
Indicações Geográficas. Contudo, foram poucos os países que assinaram o referido acordo e 
dentre estes não se encontra o Brasil. BRUCH, Kelly Lisandra. Indicações Geográficas para o 
Brasil: problemas e perspectivas. In: PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL'OLMO, 
Florisbal de Souza. (Org.). Propriedade Intelectual: gestão do Conhecimento, inovação 
tecnológica no agronegócio e cidadania. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 18. 

224 BRUCH, Kelly Lisandra. Indicações Geográficas para o Brasil: problemas e perspectivas. In: 
PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL'OLMO, Florisbal de Souza. (Org.). Propriedade 
Intelectual: gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 12-20. 

225 BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio 1996. Regula Direitos e obrigações relativos à Propriedade 
Industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei n.10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2014. 

 



território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 

humanos. 226227 

O legislador brasileiro como podemos evidenciar, ao normatizar as 

Indicações Geográficas, constantes do acordo internacional, optou por uma redação 

mais afeita a realidade brasileira, não o fazendo de forma literal. Desta forma, 

expandiu a interpretação ao estender a proteção não só a produtos, mas também a 

serviços; por outro lado restringiu a interpretação ao não permitir o uso de um nome 

geográfico, cujo uso é permitido pelo TRIPS.  

O campo das Indicações Geográficas merece atenção especial por meio 

do capitalismo brasileiro, na Europa há muito tempo as Indicações Geográficas têm 

sido fator de proteção e amplificador de novos negócios e fidelização de clientes.228 

 

2.4 DIREITO AUTORAL 

De acordo com a denominação adotada pela Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual, o Direito de autor representa uma das três categorias da 

Propriedade Intelectual, ao lado da Propriedade Industrial e da sui generis. Abrange 

as obras literárias, científicas, musicais, artísticas, filmes, fonogramas e demais 

criações semelhantes. É oportuno destacar as duas espécies de prerrogativas 

                                            
226 BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio 1996. Regula Direitos e obrigações relativos à Propriedade 

Industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei n.10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2014.  

227 BRUCH, Kelly Lisandra. Indicações Geográficas para o Brasil: problemas e perspectivas. In: 
PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL'OLMO, Florisbal de Souza. (Org.). Propriedade 
Intelectual: gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. 1 ed. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 12-20. 

228 Um estudo realizado na City University of Londron, afirma que o Brasil é o 4º pior do mundo em 
proteção a Propriedade Intelectual, é onde as multinacionais mais sofrem com piratarias 
falsificações. Apenas a China, Rússia e Índia superam a situação brasileira. Entre os melhores 
locais em termos de proteção a Patentes estão os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e 
França. Constata o estudo que o Brasil e os outros países emergentes deverão ter problemas em 
atrair investimentos de alta tecnologia se não conseguirem garantir nos próximos anos maior 
proteção para Patentes. O estudo aponta que a pirataria não afeta apenas a competitividade das 
grandes empresas, mas pode ser um risco para a saúde dos consumidores. GOLLO, Saionara 
Silva; CASTRO, Alberto Willian Viana de. Indicações Geográficas no Brasil: as Indicações de 
Procedência já outorgadas e as áreas e produtos com potencial de certificação. Disponível em: 
http://www.sober.org.br/palestra/9/778.pdf. Acesso em: 19/05/2014. No mesmo sentido: 
LOCATELLI, Liliana. Indicações Geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do 
desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008. p. 75. 



inerentes à condição de autor de uma obra Intelectual.229 A primeira dessas 

prerrogativas diz respeito ao Direito patrimonial do autor, consubstanciado, em 

síntese, no Direito de exploração econômica da obra. Já a segunda é de ordem 

extrapatrimonial, abrangendo o Direito moral do seu criador.230231 

 O Direito Autoral é o ramo do Direito que regulamenta as relações 

jurídicas surgidas da criação e da utilização de obras literárias, artísticas ou 

científicas. É o Direito que o autor, o criador, o tradutor, o pesquisador ou artista tem 

de administrar o uso que se faz de sua obra, assegurando ao mesmo os Direitos 

morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Sua natureza jurídica é, para alguns, 

um autêntico Direito de Propriedade, enquanto outros, o distinguem por seu 

componente de Direito de personalidade.232 

Segundo ressalta Marques233, nos países de concepção dualista em 

matéria de Direitos autorais – como é o caso de Brasil, Espanha, França e Itália, 

dentre outros: 

O legislador reconheceu, ao lado das prerrogativas de ordem 
patrimonial, que permitem ao autor tirar proveito econômico da 
obra que realizou, também prerrogativas de ordem 
extrapatrimonial, que possibilitam ao criador manter intacta 
uma determinada faceta de sua personalidade, expressa na 
obra que concebeu. 

De outro lado, quanto aos países de visão monista, que seguem a 

tradição da common law – como os Estados Unidos da América - aponta o autor que 

“a solução dada se apresenta de maneira diferente. Aqui, as prerrogativas de ordem 

moral gozam de um amparo relativamente frágil na jurisprudência”. 

Cumpre observar, que a proteção conferida pela legislação aos autores 

de criações intelectuais envolvendo entre outros aspectos, os Direitos desses 
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titulares, modo de sua utilização e o tempo de sua duração, caracterizam o Direito 

Autoral como uma figura típica do Direito de Propriedade. Assim, apesar da natureza 

do objeto de cada espécie de Propriedade implicar, por certo, a adoção de regras 

diferentes, nota-se que as características fundantes que apontam para o referido 

instituto jurídico são semelhantes às inerentes ao Direito Autoral e aos Direitos de 

Propriedade Intelectual em geral. 234 

Neste sentido Vaz:235 

Evidentemente a natureza dos bens objeto da regulamentação 
impõe regras jurídicas distintas daqueles incidentes sobre 
outros tipos de Propriedade. Mas a sua essência e as 
prerrogativas atribuídas ao titular aproximam a disciplina dos 
bens intelectuais do regime jurídico das Propriedades, quer se 
trate de Direitos de autor ou da chamada Propriedade 
Industrial. 

Pode-se afirmar ainda que, embora o aspecto patrimonial do Direito de 

autor assegure ao seu titular a prerrogativa exclusiva de desfrutar de todas as 

vantagens materiais que sua produção Intelectual oferecer, esta prerrogativa não se 

afigura como um Direito de cunho absoluto, porquanto submetido ao princípio da 

função social, tal como ocorre com todas as espécies de Propriedade. 

Na Lei n 9.610/98 (Lei do Direito Autoral), verifica-se que o seu Capítulo 

IV trata Das Limitações aos Direitos Autorais, o que denota o caráter não absoluto 

desses Direitos, porque estão permeados de funções sociais relativas ao seu 

exercício. Como exemplo, cita-se o disposto no artigo 46, inciso VIII, do referido 

diploma legal, salientando que o caráter científico, didático ou religioso da obra 

passa a não mais ser exigido para que seja possível, sem autorização prévia do 

autor, a reprodução de pequenos trechos de obras alheias, desde que tal 

reprodução não seja o objetivo principal da obra nova,236 não prejudique a 
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exploração normal daquela reproduzida e não cause um prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses do autor.237 

A proteção oferecida pelo Direito de Autor às obras intelectuais e aos 

seus titulares tem como toda Propriedade Intelectual, uma limitação de ordem 

temporária, aceita pelos estudiosos como uma função social da Propriedade, 

entendida como contribuição dos seus criadores à sociedade. 

O Direito exclusivo de autorizar o uso de suas obras, em troca da qual ele 

pode exigir a remuneração que julgar adequada (estende-se por toda a vida do 

autor), deve ser substituída pelo Direito da sociedade, após um determinado 

período, contado a partir de sua morte, de ter acesso à arte e a cultura. A Lei 9.610 

de 19 de fevereiro de 1998, que entrou em vigência em 20 de junho do mesmo ano, 

fixou o prazo para que os herdeiros usufruam os Direitos autorais de um autor 

falecido, prazo este igual independente do grau de parentesco, e este prazo, 

começa a contar de primeiro de janeiro do ano subsequente ao da morte, fixando o 

prazo de proteção em 70 anos.238 

 

2.4.1 Direitos Conexos 

Os Direitos Conexos, a título de ilustração, são assemelhados aos 

Direitos do autor, possuem como objetivo proteger interesses jurídicos das pessoas 

(físicas ou jurídicas) que contribuem para tornar a obra acessível ao público. As 

categorias que compõem os Direitos conexos são as seguintes: os artistas, os 

interpretes ou executantes (os interpretes de canções, por exemplo); os produtores 

de gravações (a título de exemplo, podem–se destacar as gravadoras) e as 

empresas de radiodifusão.239 

No Brasil, o prazo de proteção das interpretações é de 70 anos contados 

a partir de 1 de janeiro do ano subsequente ao de sua execução ou representação; o 
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prazo de proteção do fonograma240 é de 70 anos contados a partir de 1 de janeiro do 

ano subsequente ao de sua fixação; o prazo de proteção das transmissões é de 70 

anos contados a partir de 1 de janeiro do ano subsequente ao de sua emissão. 

 

2.4.2 Software 

No tocante ao software ou a programa de computador, é preciso 

esclarecer que sua forma de proteção, no Direito brasileiro, efetiva-se por intermédio 

de registro perante o INPI. O regime jurídico estabelecido pela Lei 9.609/98(Proteção 

de Programa de Computador) determina que é o autor do programa de computador, 

o termo que denomina o seu criador. Dessa forma, a caracterização dos Direitos 

patrimoniais do autor do programa de computador vem estabelecida na Lei 9.610/98 

(Lei dos Direitos Autorais) e especificada na Lei n 9.906/1998. São nesse sentido, 

Direitos patrimoniais do autor, em termos genéricos, e, também do autor do 

programa de computador: o Direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra (art. 28 

da lei 9.610/90).241 

O amparo legal para a proteção aos programas de computador é do 

Direito do Autor, atualmente disciplinado pela Lei n. 9.610/1998, que estipula as 

regras que disciplinam a Propriedade sobre os Sistemas de Programas de 

Computador (Software), estabelecendo que o regime de proteção a proteção 

Intelectual de programa de computador é igual ao conferido às obras literárias pela 

legislação de Direitos autorais e conexos, vigentes no território brasileiro, 

observando o disposto nesta Lei. Tais programas receberam a proteção da lei contra 

a cópia ilegal, capitulada como crime de sonegação fiscal. 242 

A informação e a forma de trabalhar com a mesma têm se tornado, na 

sociedade atual, o ponto crucial de sucesso ou insucesso. O Software e o uso, 
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nesse contexto, vêm determinando transformações nas estruturas econômicas, 

políticas e jurídicas, a maior parte delas decorrente da disseminação globalizada de 

computadores para processar Conhecimento, informação e dados. A informação e, 

consequentemente, a tecnologia que a envolve são os maiores bens econômicos 

que propulsionam a sociedade atual, atingindo por igual os âmbitos sociais e 

jurídicos.243 

A proteção por Direito Autoral garante a exclusividade de uso, gozo e 

disposição do programa de computador (software) por seu titular. Importante 

destacar que por meio do Direito do autor se protege tão somente a expressão do 

código fonte e os demais elementos do software e não eventual efeito técnico que 

tenha. Assim, outros programas de computadores similares podem existir sem 

infringir os Direitos autorais do titular. Além disso, o registro do programa de 

computador, realizado no INPI, é facultativo. Ele, no entanto, é útil como meio de 

prova cabível para comprovar a autoria e a titularidade do software. O período de 

proteção é de cinquenta anos, contados a partir de 1 de janeiro do ano subsequente 

à sua criação.244 

No caso específico do Software, embora a proteção decorra 

automaticamente da lei, é importante que a empresa tome medidas efetivas, tanto 

para assegurar-se da titularidade do Software desenvolvido, quanto para criar provas 

efetivas de autoria e titularidade do Software Em relação ao primeiro ponto, é 

importante que, no caso de Software desenvolvido por funcionários, estagiários ou 

bolsistas, o contrato de trabalho especifique claramente que o desenvolvimento de 

programas de computador é parte integrante das funções laborais, bem como, 

estabelecendo claramente que a titularidade de todos e qualquer software, 

desenvolvimento de software (outsourcing), isto porque o artigo 4 da Lei n 

9609/1988 assim determina.245 
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Ressaltando que em casos excepcionais um software poderá ser 

protegido por Patente, especialmente quando estiver embarcado em hardware e for 

essencial para o funcionamento dessa máquina. Com a proteção pelo sistema de 

Patente, protege-se o objeto com a funcionalidade que o programa introduziu.246 

Para tanto, o software deve preencher as condições de Patenteabilidade, que são: 

resolução de um problema técnico encontrado no Estado da técnica, resultar em 

aplicação prática e ter efeito técnico novo.247  

 

2.5 SUI GENERIS 

Os Direitos sui generis são aqueles que não se enquadram na forma 

usual de proteção à Propriedade Intelectual, seja em termos de Propriedade 

Industrial ou Direitos de autor.248 

 

2.5.1 Cultivares  

Uma cultivar é resultado de melhoramento em uma variedade de planta 

que a torne diferente das demais em sua coloração, porte, resistência a doenças. A 

cultivar é qualquer espécie vegetal cultivável e, para ser considerada como nova 

variedade, deve apresentar identificação técnica distinta, homogênea e estável 

quando submetida a testes laboratoriais, além de estar suscetível à proteção no 

Brasil, e manter suas características biológicas preservadas quando multiplicadas 

através de cultivos sucessivos, entre outros requisitos.249 

Para Garcia250, já no Primeiro Código de Propriedade Industrial (Lei n 

7.903/45), iniciou-se no Brasil a discussão sobre a proteção de novas variedades 

vegetais, pois o art. 3 da referida lei, dispunha que “a proteção da Propriedade 
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Industrial se efetua mediante: a) concessão de privilégio de: Patente de invenção; 

modelos de utilidades; desenhos ou modelos industriais e variedades novas de 

plantas”. A Internacional Plant Breeders (IPB), lançou em 1970 um documento 

intitulado de Four Lines Planfor Brazilian Agriculture, documento este que dá início 

ao amplo movimento pela criação de uma lei que tratasse da proteção às novas 

variedades vegetais.251 

Somente em 1991, por meio da discussão do Projeto de Lei n 824/91, que 

se converteu no novo Código de Propriedade Industrial, é que reiniciaram, após 

muitas tentativas as discussões sobre a proteção de Cultivares junto ao poder 

Legislativo. Aproveitando a oportunidade a Embrapa apresentou suas sugestões 

sobre o tema, sugestões estas que foram utilizadas para a criação de um novo 

Projeto de Lei n 1.457/96 (antigo n 199/95) do qual se originou a Lei 9.456/97 – Lei 

de Proteção a Cultivares.252 

Numa segunda etapa, surgiu o Decreto n 2.366/97, que instituiu a 

Proteção de Cultivares, dispondo sobre o Serviço Nacional de Proteção a Cultivares 

– SNPC, instituído pela Lei n 9.456/97. A Portaria n 527/97, instituiu o Registro 

Nacional de Cultivares – RNC, que possui a finalidade de promover a inscrição 

prévia das Cultivares, habilitando-as para a produção e comercialização de 

sementes e mudas no País. A partir do advento do acordo do TRIPS, o Brasil, 

seguindo as diretrizes impostas por este Tratado com relação à uniformização do 

tratamento aos Direitos de Propriedade Intelectual, promulgou a lei 9.279/9 6 (Lei da 

Propriedade Industrial), onde proíbe expressamente a concessão de Patentes ao 

todo ou em parte de seres vivos, plantas ou animais, com exceção dos 

microrganismos transgênicos (art. 18, III da lei).253 

Neste sentido Del Nero:254 
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(...) a proteção de novas variedades vegetais de plantas é outro 
aspecto dos Direitos de Propriedade Intelectual que procura 
reconhecer os desenvolvimentos ou as obtenções dos 
pesquisadores que atuam nesta área (os melhoristas), 
conferindo-lhes, por um determinado prazo, um Direito 
exclusivo. Para obter essa proteção, as novas variedades 
vegetais estão sujeitas a critérios específicos. 

No entanto, o Tratado ressaltava que as normas nacionais deveriam 

abranger todos os campos da tecnologia em que sua proteção fosse prevista e, não 

contrariando o tratado, pudesse ser do interesse nacional sua proteção.  

Desta forma, o Brasil deveria implementar uma norma que dessa proteção 

aos Direitos de Propriedade Intelectual e que recaísse sobre as novas variedades 

vegetais, para assim cumprir o disposto no art. 27, 3b do TRIPS.255  

Com base neste artigo do TRIPS é que o governo brasileiro, em abril de 

1997, sancionou a Lei de Proteção de Cultivares - LPC (Lei n 9.456). A promulgação 

da LPC decorreu de uma condição necessária para a adesão do país à UPOV, 

tendo o Brasil aderido à ata de 1978, o que não era imposição do TRIPS. 

Conceitualmente, pode-se afirmar que a cultivar é uma forma sui generis 

de Propriedade Intelectual por apresentar características únicas e particulares, 

adequadas especialmente ao objeto da proteção: às variedades vegetais. Assim, 

enquanto para a concessão de Patentes são necessários requisitos como a 

novidade, aplicação industrial, atividade inventiva e suficiência descritiva para 

concessão da Certificação de Proteção de Cultivares são exigidos os requisitos de 

novidade, distinguibilidade homogeneidade, estabilidade e denominação 

própria.256257 
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A Lei n 9.456/97 distingue os diferentes parâmetros reguladores dos 

diversos tipos de Cultivares e, principalmente em seu art.2, refere que essa 

modalidade de proteção à Propriedade Intelectual se dá através da concessão de 

Certificado de Proteção de Cultivar. Este é considerado bem móvel, para todos e 

quaisquer efeitos legais, bem como, a única maneira de proteção de Cultivares e de 

Direito que poderá conter a utilização irrestrita de plantas, partes de reprodução ou 

multiplicação vegetativa no Brasil. Por meio da lei, incentivam-se comercialização 

destas, por terceiros não autorizados, como meio de proteção das novas Cultivares, 

assim como seu material de reprodução ou multiplicação comercial em todo o país. 

A Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial, em relação às 

Patentes são mecanismos totalmente diversos de proteção à Propriedade 

Intelectual. Proteção de Cultivares não é Patente das novas variedades vegetais. Os 

Direitos de exclusividade concedidos por esta lei não proíbem o uso, pela pesquisa, 

da cultivar protegida para obtenção de novas Cultivares por terceiros, mesmo sem a 

permissão do detentor do Direito, como o que usualmente ocorre nas legislações 

sobre Patentes.258 

Neste sentido, convém salientar a distinção entre Cultivar e transgênico. 

Na legislação brasileira não há diferenciação entre as plantas transgênicas e as 

Cultivares, mas conceitualmente podemos diferenciá-las no sentido de que as 

Cultivares podem ser, de acordo com Garcia259, definidas como “a variedade 

cultivada de planta, a qual se distingue por características fenotípicas e que, quando 

multiplicada por via sexual ou assexual, mantém suas características distintas”. 

Por seu turno, as plantas transgênicas, na visão de Yamamura260: “ 

organismo transgênico é aquele que apresenta incorporado a seu genoma um ou 

mais genes advindos da própria ou de outra (s) espécie (s); portanto, um organismo 

transgênico é aquele que pode expressar determinada característica que não lhe é 

peculiar”.  
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A lei de proteção das Cultivares definiu as atribuições do Serviço Nacional 

de Proteção de Cultivares (SNPC), no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) como órgão competente para a proteção de Cultivares no 

Brasil. A proteção se efetua mediante a concessão de um Certificado de Proteção de 

Cultivar, que obste m a livre utilização de plantas ou de suas partes de propagação. 

Esse certificado é considerado um bem móvel para todos os efeitos legais. O SNPC 

tem como missão assegurar o Direito ao exercício da Propriedade Intelectual aos 

melhoristas ou obtentores de novas combinações filogenética na forma de Cultivares 

distintas, homogêneas e estáveis, zelando pelo interesse nacional no campo da 

proteção de Cultivares. Uma vez que uma cultivar está protegida, é proibida a sua 

venda, reprodução ou propagação, importação ou exportação sem a autorização do 

titular do Direito de proteção. O SNPC administra o sistema de proteção das 

inovações em plantas, o registro de Cultivares e o sistema brasileiro de sementes e 

mudas.261 

No Brasil, a proteção de Cultivares recai sobre o material de reprodução 

das plantas, ou seja, a semente ou muda. O período de proteção é de 15 anos, para 

espécies anuais, e de 18 anos, para as espécies perenes. Um aspecto importante 

que diferencia a Lei de Proteção de Cultivares da Lei de Propriedade Industrial, é 

que a novidade é uma criação e não uma descoberta e que os requisitos da nova 

cultivar ser distinta homogênea e estável são comprovados pelo melhorista, através 

do teste de distinguidade, homogeneidade e estabilidade (DHE)262.  

Caso não houvesse a previsão expressa do teste de DHE, seria permitida 

a proteção ou apropriação privada das descobertas ou mesmo da própria 

biodiversidade natural. Portanto, a proteção de Cultivares requer um processo de 

experimentação e coleta de dados do teste de DHE, segundo os descritores 

mínimos estabelecidos pelo SNPC e exigidos para cada uma das espécies vegetais 

passíveis de proteção. O melhorista tem que apresentar, também, um Relatório 

Técnico Descritivo da Obtenção da Cultivar e firmar uma Declaração Juramentada, 

assumindo toda a responsabilidade civil e penal sobre a veracidade das informações 

                                            
261 BRASIL/MAPA. Curso de Propriedade Intelectual & Inovação no agronegócio. PIMENTEL, 

Luiz Otávio (org). Florianópolis: EAD/UFSC, 23009. p. 253-289. 
262 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretária de Desenvolvimento 

Agropecuário e Cooperativismo. Brasília: Mapas/ACS,2011.  



prestadas nos formulários e documentos anexados. Assim, a responsabilidade do 

Estado prevista na Lei de Proteção de Cultivares.263 

A lei prevê a perda do respectivo Direito, estando a cultivar em domínio 

público. A perda do Direito, decorre do término do prazo de concessão, por renúncia 

do titular ou dos seus sucessores, desde que não prejudique Direitos de terceiros, 

por cancelamento administrativo, por não ter cumprido algum dos requisitos, por 

perda da homogeneidade ou da estabilidade da cultivar, por ausência do pagamento 

da anuidade, por não apresentação da amostra viva quando solicitado, ou no caso 

da cultivar, apresentar impacto desfavorável ao meio ambiente.264 

Em linhas gerais, denomina-se cultivar aquela planta que difere da 

espécie original, e que tenha sido obtida por cultura (não produzida pela natureza 

espontaneamente) 265 

 

2.5.2 Topografia de Circuitos Integrados 

Topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens 

relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que 

represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito 

integrado e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição 

geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de 

sua concepção ou manufatura. 266 

A vigência da proteção do registro da topografia dos circuitos integrados é 

de dez anos, igual ao Desenho Industrial. Pode ser objeto de registro desde que seja 

                                            
263 SANTINI.Giuliana Aparecida; PAULILLO, Luiz Fernando. Estratégias das empresas de 

sementes frente aos aspectos concorrenciais. In: Encontro Nacional de Engenheiros de 
Produção, Curitiba. 2012. 

264 BISOGNIM, Dilson Antônio. A proteção e o registro de novas Cultivares no Brasil. (org) 
PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF Salete Oro; DEL’ OLMO Florisbal de Souza. Propriedade 
Intelectual gestão do Conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p. 73-82. No mesmo sentido: SANTINI. Giuliana 
Aparecida; PAULILLO, Luiz Fernando. Estratégias das empresas de sementes frente aos 
aspectos concorrenciais. In: Encontro Nacional de Engenheiros de Produção, Curitiba. 2012. 

265 BULSING, Adriana Conterato; MEDEIROS, Heloísa Gomes; Loch, Murialdo. Propriedade 
Intelectual e proteção de Cultivares no Brasil. PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF Salete Oro; DEL’ 
OLMO Florisbal de Souza. Propriedade Intelectual gestão do Conhecimento, inovação 
tecnológica no agronegócio e cidadania. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p.83. 

266 JUNGMANN, Diana de Mello. A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de 
Propriedade Intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010. p. 30. 



original, isto é, resulte do esforço Intelectual do seu criador ou criadores e que não 

seja comum ou obvia para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos 

integrados, no momento de sua criação.267 

 O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o 

Direito exclusivo de explorá-la, podendo ceder ou licenciar esse Direito a terceiros, 

mediante anotação e averbação no INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial). A proteção da topografia é concedida por 10 anos, contados da data do 

depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro. 

A Lei 11.484 de 31 de maio de 2007 dispõe dentre outros sobre a 

proteção à Propriedade Intelectual das topografias de circuitos integrados, sendo 

complementado pelas resoluções do INPI n 187/08 de 23/09 /2008 e n 190/08 de 

23/09/2008.268 

 Certo é que a Lei 11.484/07 trouxe proteção similar àquela prevista no 

Tratado de Washington (do qual o Brasil não é signatário), estando em sintonia com 

o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionado ao Comércio – 

ADPIC (TRIPS). No entanto, para que haja a proteção dessas topografias, devem 

ser atendidos os requisitos da novidade (em nível mundial, de modo que a topografia 

revelada ao público por qualquer forma há mais de dois anos fere o requisito da 

novidade, tornando inviável a proteção da topografia no Brasil), originalidade (resulte 

do esforço Intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar 

para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de 

sua criação) e suficiência descritiva (Descrição da topografia e sua respectiva 

função, com desenhos ou fotografias da topografia para identificá-la e caracterizar a 

sua originalidade. A descrição não é exaustiva, mas apenas suficiente para a 

compreensão da topografia e sua originalidade). 

O próximo item relacionado à classificação de sui generis, dentro das 

classificações de Propriedade Intelectual, será analisado em capítulo próprio, pois 

diz respeito a aspecto importante desta pesquisa. 

                                            
267 JUNGMANN, Diana de Mello.A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de 

Propriedade Intelectual: guia para o empresário. Brasília: IEL, 2010. p. 32. 
268 VELAZQUEZ, Victor Hugo Tejerina e PACANARO, Renato Franco. Propriedade Intelectual: 

semicondutores, Política Industrial e de Inovação. In: Anais do XVII CONPEDI. Brasília/DF, 2008. 
p. 646.  



CAPITULO 3 

CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 

 

Na escala do planeta, o Brasil é a nação com a maior diversidade 

biológica,269 o que traduzido de forma geral, coloca o país na privilegiada 

posição de ser um dos países do mundo com maior potencial de prospecção 

de novos produtos e processos derivados de plantas e de animais, muitos dos 

quais ainda nem descobertos.270 

É claro que toda esta riqueza é foco do interesse e da ganância de 

outras nações e, principalmente, das indústrias, que buscam novas fontes de 

pesquisa e de domínio econômico, através dos mecanismos de Propriedade 

Intelectual.271 

Um dos mecanismos mais utilizados pelo interesse do grande capital 

para ter acesso a esta biodiversidade é a apropriação dos chamados 

Conhecimentos Tradicionais272 (índios, seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, 

                                            
269 Segundo o Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica (MMA, 2011), 

o Brasil é o país de maior diversidade biológica do planeta, junto com outros 17 países que 
reúnem 70% da fauna e flora até o momento pesquisado no mundo. Calcula-se que no 
nosso território estejam presentes de 15 a 20% de toda a diversidade biológica mundial e o 
maior número de espécies endêmicas do globo, isso quer dizer que existem: cerca de 55 a 
60 mil espécies de plantas superiores (22 a 24% do total mundial), 524 de mamíferos (131 
endêmicos), 517 anfíbios (294 endêmicos), 1.622 espécies de aves (191 endêmicas), 468 
répteis (172 endêmicos), aproximadamente 3.000 espécies de peixes de água doce e uma 
estimativa de 10 a 15 milhões de insetos. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/quarto_relatorio_147.pdf. 
Acesso em 16 de junho de 2014. “O Brasil, na condição de líder entre os dezessete países 
considerados detentores da maior diversidade biológica do planeta, seguido de Colômbia, 
Indonésia, China, México, África do Sul, Venezuela, Equador, Peru, Estados Unidos, Papua-
Nova Guiné, Índia, Austrália, Malásia, Madagascar, República do Congo e Filipinas”. 

270 No mesmo sentido DE GREGORI, Isabel Cristine. Os Conhecimentos Tradicionais e a 
biodiversidade. TYBUSCH, Jerônimo Siqueira; ARAÚJO, Luiz Ernani Bonesso; DA SILVA, 
Rosane Leal. (org) Direitos Emergentes na Sociedade Global – Anuário do Programa 
de Pós-Graduação em Direito da UFSM. Ed. Unijui. Ijuí, 2013. p. 142. 

271 Nessa perspectiva Rifkin denomina o século XXI como “o século da biotecnologia advindo 
com o fim da era industrial e caracterizado pela batalha de proporções históricas entre as 
nações do Norte, altamente desenvolvidas tecnologicamente, e os países do Sul, ainda em 
desenvolvimento, com relação à Propriedade dos tesouros genéticos do planeta, 
denominados de ouro verde”. RIFKIN. Jeremy. O século da biotecnologia: a valorização 
dos genes e a reconstrução do mundo. Tradução e revisão técnica de Arão Sampaio. São 
Paulo: Makron Books, 1999. p. 39. 

272 Sobre este tópico, Edson Beas Rodrigues Junior refere que: “Deve-se, pois, ter claro que a 
natureza “Tradicional” dos Conhecimentos de comunidades tradicionais não implica 
antiguidade. O termo “Tradicional” confere conteúdo cultural aos Conhecimentos, 



pescadores, quilombolas, entre outros), os quais acabam se revelando ótimos 

caminhos paro acesso direto a plantas e animais, que acabam servindo de 

base para pesquisa científica, diminuindo e muito o tempo, o custo e a energia 

para obtenção de novos medicamentos, cosméticos, produtos industriais etc.273 

Esta riqueza derivada da Biodiversidade representa um recurso 

estratégico para o Brasil, e por esta mesma razão, implica para a nação 

brasileira um compromisso, no sentido de uma atuação forte e decisiva no 

âmbito da Convenção sobre Biodiversidade Biológica (CDB) bem como na 

construção de políticas públicas, não só voltadas à preservação,274 mas 

                                                                                                                                
interligando-os à identidade cultural de um determinado grupo humano, ou seja, é 
Tradicional aquele Conhecimento gerado e utilizado como parte das tradições de um 
determinado grupo. Por conseguinte, novos CTs são desenvolvidos ininterruptamente pela 
atividade cultural dos membros de comunidades locais. Os CTs contemporâneos 
apresentam laços com o passado – com o patrimônio cultural acumulado pelo grupo – e 
com o futuro, porquanto sua sobrevivência depende da conservação de seu patrimônio 
Intelectual”. RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. Tutela Jurídica dos Recursos da 
Biodiversidade, dos Conhecimentos Tradicionais e do Folclore: uma abordagem de 
desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 40. 

273 “Denota-se, então, uma significativa relação dos Conhecimentos detidos por comunidades 
indígenas e locais, com a proteção, conservação e/ou manipulação de recursos genéticos, 
vistos que estes podem ser representados, por exemplo, pelo domínio de informações 
relacionadas ao uso de plantas com uma finalidade medicinal; ao desenvolvimento de 
práticas empregadas no plantio e armazenamento de diferentes sementes”. D’ORNELLAS, 
Maria Cristina Gomes Silva e PEIXOTO, Sheila da Silva. Reflexões sobre o acesso a 
repartição de benefícios gerados a partir dos recursos genéticos e Conhecimentos 
Tradicionais associados diante da realidade brasileira. Uberlândia: UFU, 2012. p. 
13022-13042. No mesmo entendimento Azevedo: “A megadiversidade biológica existente 
no Brasil, em especial na vasta região Amazônica, está intrinsecamente associada a 
culturas tradicionais dos diversos povos indígenas e comunidades locais, representando 
enorme potencial para uso econômico tanto para a agricultura como para a biotecnologia”. 
AZEVEDO, Cristina Maria do Amaral. Biodiversidade – Acesso a Recursos Genéticos, 
Proteção ao Conhecimento Tradicional. Associado e Repartição de Benefícios. In: 
Agrobiodiversidade e diversidade cultural. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006. 
p. 38. Para Almeida: “[...] eles não são apenas um repertório de ervas e plantas medicinais 
ou uma listagem de espécies vegetais e animais, mas, sim fórmulas sofisticadas, o 
receituário e os respectivos procedimentos para realizar a transformação. Eles respondem 
às indagações e como uma determinada erva é coletada, tratada e transformada num 
processo de fusão”. ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Amazônia: a dimensão política 
dos “Conhecimentos tradicionais” como fator essencial de transição econômica – pontos 
resumidos para uma discussão. Revista Somanlu. Ano 4, n. 1, jan./jun. 2004, p.13. 

274 Como afirma Santos: “de repente, o mundo todo descobria que as florestas tropicais 
concentram os habitats mais ricos em espécies do planeta, ao mesmo tempo que descobria 
que elas correm o maior risco de extinção”. SANTOS, Laymert Garcia dos. Quando o 
Conhecimento científico se torna predação hight-tech: recurso genético e Conhecimento 
Tradicional Associado no Brasil. In: Semear outras soluções: os caminhos da 
biodiversidade e dos Conhecimentos rivais. SANTOS, Boaventura de Souza (org). Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 140. 



também a conscientização da importância deste acervo para o futuro, 

implicando o manejo sustentável desta biodiversidade275276. 

Segundo o INPI, o ganho potencial em tempo e recursos pode 

chegar a 500%, quando um pesquisador tem acesso ao Conhecimento 

Tradicional Associado, ou usa deste Conhecimento para direcionar sua 

pesquisa.277 

Apesar da importância do tema, o Brasil, mesmo tendo sido o 

primeiro país da América latina a assinar a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, sendo a nação com a maior diversidade de espécies no mundo, com 

seis biomas terrestres e três grandes ecossistemas marinhos, além de pelo 

menos 103.870 espécies animais e 43.020 espécies vegetais atualmente 

conhecidas no país. Com pelo menos dois ecossistemas somente encontrados 

no Brasil – a Mata Atlântica e o Cerrado – e seis reservas da biosfera 

reconhecidas pela UNESCO. Pouco avançou em termos de regulação 

normativa dos Conhecimentos Tradicionais, ficando aquém, inclusive de alguns 

vizinhos sul americanos.278 

Este verdadeiro descaso do Brasil em relação a esta fonte 

importante para geração de inovação e recursos para um desenvolvimento 

industrial (com maior potencial para indústria farmacêutica) já gerou algumas 

situações de potencial lesão, com apropriação do Conhecimento Tradicional 

Associado pela via, em alguns casos, dos mecanismos de proteção Intelectual. 

                                            
275 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; DIAFÉRIA, Adriana. Biodiversidade, patrimônio 

genético e Biotecnologia no Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 25. 
276 DA SILVA, Marcos Vinicius Viana. A evolução histórica da Propriedade Intelectual: uma 

necessidade do mercado para a exploração monetária. Disponível em: 
http://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-propriedade-
intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria. Acesso em 18 de 
maio de 2014. 

277 LACERDA, Emanuela Cristina Andrade. A Sustentabilidade e suas dimensões como 
critério de condicionamento e equilíbrio da Propriedade Privada. Tese. UNIVALI. Itajaí. 
2015. 264p. 

278 DA SILVA, Marcos Vinicius Viana. A evolução histórica da Propriedade Intelectual: uma 
necessidade do mercado para a exploração monetária. Disponível em: 
http://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-propriedade-
intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria. Acesso em 18 de 
maio de 2014.  



Situações como esta vêm sendo estudadas há muito tempo, pelo 

menos desde o início da década de 90, Shiva279 denomina estas ações de 

Biopirataria280/281, chegando a autora a denominar este processo como a 

“segunda chegada de Colombo”.282 

Realizar uma análise de como o processo de apropriação deste 

Conhecimento, dito tradicional, se construiu é um dos objetivos deste capítulo, 

assim como o marco teórico nacional e internacional se consolidou ao longo do 

tempo, em especial em algumas nações latino americanas, cuja história e 

riqueza biológica em muito se assemelham a do Brasil.283 

 

3.1 CIÊNCIA, CONHECIMENTO E NATUREZA 

A razão é o grande paradigma pelo qual a ciência se construiu, 

notadamente a partir do pensamento de Descartes e do racionalismo. Neste 

sentido, Gasparetto Jr:284 

                                            
279 SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do Conhecimento. Petrópolis: 

Vozes, 2001. p. 16. 
280 Atividade ilegal de prospecção, coleta e posterior apropriação de qualquer natureza, de 

recursos biológicos de plantas, animais, microorganismos e Conhecimentos tradicionais 
associados à biodiversidade. SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do 
Conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 15. Em sentido contrário Carvalho: que “nem 
todos os atos designados por biopirataria são necessariamente ilegais, para muitos países 
que adotam a regra do Acordo TRIPS, “os atos de recolher um espécime de uma planta, 
levá-lo para o exterior, identificar um componente ativo, sintetizá-lo e Patenteá-lo não são 
ilegais, [...], melhor seria utilizar a expressão “biogrilagem”, que em inglês é denominado de 
biosquatting. Nuno Pires de Carvalho, chefe da Seção de Recursos Genéticos, 
Biotecnologia e Conhecimentos Tradicionais Associados da OMPI. 

 Disponível em http://www.wipo.int/globalissues/igc/documents/index.html. Acesso em 22 set. 
2014. 

281 A Biopirataria também pode ser conceituada como a exploração, manipulação, exportação 
de recursos biológicos, com fins comerciais, em contrariedade às normas da Convenção 
sobre Biodiversidade Biológica, de 1992, promulgada pelo Decreto nº2519, de 106.03.1998. 

282 SOARES, Vivian Bacaro Nunes. O Direito de Propriedade: Caracterização na concepção 
de autores clássicos e contemporâneos e breves Comentários acerca da Função Social. 
Derecho y Cambio Social. 2014. Disponível em: 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/propiedad.htm. Acesso em 24 de abril de 
2014. 

283 DA SILVA, Marcos Vinicius Viana. A evolução histórica da Propriedade Intelectual: uma 
necessidade do mercado para a exploração monetária. Disponível em: 
http://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-propriedade-
intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria. Acesso em 18 de 
maio de 2014. 

284 GASPARETTO, Antonio Jr. Racionalismo. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/filosofia. Acesso em 07/06/2014. 



A partir da Idade Moderna, o Racionalismo obteve grande 
crescimento como corrente filosófica e não se podem 
desvincular essas ideias das aplicações matemáticas. 
Tradicionalmente, o Racionalismo era definido pelo 
raciocínio como operação mental, discursiva e lógica para 
extrair conclusões. As inovações humanas apresentadas 
com o advento do Renascimento consolidaram o 
Racionalismo com o acréscimo de elaborações e 
verificações matemáticas. Para o Racionalismo, tudo tem 
uma causa inteligível, mesmo que não possa ser 
demonstrada empiricamente. O Racionalismo foi 
importante elemento do mundo Moderno para superar o 
mundo Medieval, pois privilegia a razão em detrimento da 
s experiências do mundo sensível, ou seja, o método 
mítico como se tinha acesso ao Conhecimento durante a 
Idade Média. Assim, o Racionalismo é baseado na busca 
da certeza e da demonstração. 

É claro que esta forma de pensar as relações, a partir de lógicas 

antecipadas, foi objeto de discussão e de contestação, mas sob certo aspecto, 

acaba prevalecendo enquanto forma de explicar o mundo e seu funcionamento, 

mas como subproduto indesejado,285 construiu uma forma de representação, 

em que o ser humano é pensado independente do meio em que está incluído, 

gerando uma forma de pensamento, em que o indivíduo está acima do meio 

ambiente, bem como acima das relações com outros seres humanos ou 

animais, construindo uma nova ética (Bioética).286 

Constrói-se, em essência, uma forma de pensamento em que 

compartimentada, torna os seres humanos incapazes de estabelecer inter-

                                            
285 SOARES, Vivian Bacaro Nunes. O Direito de Propriedade: Caracterização na concepção 

de autores clássicos e contemporâneos e breves Comentários acerca da Função Social. 
Derecho y Cambio Social. 2014. Disponível em: 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/propiedad.htm. Acesso em 24 de abril de 
2014. 

286 “O termo ‘bioética’ foi, primeiramente, utilizado pelo médico norte-americano V. R. Potter no 
início da década de 1970. Em seu livro Bioetchics: a bridge tothe future, Potter defendeu um 
a abordagem menos científica-tecnicista e mais humanista, de alguns problemas vitais para 
o ser humano incluindo uma visão global de temas relacionados com a vida humana, por 
exemplo, o meio ambiente. Esses problemas eram tão sérios que estariam colocando em 
risco a própria sobrevivência da vida humana e queriam uma nova ética. Procurou, então, 
superar a dicotomia entre, de um lado, fatos explicáveis pela ciência, e, de outro lado, 
valores estudáveis pela ética. Essa dicotomia (is-ought gap) tinha predominado na reflexão 
filosófico-científica moderna e seria a principal causa dos perigos atuais pelos quais estaria 
passando a existência humana de modo geral. Por isso, a bioética, como é evidente no uso 
do prefixo ‘bio’, nasceu como uma preocupação ética pela vida em seus aspectos mais 
gerais. DALL’AGNOL, Darlei. Bioética: princípios morais e aplicação. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004. p. 13. 



relações necessárias, e reconhecer às interdependências, que se estabelecem 

ao seu redor e tornam possível a forma de pensar e viver o mundo.287 

Neste cenário, relações são construídas sobre ausências, ou seja, 

sobre a natureza se estabelece a construção de uma ideia de sucesso e 

progresso caracterizadas por relações de natureza abstratas, em que a 

natureza não é levada em consideração, ou melhor, significada apenas 

enquanto ganho monetário, não é parte do contexto e não é capaz de com ela 

interagir.288 

Como consequência desta forma de pensar, constrói-se uma relação 

com a natureza de caráter mercadológico, cuja lógica mercantilista não leva em 

consideração as relações antropológicas e sociais.289 Como contraponto a esta 

visão meramente mercantilista da natureza, pode-se destacar uma visão em 

que o sujeito e a natureza se constroem de forma única e indissociável. Desta 

forma, a construção de todo significante humano, seja saberes, Conhecimentos 

e tradições são construídos a partir do entorno e com ele se relacionam e por 

ele são influenciados,290 o sujeito se constrói a partir do que conhece e produz, 

da mesma forma que influencia o seu mundo.291 

Boaventura de Sousa Santos, como contraponto nos propõe a 

ecologia dos saberes, visão em que epistemologias diversas convivem e 

podem ser respeitadas. 

                                            
287 ENGELHARDT Jr., H. Tristram. Fundamentos da Bioética. Tradução de José A. Ceschin. 

São Paulo: Edições Loyola, 2008. p. 12. 
288 WAGNER, Peter.Sobre guerras e revoluções. In: Santos, Boaventura de Souza (org). 

Conhecimento prudente para uma vida decente: Um discurso sobre as ciências 
revisitado. São Paulo: Cortez Editora, 2006. p. 103. 

289 LANDER, Edgardo. Ciências Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. In: LANDER, 
Edgardo (org) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciências sociales. Perspectivas 
latino-americanas. Caracas, Venezuela: Editora Ciccus, 2000. p. 39. 

290 DA SILVA, Marcos Vinicius Viana. A evolução histórica da Propriedade Intelectual: uma 
necessidade do mercado para a exploração monetária. Disponível em: 
http://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-propriedade-
intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria. Acesso em 18 de 
maio de 2014. 

291 SOARES, Vivian Bacaro Nunes. O Direito de Propriedade: Caracterização na concepção 
de autores clássicos e contemporâneos e breves Comentários acerca da Função Social. 
Derecho y Cambio Social. 2014. Acesso em: 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/propiedad.htm. Acesso em 24 de abril de 
2014. 



Aqui reside o impulso para a copresença igualitária (como 
simultaneidade e contemporaneidade), e para a 
incompletude. Uma vez que nenhuma forma singular de 
Conhecimento pode responder por todas as intervenções 
possíveis no mundo, todas elas são de diferentes 
maneiras, incompletas. A incompletude não pode ser 
erradicada porque qualquer descrição completa das 
variedades de saber não incluiria a forma de saber 
responsável pela própria descrição. Não há 
Conhecimento que não seja conhecido por alguém para 
fins objetivos. Todos os Conhecimentos sustentam 
práticas e constituem sujeitos. Todos os Conhecimentos 
são testemunhais porque o que conhecem sobre o real (a 
sua dimensão ativa) se reflete sempre no que dão a 
conhecer sobre o sujeito do Conhecimento (a sua 
dimensão subjetiva). Ao questionarem a distinção 
sujeito/objeto, as ciências da complexidade dão conta 
deste fenômeno, mas confinam-se às práticas científicas. 
A ecologia dos saberes expande o caráter testemunhal 
dos Conhecimentos de forma abarcar igualmente as 
relações entre o Conhecimento científico e não científico, 
alargando deste modo o alcance da intersubjetividade 
como interconhecimento e vice-versa.292 

O capital, no entanto, utiliza-se do pensamento lógico e racional, 

para reduzir a complexidade ambiental, e de suas relações com o entorno, e 

para isto, utiliza-se de um reducionismo epistemológico, para codificá-lo, 

nomeá-lo, administrá-lo, de acordo com as conveniências e interesses 

econômicos da modernidade.293  

Este formato de pensamento (por que não dizer reducionista), 

acabou por desqualificar tanto o sujeito quanto a natureza, e principalmente a 

relação de um com o outro, pois reduz esta relação sob a lógica de uma ótica 

mercantilista, baseada no lucro e na acumulação de riquezas, assentadas 

sobre a ideia de Propriedade. 

                                            
292 SOUSA SANTOS, Boaventura de. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a 

uma ecologia de saberes. In: SOUSA SANTOS, Boaventura de; MENESES, Maria Paula 
(Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2013. p. 58. 

293 DA SILVA, Marcos Vinicius Viana. A evolução histórica da Propriedade Intelectual: uma 
necessidade do mercado para a exploração monetária. Disponível em: 
http://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-propriedade-
intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria. Acesso em 18 de 
maio de 2014. No mesmo sentido: LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. São Paulo: 
Cortez. 2002. p. 17. 



Como afirma Nunes294: 

[...]em ambos os casos, porém, as estratégias de 
Conhecimento, são basicamente estratégias de poder e 
dominação. O selvagem e a natureza são, de fato, as 
duas faces do mesmo desígnio: domesticar a natureza 
selvagem, convertendo-a num recurso natural. 

Sob a lógica deste pensamento, podemos destacar que se vive uma 

crise existencial e civilizatória, baseada no racionalismo científico que 

transforma a natureza em dado mercantil, muito mais que uma forma de 

ciência, é um marco do Estado liberal, agora hegemônico, ou seja, mais do que 

teoria econômica, é teoria de Estado e uma forma de encarar o processo de 

relações entre povos e entre os povos e o planeta. Foi esta lógica que 

construiu toda forma de legitimação, para a exploração dos povos indígenas, a 

dizimação de espécies, a destruição de florestas e da biodiversidade.295 

Esta lógica permeia, no fundo, a relação entre o interesse do capital 

e o Conhecimento Tradicional Associado, que em suma representa a forma de 

pensar da natureza e daqueles povos que ao longo do tempo puderam 

construir relações de lógica não comercial com esta mesma natureza.  

O pensamento lógico, racional e científico, traduz-se na ideia de que 

somente os detentores de saber “científico” possuem a hegemonia do 

Conhecimento, todos os demais seriam atrasados ou sem sabedoria 

“científica”, neste sentido Morin296, “a ideia de mundo europeu e mais 

largamente ocidental era a de que toda razão, sabedoria e verdade estavam 

                                            
294 NUNES, João Arriscado. MENESES, Maria Paula G.SANTOS, Boaventura de Souza. 

Introdução: Para ampliar o canône da ciência: a diversidade epistemológica no mundo. In: 
SANTOS, Boaventura de Souza (org). Semear outras Soluções: os caminhos da 
biodiversidade e dos Conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 
29. 

295 LANDER, Edgardo. Ciências Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. In: LANDER, 
Edgardo (org) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciências sociales. Perspectivas 
latino-americanas. Caracas, Venezuela: Ciccus, 2000. p. 46. 

296 MORIN, Edgar. Saberes. Globais e Saberes Locais: o olhar transdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Ed. Garamond, 2004. p. 27. No mesmo pensamento, Diegues afirma “...de um lado, 
está o saber acumulado das populações tradicionais sobre os ciclos naturais, a reprodução 
e migração da fauna, a influência da lua nas atividades de corte da madeira, da pesca, 
sobre os sistemas de manejo dos recursos naturais [...] De outro lado, está o Conhecimento 
científico, oriundo das ciências exatas que não apenas desconhece, mas despreza o 
Conhecimento Tradicional Associado oralmente acumulado”. DIEGUES, Antonio Carlos. O 
mito do paraíso perdido. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. nº 24, 
1996. p. 147. 



concentradas na civilização ocidental. As outras nações e civilizações eram 

atrasadas e infantis, nelas não havia a sabedoria real, mas somente a 

mitologia”.  

Este modelo não pode se tornar hegemônico, é preciso construir 

novas formas de pensamento, não excludentes, cuja lógica possa incluir, 

preservar e valorar, ideias que não se enquadrem no cartesianismo do rigor 

cientifico, mas que possam ser valoradas enquanto Conhecimento.  

 É quase uma imposição que se encontre uma nova forma de visão 

de mundo, que na verdade represente um ponto comum entre a lógica 

científica e outras formas de pensamento, levando em conta a cultura, a 

natureza e o entorno sócio-político, em que a sociedade está inserida.297 

A construção deste novo modelo passa pela desconstrução do 

modelo Norte/Sul até hoje estabelecido, neste sentido Leff298: 

Na era da produção intensiva de Conhecimento, esse 
“fator estratégico da produção” concentra-se nos países 
do Norte, tanto no setor industrial como no agrícola. Isso 
não se deve apenas ao maior número de cientistas e 
tecnólogos em atividade e à sua capacidade de financiar 
um sistema de pesquisa altamente produtivo. Deve-se, 
sim, à implementação de uma estratégia de poder que 
levou esses países a estabelecer Direitos de Propriedade 
Intelectual dentro da nova ordem global da OMC, abrindo 
a possibilidade para que consórcios transnacionais de 
biotecnologia se apropriem da riqueza genética dos 
países biodiversificados e invadam seus territórios com 
produtos transgênicos. 

No próximo tópico abordaremos as questões referentes à 

biodiversidade e o Conhecimento Tradicional Associado. 

                                            
297 DA SILVA, José Everton e PILAU, Newton. O Conhecimento Tradicional Associado e a 

Propriedade Intelectual: uma proposta para futura repartição de ganhos. Revista da 
UNIFEBE. Brusque: UNIFEBE, 2012. p. 144-157. 

298 LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental e a reapropriação social da natureza. Tradução 
de Luís Carlos Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 150. No mesmo 
sentido Rifkin: “...as empresas transnacionais alegam que a proteção da Patente é essencial 
para que possam arriscar recursos financeiros e anos de pesquisa e desenvolvimento para 
trazer produtos novos e úteis ao “mercado”, os países do Sul reivindicam uma 
“compensação por sua contribuição à revolução biotecnológica” a partir da preservação de 
ervas e plantas valiosas”. RIFKIN. Jeremy. O século da biotecnologia: a valorização dos 
genes e a reconstrução do mundo. Tradução e revisão técnica de Arão Sampaio. São 
Paulo: Makron Books, 1999. p. 57. 



 

3.2 A BIODIVERSIDADE E O CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 

O saber dos povos tradicionais foi durante muito tempo 

completamente ignorado pela sociedade. Conhecido modernamente como 

Conhecimento Tradicional Associado, ele se refere na verdade ao saber 

desenvolvido ao longo de gerações, que com seu contato e viver com a 

natureza, acabaram por “descobrir” interações, que na sociedade liberal e 

capitalista possuem potencial inovador e inventivo299, principalmente nas áreas 

de fármacos, sementes, cosméticos e agrotóxicos.300 

Pode-se definir Conhecimento Tradicional Associado301como o 

conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural e sobrenatural, 

transmitido oralmente, de geração em geração302.  

                                            
299 Como exemplo, Almeida: ”...abre-se, de maneira mais formal, um novo capítulo de 

antagonismos e conflitos sócio-ambientais em que os Conhecimentos indígenas e das 
chamadas ‘populações tradicionais’ começam a se constituir num saber prático em 
contraponto àquele controlado pelos grandes laboratórios de biotecnologia, pelas empresas 
farmacêuticas e demais grupos econômicos que detêm o monopólio das Patentes, das 
Marcas e dos Direitos intelectuais sobre os processos de transformação e processamento 
dos recursos naturais”. ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Amazônia: a dimensão 
política dos “Conhecimentos tradicionais” como fator essencial de transição 
econômica – pontos resumidos para uma discussão. Revista Somanlu, ano 4, n. 1, 
jan./jun. 2004. 

300 Juliana Santilli afirma que “indissociavelmente ligada à rica biodiversidade brasileira, está a 
sociodiversidade, o nosso extenso patrimônio sociocultural”13. Neste sentido,as formas 
peculiares, tradicionais e de subsistência, tanto material quanto espiritual com que essas 
sociedades tradicionais se relacionam com a natureza é a fonte da nossa riqueza biológica, 
a qual se mantém e aumenta em razão da diversidade cultural destas populações. 
SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos tradicionais associados: novos avanços 
e impasses na criação de regimes legais de proteção. In: LIMA, André e BENSUSAN, Nurit. 
Quem cala consente? subsídios para a proteção aos Conhecimentos tradicionais. São 
Paulo: Instituto Socioambiental. 2003, p. 53. Para Dantas “os Conhecimentos tradicionais 
dos povos indígenas são associados ao meio, ao espaço territorial de desenvolvimento da 
vida e da cultura de cada povo”. DANTAS, F. A. Carvalho. Os povos indígenas brasileiros e 
os Direitos de Propriedade Intelectual. HILEIA – Revista de Direito Ambiental da 
Amazônia, Manaus, v. 1, n. 1, 2003, p. 97. 

301 Neste sentido Derani “o Conhecimento tem origem nas comunidades tradicionais que usam 
do recurso da diversidade biológica por intermédio dos ensinamentos que são passados de 
geração em geração pela tradição dos saberes. Sua origem é a vivência e a experiência. 
Podemos caracteriza-los como o Conhecimento construído num tempo que não é aceito 
pela máquina da eficiência e da Propriedade privada, mas cujos resultados podem ser o 
lucro, quando tornados recursos da produção mercantil”. DERANI, Cristiane. Patrimônio 
Genético e Conhecimento Tradicional Associado associado: considerações jurídicas sobre 
seu acesso. In LIMA, André (org). O Direito para o brasil socioambiental. Porto Alegre: 
Sérgio Fabris. 2002. p. 55. A respeito ver Cuéllar; “La visión holista que tienen los pueblos 
indígenas le ha permitido gestionar de manera integrada los recursos naturales existentes 
em la areas de su hábitat, habiendo alcanzado una importante acumulácion de 
experiências, conocimientos e potencialidades, particularmente referidas a los recursos de 



Ainda no mesmo sentido, Berckes 303: 

[...] corpo acumulativo de Conhecimento, práticas e 
crenças das comunidades tradicionais sobre a relação 
entre os seres vivos (inclusive o homem) e o seu 
ambiente, que se desenvolve ao longo do tempo através 
de um processo repassado através de gerações por 
transmissão cultural.  

A Convenção da Biodiversidade304, que na verdade regula previsão 

constitucional305, entende como Conhecimento Tradicional Associado306 

associado: 

[...] práticas, Conhecimentos empíricos e costumes 
passados de pais para filhos e crenças das comunidades 
tradicionais que vivem em contato direto com a natureza; 
é o resultado de um processo cumulativo, informal e de 
longo tempo de duração. 

A prática das relações estabelecidas no interior das comunidades 

caracteriza-se por uma troca constante, o que equivale dizer que o conceito de 

Conhecimento Tradicional Associado e, consequentemente, sua inter-relação 

                                                                                                                                
la biodiversidade; a esos saberes que correponden a lospueblos indígenas se los denomina 
conocimientos Tradicionales. El conocimiento Tradicional seria el conjunto de sabidurías y la 
adopción de tecnologias dessarrolladas particular y colectivamente, fundadas em las 
transmitidas, preservadas, inovadas y practicadas por um pueblo indígena o comunidades 
locales”. CUÉLLAR, Elva Terceros.Estado de protección de los Conocimientos Tradicionales 
Associados a La biodiversidade em Bolivia.IN BARROS, Benedita da Silva; GARCÉS, 
Claudia Leonor López; MOREIRA, Eliana Cristina Pinto; PINHEIRO, Antônio do Socorro 
Ferreira. (orgs) Proteção ao Conhecimento das Comunidades Tradicionais. Belém: 
CESUPA. 2007 p. 25. 

302 DIEGUES, A. C.; ARRUDA, R. S. V. (orgs.). Saberes tradicionais e biodiversidade do 
Brasil. São Paulo. EdiUSP. 2001. p. 05. 

303 BERKES, Fikret. Context of traditional ecological knowledge. In: Sacred Ecology: 
traditional ecological knowledge and resource management. Philadelphia. 1999. p. 4.  

304 Conferência das Nações Unidas para o meio Ambiente e o Desenvolvimento. Convenção 
sobre Biodiversidade Biológica. Rio de Janeiro. jun. 1992. Disponível em: 
www.mma.gov.be/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/cdbport_72.pdf. Acesso em 08 de 
maio de 2014. Promulgada por meio do Decreto n° 2.519, de 16 de março de 1988 e da 
Medida Provisória n° 2.186-16, de 23 de agosto de 2014. 

305 “Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea 
"j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe 
sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao Conhecimento Tradicional 
Associado associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências”. 

306 Em sentido oposto a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) entende como 
Conhecimento Tradicional Associado: “tradição literária, artística ou cientifica, performances, 
Invenções, descobertas cientificas, desenhos, Marcas, nomes e símbolos e outras 
inovações e criações resultantes da atividade Intelectual nos campos da indústria, ciências 
e das artes”. Using copyriht to promote acess to information and creative content. Disponível 
em: www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf3.pdf. Acesso em 20 de maio de 
2014. 



com o de biodiversidade307 se moldam e se associam aos aspectos culturais 

das comunidades envolvidas.308 A questão da sustentabilidade309 também se 

insere neste contexto, pois se não somos capazes de entender que existe um 

valor que se estabelece entre a comunidade e o seu entorno, é no mínimo 

desconhecer o potencial de sustentabilidade que o Conhecimento Tradicional 

Associado possa ter, podemos inclusive falar em sustentabilidade social.310 

 É bem verdade que muitas práticas destes povos, que são 

milenares, nem sempre foram reconhecidas, no entendimento de Bensusan311, 

há um preconceito dos cientistas em relação a esse Conhecimento, não raro 

considerado de pouco valor. De acordo com a autora, à medida que a “ciência 

                                            
307 Para efeitos de definição adota-se o conceito disposto pela Convenção da Biodiversidade, 

porque entendemos tratar-se de uma conceituação de referência mundial e aceita pela 
organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). A expressão significa a totalidade 
de genes, espécies e ecossistemas de uma região, podendo ser entendida como uma 
correlação entre vários componentes: ecossistema, comunidades, espécies, populações e 
genes em um a área definida. 

308 CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2002. p. 18.  
309 Um primeiro conceito sobre sustentabilidade, na visão de Juarez Freitas: “O princípio da 

sustentabilidade significa pensar em referencias arrojadas, com respeito consciente e pleno 
à titularidade dos Direitos daqueles que ainda não nasceram e à ligação de todo os seres, 
acima das coisas”. FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: Direito ao Futuro. São Paulo: 
Editora Fórum, 2009. p. 34. No mesmo sentido Cruz e Bodnar, afirmam: “Sobre a amplitude 
da sustentabilidade, fazendo referência ao que propõe Michael Decleris, explica que a 
mesma consiste na: a) conservação e recuperação quando esta seja necessária, do 
adequado capital natural para promover uma política qualitativa de desenvolvimento; e b) 
inclusão de critérios ambientais, culturais, sociais e econômicos no planejamento e na 
implementação das decisões sobre desenvolvimento”. CRUZ, Paulo Marcio, BODNAR, 
Zenildo. Globalização, Transnacionalidade e sustentabilidade. Itajaí: UNIVALI, 2012. p. 
51. No entendimento de Cavalcanti, que tratou sobre sustentabilidade como “possibilidade 
de se obterem continuamente condições iguais ou superiores de vida para um grupo de 
pessoas e seus sucessores em dado ecossistema”. CAVALCANTI, Clovis. Sustentabilidade 
da economia: paradigmas alternativos da realização econômica. In: CAVALCANTI, Clovis 
(org). Desenvolvimento e natureza: estudo para uma sociedade sustentável. São Paulo: 
Cortez; Recife, PE: Fundação Joaquim Nabuco. 1998. p. 161. Para Sachas, o instituto 
“constitui-se num conceito dinâmico, que leva em conta as necessidades crescentes das 
populações, num contexto internacional em constante expansão”. SACHS, Ignacy. 
Desarrollo sustentable, bio-industrialización descentralizada y nuevas 
configuraciones rural-urbanas. Los casos de India y Brasil. Madrid: Pensamiento 
Iberoamericano 46, 1990. p. 235-236. Já para Derani: “desenvolvimento harmônico da 
economia e ecologia que devem ser ajustados numa correlação de valores onde o máximo 
econômico reflita igualmente um máximo ecológico”. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental 
Econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 128. 

310 Na visão de Neves: O conceito de sustentabilidade social caracteriza-se pela melhoria da 
qualidade de vida da população, equidade na distribuição de renda e de diminuição das 
diferenças sociais, com participação e organização popular. NEVES, Lafaite Santos. 
Sustentabilidade: anais de textos selecionados do 5º seminário sobre sustentabilidade. 
Curitiba; Juruá. 2011. p. 17. 

311 BENSUSAN, Nurit. Biodiversidade, Recursos Genéticos e outros bichos esquisitos. In: O 
Direito e o desenvolvimento sustentável: curso de Direito ambiental. RIOS, Aurélio 
Virgílio Veiga (org.). São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 61. 



foi se desenvolvendo e permeando toda a vida ocidental, o Conhecimento 

Tradicional Associado foi crescentemente desdenhado e considerado como 

uma protociência, ou mesmo um não-Conhecimento” 

O fim do século XX, a partir da queda do muro de Berlim, que 

metaforicamente representa a hegemonia e a vitória do capitalismo, começam 

a mudar esta percepção em relação ao Conhecimento Tradicional Associado, 

que passa a ser visto como uma importante fonte de inovação.312 

Segundo dos Santos313, “vivemos na ‘era’ da biotecnologia”. Como 

decorrência da manipulação genética314, a grande certeza deste início do 

século XXI é de que a Biotecnologia315 será um dos maiores campos de 

desenvolvimento na contemporaneidade. 

Com o aumento da denominada Biotecnologia moderna, “a 

biodiversidade passou a ser valorizada não apenas pela sua observância 

ambiental, mas também pelo seu valor econômico real ou potencial, vez que é 

matéria-prima da biotecnologia”316.  

Uma competição cada vez mais acirrada317, principalmente no ramo 

dos fármacos e cosméticos, o acesso a informações privilegiadas, pode 

                                            
312 BERTOLDI, Márcia Rodrigues. Saberes Tradicionais como Patrimônio Cultural Imaterial 

Dinamizador do Desenvolvimento Sustentável. Revista Novos Estudos Jurídicos. 
Eletrônica. Vol. 19. n. 2. Mai/Ago. 2014. p. 559-584.  Disponível em: www.univali/periódicos. 
Acesso em 11 de maio de 2014. 

313 SANTOS, Laymert Garcia dos. Desencontro ou "mal encontro"? Os biotecnólogos 
brasileiros em face da sócio e da biodiversidade. Novos estud. - CEBRAP [online]. n. 78, 
pp. 49-57, 2007, p. 49. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 16 de jun. 2014.  

314 RIFKIN, Jeremy. O século da biotecnologia. São Paulo: MAKRON Boocks, 1999. p. 9. 
315 Como conceito podemos utilizar: A biotecnologia é a utilização de processos biológicos para 

produzir bens (produtos químicos, alimentos, combustíveis e medicamentos), e serviços. Os 
serviços que pode oferecer a biotecnologia incluem o tratamento de resíduos ou o controle 
da contaminação. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco: DIAFÉRIA, Adriana. Biodiversidade, 
patrimônio genético e Biotecnologia no Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p. 67. 

316 ARCANJO, Francisco Eugênio Machado; PÉREZ, Héctor Leandro Arroyo Pérez. Como 
combater a Biopirataria utilizando a Lei de Patentes Estadunidense. Revista de Direitos 
Difusos, São Paulo, v. 38. p. 39-53, jul./ago. 2006, p. 39. 

317 Na opinião de Fritz “... a ciência produz tecnologia, a qual é produzida em razão de uma 
demanda do sistema de produção, o qual, novamente, irá demandar novas pesquisas 
científicas com base em seus interesses que produzirão novas tecnologias, as quais vão 
alimentar, outra vez, o sistema produtivo”. FRITZ, Jean Claude. Las múltiples finalidades del 
sistema de Propriedade Intelectual. Puesta en perspectiva de un elemento Del conflicto 
entre El derecho internacional de los negocios y el derecho de los pueblos. In: RUBIO, 
David Sánches; ALFARO, Norman J. Solórzano; CID, Isabel V. Lucena (orgs). Nuevos 



representar um importante passo no caminho da obtenção de vantagens 

competitivas, dentro de um sistema capitalista cada vez mais concorrencial. 

Dentro desta lógica, as diferenças entre norte e sul, países 

desenvolvidos e não desenvolvidos, afloram também no debate, repetindo a 

mesma lógica presente na regulação da Propriedade Intelectual, ou seja, os 

interesses dos países ricos, não são necessariamente o melhor para os países 

pobres.318 

Mas aqui, ao contrário do debate presente no caso da Propriedade 

Intelectual, onde o interesse sobre o regramento da matéria é todo por parte 

dos países ricos, o debate presente sobre a regulação e valoração do 

Conhecimento Tradicional Associado é um debate essencialmente do interesse 

dos países em desenvolvimento. 

 

 3.3 MARCO HISTÓRICO 

Pode-se fixar como marco do início deste debate, a Convenção 

sobre Diversidade Biológica (CDB), que é um tratado da Organização das 

Nações Unidas e funciona como um dos mais importantes instrumentos 

internacionais relacionados ao meio ambiente.319 

                                                                                                                                
colonialismos del capital. Propriedad Intelectual, biodiversidad y derechos de los 
pueblos. Barcelona: Icaria Editoria, 2004, p. 239. 

318 Boaventura de Sousa Santos introduziu em seus trabalhos recentes a epistemologia ou 
diversidades epistemológicas como categoria que auxilia na melhor compreensão das 
dinâmicas de relação entre os países desenvolvidos, aqui denominados países do norte, e 
aqueles em desenvolvimento ou por se desenvolver, os chamados países do sul. 
Epistemologicamente o eixo de países do norte foi quem conduziu o critério para demarcar 
o Conhecimento e o não-Conhecimento ao longo da história. Outrora tal linha era 
demarcada pela filosofia, depois pela teologia, por fim pela atividade científica, mas sempre 
numa perspectiva ocidental, essencialmente europeia. Esta linha demarcatória do saber 
constitui, na visão do autor, verdadeiro pensamento abissal, no sentido de que somente 
pode ser considerado como Conhecimento aquilo que está dentro do modelo estabelecido, 
relegando o que está fora de tal modelo ao abismo, ao não reconhecimento. SOUSA 
SANTOS, Boaventura de. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma 
ecologia de saberes. In: SOUSA SANTOS, Boaventura de; MENESES, Maria Paula (Orgs.). 
Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2013. p. 31-83. 

319 Para Araújo “é a CDB o instrumento que tem pautado as discussões sobre o tema”. 
ARAÚLO, Ana Valéria. Acesso a Recursos Genéticos e Proteção aos Conhecimentos 
Tradicionais Associados. LIMA, André (org.). O Direito para o Brasil Socioambiental. 
Porto Alegre: Fabris, 2002. p. 85-99. Já para Moreira “A CDB foi um divisor de águas para o 
estudo da biodiversidade”. MOREIRA, Eliane. Conhecimento Tradicional Associado e a 



Todo o processo tem início em Estocolmo em 1972, esta conferência 

centrava suas atenções em temas como a degradação do meio ambiente e a 

contaminação transfronteiriça, este conceito pela primeira vez era abordado em 

nível mundial, e reconhecia que a questão ambiental não é uma questão que 

diga respeito apenas a uma nação, já que a poluição não reconhece limites 

geográficos ou políticos, e afeta a todos indistintamente.320 

Nos anos que se seguiram à reunião de Estocolmo, a discussão se 

amplificou, ficando claro que a abordagem do problema deveria envolver a 

todos os países e regiões do mundo, entre as discussões estava a 

necessidade de abordagem sobre os diferentes tipos de contaminação, as 

mudanças climáticas, os recursos de água doce, a redução da camada de 

ozônio, a redução das florestas, a desertificação, a diminuição da diversidade 

biológica e dentro deste tema a questão dos Conhecimentos Tradicionais.321 

Todo este processo vai levar à Conferência sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como “Cumbre de laTerra”, a Convenção 

foi estabelecida durante a ECO-92 – a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 

junho de 1992, e é dentro deste fórum, que se dão as maiores discussões 

sobre o tema.322 

                                                                                                                                
Proteção. T&C Amazônia, ano V, n° 11, p. 33-41, junho de 2007. Por outro lado, importa 
salientar posições mais pessimistas em relação à CDB e em particular a de Vandana Shiva 
“É irônico que uma convenção feita para a proteção da biodiversidade tenha sido distorcida 
a ponto de se transformar numa convenção para explorá-la”. SHIVA, Vandana. A 
Convenção sobre Biodiversidade: uma avaliação segundo a perspectiva do terceiro 
mundo. Monoculturas da Mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia; Trad. 
Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Gaia, 2003. p. 179-188. 

320 Conforme assinala Pauto Faraco de Azevedo: Além da legislação nacional, de extrema 
importância é a Convenção de Estocolmo de 1972, ao afirmar que o surgimento do Direito 
ambiental, no mundo e no Brasil, liga-se à “ideia de defesa, promoção e preservação da 
vida, valor que permeia todas as normas ambientais, nacionais e internacionais, a partir da 
Convenção de Estocolmo, de 1972, cujos dispositivos constituem o primeiro grande brado 
de alerta contra a poluição e destruição do ambiente”. AZEVEDO, Plauto Faraco de. 
Ecocivilização: ambiente e Direito no Limiar da vida. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. p. 93. 

321 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y El Desarrollo. CNUMAD. 
ONU. Disponível em: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html. Acesso em: 
18/10/2014. 

322 Esta Convenção foi assinada pelo Brasil na CNUMAD, em 05 de junho de 1992 no Rio de 
Janeiro, e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com a ratificação pelo Congresso 
Nacional (CN) através do Decreto Legislativo nº 02, de 03 de fevereiro de 1994, que 
também aprovou a Agenda 21. A CDB foi promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de 



A CDB funciona como uma espécie de moldura, ou seja, ela aponta 

princípios gerais a serem seguidos pelas nações para atender aos objetivos 

norteadores, cabendo a cada país formular políticas e planos dentro da sua 

realidade. Tais políticas devem ter consonância com as decisões que vão 

sendo tomadas na evolução do regime, que é coordenado pela Conferência 

das Partes (COP) e apoiado pelo órgão subsidiário de assessoramento 

científico, técnico e tecnológico (SBSTTA), pelo secretariado da convenção e 

por uma série de comissões especiais e grupos de trabalho.323 

A Convenção está alicerçada sobre três pilares: a) a conservação da 

diversidade biológica; b) o uso sustentável da biodiversidade; c) a repartição 

justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos 

genéticos. A Convenção Sobre Diversidade Biológica (CBD) já foi assinada por 

175 países (em 1992 durante a Eco-92), dos quais 168 a ratificaram, incluindo 

o Brasil (Decreto N 2.519 de 16 de março de 1998), entre os países que não 

ratificaram a convenção estão os Estados Unidos da América.324 

Durante a CDB, foram aprovados cinco documentos cujos objetivos 

é servir de norte para políticas, programas, projetos e medidas que governos, 

empresas e organizações da sociedade devem promover no sentido do 

cumprimento, daquilo que determina a: 325  

                                                                                                                                
março de 1998, contendo em seu anexo o texto com tradução oficial. A partir de então, 
novos documentos jurídicos nacionais foram instituídos no ordenamento jurídico brasileiro, o 
que propiciou a criação de uma Política Nacional da Biodiversidade, retratada no Programa 
Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO), composto por sete grupos temáticos, 
dentre os quais se destaca repartição de benefícios derivados da utilização da 
biodiversidade (artigo 6º, inciso X, alínea “e” do Decreto nº 4.703/03).  

323 A temática também foi discutida em importantes conferências– com destaque para a COP-8 
realizada em Curitiba, a COP-9 em Berlim e, finalmente, em 2010, na COP-10,conhecido 
como protocolo de Nagoya, momento em que foi criado um Protocolo específico sobre o 
tema, denominado Protocolo de Repartição de Benefícios dos Recursos Genéticos da 
Biodiversidade, também conhecido internacionalmente como Protocolo Acess and (ABS), 
com os aspectos principais contemplados em um Plano Estratégico que irá vigorar, na 
próxima década e uma sinalização de recursos financeiros para a implementação das ações 
de conservação. CAROLINO, Kátia, CHERCHIARI, Renata M., VEIRA, Ricardo Santaziola. 
Novos territórios de Conservação: a coexistência de territórios das populações tradicionais e 
a proteção da diversidade biológica no Brasil. São Paulo: Revista Internacional Direito e 
Cidadania, 2011. p. 26. 

324 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y El Desarrollo. CNUMAD. 
ONU. Disponível em: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html. Acesso em: 
18/10/2014. 

325 FONSECA, Sergio Bueno da, (Coord). Agenda 21 e Sustentabilidade. Ministério do Meio 
Ambiente.Brasília.2010.p.4 Disponível em: 



a) Convenção sobre Diversidade Biológica; 

b) Convenção Quadro sobre Mudança de Clima; 

c) Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento; 

d) Declaração sobre Conservação e Uso Sustentável de 
todos os tipos de Florestas; 

e) Agenda 21 

Importante fator de implementação dos pilares referentes a 

Conferencia da Biodiversidade, o Protocolo de Nagoya estabelece as regras 

para a repartição de benefícios do uso de recursos genéticos de forma justa e 

equitativa entre os países membros. Resultado da Convenção da Diversidade 

Biológica – CDB, que tem 193 países membros, mais a União Europeia, o 

Protocolo já foi ratificado por 51 nações, mas até o presente momento não 

ratificado pelo Brasil. O Protocolo surge como demanda dos países em 

desenvolvimento, para os quais é necessário ter uma definição maior de regras 

internacionais para protegerem os seus interesses. Nesse sentido, o Protocolo 

de Nagoya prevê que os países usuários de recursos genéticos de outros 

países têm de designar agências que funcionem como agências verificadoras. 

Isso para ver se de fato o recurso genético e o Conhecimento Tradicional 

Associado que está entrando no seu país e está em uso na pesquisa de 

desenvolvimento tecnológico e, eventualmente, em uso comercial tem 

procedência legal, se foi obtido com essas permissões legalmente previstas no 

país de origem ou se é um objeto de biopirataria.326 

O Brasil, apesar de ser membro da Convenção da Diversidade 

Biológica e já ter um marco legal nacional, ainda não ratificou sua participação 

no Protocolo, mas há expectativa em relação à assinatura, em primeiro lugar 

porque é o país mais rico em biodiversidade no mundo e, portanto, tem o 

potencial de ser o maior provedor de recursos genéticos para outros países e 

podendo beneficiar-se economicamente do uso desses recursos e dos 

                                                                                                                                
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/CadernodeDebates9.pdf. Acesso em 
19/09/2014. 

326 Entrevista com Bráulio Dias. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/534587-o-
protocolo-de-nagoya-e-a-divisao-equitativa-dos-recursos-geneticos-mundiais-entrevista-
especial-com-braulio-dias. Acesso em 18/10/2015. 



Conhecimentos Tradicionais associados; em segundo lugar, o Brasil, tem um 

setor econômico desenvolvido e baseado na biodiversidade, portanto, interessa 

ao país, enquanto detentor de recursos genéticos, poder manter o acesso a 

esses recursos, sejam eles de origem brasileira ou estrangeira.327  

As regras do Protocolo de Nagoya também visam evitar a 

biopirataria ao reconhecerem a soberania dos países sobre seus recursos 

genéticos. Então, nenhum acesso a recurso genético pode ser feito sem uma 

decisão e autorização do país de origem daquele recurso. O Protocolo de 

Nagoya estabelece a necessidade de cada país designar uma autoridade 

nacional, ou seja, designar uma agência que funcionaria como a agência 

nacional para dar as autorizações de acesso aos recursos genéticos. Além da 

adesão ao protocolo de Nagoya, e no sentido de melhor instrumentar e dar 

poder decisório as deliberações da CDB, foram criadas as COP (Conferência 

das Partes), a Conferência das Partes é o órgão supremo decisório no âmbito 

da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB. As decisões da COP são 

tomadas por consenso, o que demanda um pacto entre os participantes.328 

As quatro primeiras reuniões da COP tiveram uma periodicidade 

anual, sendo posteriormente realizadas a cada dois anos. 

A COP reúne os 188 membros da Convenção sobre Diversidade 

Biológica (187 países e um bloco regional), assim como, representante dos 

principais organismos internacionais (incluindo os órgãos das Nações Unidas), 

observadores de países não participantes, organizações não governamentais, 

lideranças indígenas, organizações empresariais, etc. Durante a COP, que tem 

previsão de duração de duas semanas, são realizados eventos paralelos, feiras 

e muitas negociações, visando encontrar pontos comuns nas questões 

ambientais tratadas. Durante a COP, organiza-se amplo espaço de exposições 

de países e organizações internacionais e nacionais, bem como amplas 

reuniões de consulta de lideranças e organizações. Antes da reunião, é 

                                            
327 Entrevista com Bráulio Dias. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/534587-o-

protocolo-de-nagoya-e-a-divisao-equitativa-dos-recursos-geneticos-mundiais-entrevista-
especial-com-braulio-dias. Acesso em 18/10/2015. 

328 Entrevista com Bráulio Dias. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/534587-o-
protocolo-de-nagoya-e-a-divisao-equitativa-dos-recursos-geneticos-mundiais-entrevista-
especial-com-braulio-dias. Acesso em 20/10/2015. 



organizado um amplo Fórum Global de organizações ambientalistas e 

acadêmicas. Durante a segunda semana de reunião, é organizado o Segmento 

Ministerial da COP, com a presença de mais de uma centena de ministros de 

meio ambiente de todos os continentes.329 

Neste ambiente, são tomadas decisões que aprofundam os 

princípios da Convenção. Essas decisões podem estabelecer protocolos, 

programas de trabalho ou ainda metas específicas.  

 

 3.4 DAS CONVENÇÕES E LEGISLAÇÕES EM ÂMBITO INTERNACIONAL E 
NACIONAL 

No mundo, a proteção da biodiversidade é preconizada pela 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e apresenta contornos de normas 

de Direitos Fundamentais, as quais, recepcionadas pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, apresentam-se como normas constitucionais, conforme o teor do art. 

5 da CRFB. 

A Convenção da Diversidade Biológica330, em seu preâmbulo, como 

também nos art. 1, 8, alínea ―j‖, 10, alínea ―e‖, e 15, aduz a princípios 

fundamentais e norteadores para a conservação e utilização sustentável da 

diversidade biológica, dispondo também sobre o acesso aos recursos 

genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios relacionada a essa 

utilização.331 

                                            
329 Disponível em: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-

biologica/conferencia-das-partes. Acesso em 22/10/2015.  
330 A Convenção da Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 5 de junho de 1992, está 
incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, visto que é ratificada pelo Congresso Nacional 
por meio do Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereiro de 1994, e promulgada pelo Decreto 
n. 2.519, de 16 de março de 1998 (DOU de 17 mar. 1998). 

331 Sobre essa repartição de benefícios, Bensusan reproduz uma declaração do ativista 
quéchua Alejandro Argumedo, a qual, como afirma o autor, pode ser considerada 
emblemática: “Contratos de repartição de benefícios são como acordar no meio da noite e 
descobrir que sua casa está sendo roubada. No caminho para a porta, os ladrões dizem a 
você para não se preocupar, pois eles prometem dividir com você qualquer lucro que 
obtenham da venda do que era seu”. BENSUSAN, Nurit. Biodiversidade, recursos genéticos 
e outros bichos esquisitos. In: RIOS, Aurélio Virgílio Veiga (org.). O Direito e o 
desenvolvimento sustentável. São Paulo; Petrópolis; Brasília; DF: Instituto Internacional 
de Educação do Brasil, 2005. p. 64. 



Pode-se afirmar que o Direito Ambiental serviu como base e 

contexto para o que hoje se classifica como estudo de Direito Socioambiental, 

adicionando aos seus interesses de pesquisa não só o sujeito, mas 

principalmente os seus aspectos culturais na relação com o meio ambiente. 

Guilherme José Purvin de Figueiredo, afirma acerca do início da preocupação 

do Direito com o meio ambiente, que “vigiam desde 1521 as Ordenações 

Manuelinas, que continham algumas disposições de caráter protecionista”. 332 

Na década de 80 tem-se o despertar da sociedade para a 

importância do meio ambiente para a sobrevivência humana. 333 

O ordenamento jurídico brasileiro, em relação à proteção do 

Conhecimento Tradicional Associado relacionado à biodiversidade, prevê 

amparo constitucional; os artigos 215, §1, 216 e 231 da Constituição Federal 

vigente, ensejam um arcabouço jurídico amplo e propício à proteção do 

Conhecimento Tradicional Associado.334 

O artigo 216 define patrimônio cultural, bem como, os meios 

utilizados para sua proteção assegurada pelo parágrafo primeiro, do art. 215.335 

 O reconhecimento do Conhecimento Tradicional Associado, acaba 

por romper a visão elitizada de que somente as manifestações culturais da 

classe dominante possuem valor.336 

                                            
332 FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A questão ambiental no Direito brasileiro. In: 

KISHI, Sandra Akemi Shimada. SILVA, Solange Teles da. SOARES, Inês Virgínia Prado. 
(org). Desafios do Direito Ambiental no Século XXI. Estudos em homenagem a Paulo 
Affonso Leme Machado. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 489. 

333 SANTOS, Laymert Garcia dos. Quando o Conhecimento científico se torna predação hight-
tech: recurso genético e Conhecimento Tradicional Associado no Brasil. In: Semear outras 
soluções: os caminhos da biodiversidade e dos Conhecimentos rivais. SANTOS, 
Boaventura de Souza (org). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2005. p. 140. 

334 DERANI, Cristiane. Patrimônio genético e Conhecimento Tradicional Associado associado: 
considerações jurídicas sobre seu acesso. In: André Lima. (org.). O Direito para o Brasil 
Socioambiental. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002. p. 146-167. 

335 AGUINAGA, Karyn Ferreira Souza. A proteção do patrimônio cultural imaterial e os 
Conhecimentos tradicionais. Disponível em:< http://www.conpedi.org. Acesso em: 18 out. 
2014.  

336 BERTOLDI, Márcia Rodrigues. Saberes Tradicionais como Patrimônio Cultural Imaterial 
Dinamizador do Desenvolvimento Sustentável. Revista Novos Estudos Jurídicos. 
Eletrônica. Vol. 19. n. 2. Mai/Ago, 2014. p. 559-584. Disponível em: www.univali/periódicos. 
Acesso em 11 de maio de 2015. 



 Ampliou-se o conceito, principalmente com a inclusão dos bens 

imateriais de valor cultural e não somente os bens materiais.337 

 Na simples observação do art. 216 e seus incisos, verifica-se a 

enumeração exemplificativa de um rol de elementos pertencentes ao 

patrimônio cultural. O patrimônio cultural imaterial é contemplado nos dois 

primeiros incisos e, em parte, no terceiro inciso do mencionado dispositivo.338 

Na opinião de Souza Filho339, “(...) as manifestações de arte, formas 

e processos de Conhecimento, hábitos, usos, ritmos, danças, processos de 

transformação e aproveitamento de alimentos etc. “ integram esse patrimônio.  

Para Wandscheer, a cultura das comunidades tradicionais 

(indígenas, afro-brasileiras, de seringueiros, de ribeirinhos, de quilombolas) 

está perfeitamente em consonância ao previsto no parágrafo primeiro, do artigo 

215 da Constituição brasileira que reconheceu a multiculturalidade. Assim, no 

entendimento da autora, os Conhecimentos Tradicionais gozam de proteção 

constitucional.340 

No mesmo sentido Araújo, para quem os Conhecimentos 

Tradicionais integram o patrimônio cultural na qualidade de bens de natureza 

imaterial e, portanto, gozam de proteção constitucional.341 

                                            
337 FERNANDES, José Ricardo Oriá. A cultura no ordenamento constitucional brasileiro: 

impactos e perspectivas. ARAÚJO, José Cordeiro de et al. (Org.). In: Ensaios sobre 
impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira. Brasília: Câmara 
dos Deputados, 2008. p. 203-219. v. 1. p. 213-214. A respeito ver: Juliana Santilli, 
“vislumbra-se uma orientação pluralista e multicultural do texto constitucional na definição 
de patrimônio cultural que contempla a noção de que este alcança bens referentes aos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. SANTILLI Juliana. A proteção 
jurídica aos Conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. In: RIOS, Aurélio 
Virgílio Veiga e IRIGARY, Carlos Teodoro Hugueney. O Direito e o Desenvolvimento 
Sustentável: curso de Direito Ambiental. São Paulo: Peirópolis, 2007. p. 75. 

338 MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 318. 

339 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens Culturais Proteção Jurídica. Porto 
Alegre: Unidade Editorial, 1997. p. 32. 

340 WANDSCHEER, Clarissa Bueno. Patentes e Conhecimento Tradicional Associado: uma 
abordagem socioambiental da proteção jurídica do Conhecimento Tradicional Associado. 
Curitiba: Juruá, 2009. p. 177. 

341 LACERDA ARAÚJO, Nizete; LEAL, A. F.; OLIVEIRA, D. A. Conhecimentos Tradicionais e 
Patrimônio Cultural Imaterial: Formas de Proteção. Montes Claros - MG: Universidade 
Estadual de Montes Claros, 2007 (Cartilha). p. 14. Disponível em: <unimontes.br>. Acesso 
em: 25 jul. 2014. Da mesma forma entende o CGEN: Em setembro de 2011, de acordo com 
Vasconcellos (2012), foi aprovado através da deliberação nº 279 do CGEN o 



Também o art. 225 (parágrafo 1, inc. II) da Constituição Federal fixa 

como deveres do poder público: tanto a preservação da diversidade e do 

patrimônio genético do País, quanto o de fiscalizar as entidades relacionadas à 

pesquisa e manipulação de material genético. Entretanto, a sua 

regulamentação só foi ocorrer por meio da primeira medida provisória, a de 

número 2.052, de 29 de junho de 2000, posteriormente regulamentado pela 

medida provisória 2.186-16/2001. Finalmente, a Lei n 11.105, de 24 de março 

de 2005, regulamenta os incisos II, IV e V do § 1 do Art. 225 da CRFB.342 

Pode-se considerar como primeira iniciativa para regulamentar o 

tema no Brasil o ano de 1995, com a apresentação de Projeto de Lei (P.L) da 

Senadora Marina Silva, P.L 306/95. Mas a verdade é que o P.L 306/95 não 

empolgou os setores empresariais, acadêmicos, mas principalmente não 

empolgou as comunidades diretamente ligadas com o Conhecimento 

Tradicional Associado. 

 Em 1998, dois novos Projetos de Leis foram apresentados à Câmara 

dos Deputados: um de autoria Federal343, anexado à Proposta de Emenda 

Constitucional n 618/98 e outro de autoria do deputado Jacques Wagner 

PT/BA. A proposta de Emenda Constitucional (PEC) 618- A, buscava 

acrescentar o patrimônio genético, ao rol de bens da União, objetivando que 

toda e qualquer exploração de recursos genéticos, dependesse da concessão 

da União. Já o projeto de Lei do deputado Jacques Wagner, aprovado pelo 

Senado, previa a necessidade de contratos para fins de pesquisa científica, 

                                                                                                                                
credenciamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), vinculado 
ao Ministério da Cultura, para emitir autorizações a pesquisas científicas com acesso ao 
Conhecimento Tradicional Associado associado ao patrimônio genético. Com este 
credenciamento o CGEN demonstra claramente considerar o Conhecimento Tradicional 
Associado associado como patrimônio cultural, revelando assim a sua interpretação do 
artigo 216 da Constituição Federal. VASCONCELLOS, Clarissa. Uso da biodiversidade: 
ainda em busca de agilidade. Jornal da Ciência. Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência – SBPC. 2012. Disponível em: 
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=81044. Acesso em: 03 jun. 2014. 

342 DIAS, Mônica Nazaré Picanço. A Proteção Jurídica Transnacional dos Conhecimentos 
Tradicionais dos Povos Amazônicos. Tese. UNIVALI. 2015. p. 55-89 Disponível em: 
http://www.univali.br/Lists/TrabalhosDoutorado/Attachments/42/TESE_REAJUSTADA%20M
onica%202013.pdf. Acesso em 13 de janeiro de 2016. 

343 O Projeto de Lei com a autoria do Executivo Federal contribuiu para a inserção do termo 
‘’patrimônio genético’’, citado na Constituição Federal, prevendo também os contratos com a 
finalidade de tratar do acesso ao patrimônio genético e ao Conhecimento Tradicional 
Associado associado nos casos relacionados ao uso econômico, sendo esse último forte 
inspiração para a atual legislação, Medida Provisória 2.186-16/2001. 



como forma de obtenção de permissão de acesso aos recursos genéticos. 

Todos esses Projetos de Lei, ainda tramitavam no ano de 2000, na Câmara 

dos deputados, quando a mídia noticiou um contrato entre a Novartis Pharma, 

empresa farmacêutica, e a Bioamazônia.344345 

 A repercussão sobre o caso foi enorme e, mais além, foi 

questionada a inexistência de legislação brasileira que protegesse os recursos 

genéticos, a repercussão acabou com a não execução do contrato e por outro 

lado levou a edição da Medida Provisória 2.186-16/01.346 

                                            
344 Quando as primeiras propostas ainda estavam em discussão no Congresso brasileiro, no 

ano 2000 um episódio particular precipitou a criação da primeira legislação sobre Acesso e 
Repartição de Benefícios (ARB), através de uma medida do Poder Executivo com força de 
lei, atropelando o processo democrático legislativo que se iniciara desde 1995. Este 
episódio foi o contrato de bioprospecção entre a organização social Bioamazônia, ligada a 
um programa governamental de incentivo a bioprospecção, e a Novartis AG, gigante do 
setor farmacêutico, criada em 1996 através da fusão entre as empresas Ciba-Geigy e 
Sandoz. O contrato Bioamazônia-Novartis gerou grande polêmica na sociedade brasileira e 
no governo. Seus termos previam o envio de até 10 mil cepas de bactérias pela 
Bioamazônia à empresa suíça, para posterior pesquisa e desenvolvimento de potenciais 
medicamentos. Os compostos originais (que não são comercializados, apenas servem 
como “matéria prima” para posterior desenvolvimento) seriam de Propriedade conjunta das 
duas partes, mas à Novartis caberia o Direito perpétuo e exclusivo, com a possibilidade de 
licenciamento a terceiros, de produzir, usar e vender quaisquer produtos contendo o 
composto original ou compostos derivados, bem como quaisquer Patentes ouknow-
how relevantes. Em troca, a Novartis oferecia pagamento, a partir do momento em que 
declarasse estar fazendo um estudo clínico com um produto derivado da biodiversidade 
brasileira até o lançamento do produto. Além disso, o contrato previa capacitação e 
treinamento, ou seja, a Novartis ensinaria técnicos a colher microorganismos, fermentar e 
analisar a presença de produtos interessantes. Depois as cepas, os extratos e os 
compostos isolados pela Bioamazônia seriam enviados à transnacional. A crítica da 
sociedade e de parte do governo era de que o acordo era entreguista, pois o governo 
brasileiro estava permitindo a privatização de um patrimônio de uso comum do povo 
(conforme a Constituição brasileira), o patrimônio genético; pior ainda, em mãos de uma 
corporação transnacional. PEÑA, Neira; DIEPERINK, Sergio C.; ADDINK. H. Equitably 
schoring benefis fron the utilization of natural genetic resources: the Brasizilian interpretation 
of the convention anbiological diversity. Eletronic Journal of Comparative Law, Vol. 6, n. 
3, October 2002. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=373620. Trad. Marcos Vinicíus 
Viana da Silva. 

345 PENHA Giovanna Burgos Ribeiro e MONT’ALVERNE, Tarin Cristino Frota. BRASIL PÓS-
NAGOYA: MEDIDAS PARA O CERCO A BIOPIRATARIA. Revista Internacional de Direito 
Econômico e Tributário. Brasília, V. 7, nº 2, Jul-Dez, 2012. p. 219-259. 

346 Diferentemente da CDB, a MP tem sido alvo de diversas polêmicas. Araújo tece uma série 
de críticas em relação a esse dispositivo, desde a forma como foi formulado ao fato de que 
“não serviu como instrumento de proteção aos Direitos dos povos indígenas e das 
comunidades locais, que continuam a ser ameaçados pelos interessados em saquear os 
seus Conhecimentos e recursos naturais” (Araújo, 2002, p. 91). Moreira relativiza a 
afirmação “Apesar de extremamente passível de críticas, a referida Medida Provisória 
abraçou alguns dos ditames da CDB sobre os Conhecimentos tradicionais associados, 
demarcando a necessidade de assentimento dos povos tradicionais e repartição de 
benefícios justa e equitativa dos resultados e das pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias e bioprospecção de produtos, por meio da realização de um Contrato de 
Acesso, Uso e Repartição de Benefícios” (Moreira, 2007, p. 39). 



A Medida Provisória(MP) n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que 

trata da proteção do Conhecimento Tradicional Associado e do patrimônio 

genético brasileiro347, apesar de muitos doutrinadores entre eles Kish348e 

Mota349, acreditarem que o fez de forma equivocada, entre outras, por exemplo, 

ao definir comunidade local e tradicional, uma vez que, para essa MP, o 

conceito abrange as comunidades quilombola e indígena, estando excluídas da 

regulamentação, portanto, as populações ribeirinhas, os seringueiros, os 

agricultores, os pescadores artesanais, e outras que certamente poderiam a 

priori ser abarcadas pelo conceito.350 

No mesmo sentido Santili,351 aponta algumas impropriedades, bem 

como, algumas inconstitucionalidades encontradas ao longo de suas dezenas 

de reedições. Em sua reedição de 26 de abril de 2001, por exemplo, foi criado, 

no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético352, cuja composição é definida pelo Decreto 3.945/2001, 

definindo uma composição exclusivamente por representantes da 

Administração Pública Federal.353 Desse modo, encontra-se desprezado ― o 

comando constitucional do art. 23 (incisos III, VI e VIII), que estabelece a 

                                            
347 ‘’informação de origem genética, contida em amostras do todo ou de parte de espécime 

vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de moléculas e substâncias provenientes 
do metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou 
mortos, encontrados em condições in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em 
coleções ex situ, desde que coletados em condições in situ no território nacional, na 
plataforma continental ou na zona econômica exclusiva’’. (Medida Provisória Nº 2.186-16, 
2001, Art. 7º,I). Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm. Acesso 
em 14 de junho de 2014. 

348 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Tutela jurídica do acesso à biodiversidade no Brasil. 
2004. Disponível em: <http://www.museu-goeldi.br/institucional/Sandra_A_S.pdf>. Acesso 
em: 15 mar. 2013. 

349 MOTA, Maurício Jorge Pereira da. Direitos intelectuais coletivos e função social da 
Propriedade Intelectual: os Conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. In: 
MOTA, M. J. P. da (Coord.) Função Social do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. p.90-153. 

350 http://www.crf-
r.org.br/uploads/noticia/7268/A_Governanca_do_Acesso_ao_Patrimonio_Genetico_e_aos_
Conhecimentos_Tradicionais_Associados. Acesso em 22/10/2015. 

351 SANTILLI, Juliana. A proteção jurídica aos Conhecimentos Tradicionais Associados à 
Biodiversidade. In: RIOS, Aurélio Virgílio Veiga e IRIGARY, Carlos Teodoro Hugueney. O 
Direito e o Desenvolvimento Sustentável: curso de Direito ambiental. São Paulo: 
Peirópolis, 2007. p. 54. 

352 A Medida Provisória 2.186-16 de 2001, que criou em seu artigo 10 o Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético e atribuiu a ele competência para deliberar sobre autorização de 
acesso e remessa de amostras de patrimônio genético e acesso a Conhecimentos 
tradicionais associados. 

353 Conselho de Gestão do patrimônio Genético, regulado pelo Decreto 3.45, de 28 de 
setembro de 2001. 



competência comum à União, Estados e Municípios para exercerem políticas 

públicas ambientais e suas atribuições administrativas para proteger o meio 

ambiente.354 

O Termo de Anuência Prévia (TAP) foi um dispositivo acrescentado 

posteriormente pela Resolução do CGEN n 5, de 26 de junho de 2003, que 

formaliza a Anuência Prévia prevista na MP n 2.186-16, vinculando a 

autorização às diretrizes do Conselho. As resoluções do CGEN que 

estabelecem as diretrizes para a obtenção de Anuência Prévia são: 05/2003, 

06/2003, 09/2003 e 12/2004. Em 2005, foi publicado o Decreto n 5.459, de sete 

de junho de 2005, que regulamenta o art. 30 da MP n 2.186-16 e disciplina as 

sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao patrimônio genético ou 

ao Conhecimento Tradicional Associado Associado.  

O Decreto dá ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e ao Conselho da Marinha (CM) a 

competência de fiscalizar os casos de acesso irregular ao patrimônio genético 

e ao Conhecimento Tradicional Associado, bem como, a não repartição de 

benefícios, a exploração da imagem de comunidades tradicionais, a omissão 

da origem do Conhecimento Tradicional Associado e a remessa não autorizada 

de componente do patrimônio genético ao exterior. Poderão, ainda, serem 

apontados outros exemplos de inconstitucionalidade: o art. 6 da Medida 

Provisória n. 2.186-16/2001,355 no tocante às restrições à aplicação do princípio 

                                            
354 Art. 2º O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético é composto por um representante e 

dois suplentes dos seguintes órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que 
detêm competência sobre as matérias objeto da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001: I - 
Ministério do Meio Ambiente; II - Ministério da Ciência e Tecnologia; III - Ministério da 
Saúde; IV - Ministério da Justiça; V - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; VI 
- Ministério da Defesa; VII - Ministério da Cultura; VIII - Ministério das Relações Exteriores; 
IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; X - Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; XI - Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro; XII - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq; XIII - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA; XIV - 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa; XV - Fundação Oswaldo Cruz - 
Fiocruz; XVI - Instituto Evandro Chagas; XVII - Fundação Nacional do Índio - Funai; 

  XVIII - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; XIX - Fundação Cultural 
Palmares. Também neste sentido: BENSUSAN, Nurit. Breve histórico da regulamentação do 
acesso aos recursos genéticos no Brasil. In: LIMA, André. e ______. Quem cala consente? 
Subsídios para proteção aos Conhecimentos Tradicionais. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2003. p. 9-16. 

355 MARTINS, Hellen Cristina Clemente e MILANEZI, Natália von Gal. Biopirataria no Brasil: 
análise dos mecanismos de proteção dos Conhecimentos tradicionais associados à 



da precaução356, estipula que, ao existir evidência científica consistente de 

perigo de dano grave e irreversível à diversidade biológica, o Poder Público, 

por intermédio do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, determinará 

medidas destinadas a impedir o dano. Entretanto, o princípio da precaução 

determina que o risco de dano significativo ao meio ambiente, ainda que não 

reconhecido com absoluta certeza, obriga a atitudes imediatas de 

precaução.357 

Em relação ao princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal 

(previsto na CRFB, no art. 225, caput, e no Princípio 17 da Declaração de 

Estocolmo) tem-se uma grave inconsistência, isso porque a Medida Provisória, 

no art. 6 e no art. 10, restringe a proteção da qualidade ambiental, na matéria 

de que trata a MP, unicamente ao Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético, em desconsideração também ao Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, definido na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 

6.938/81, art. 6).358 

                                                                                                                                
biodiversidade. Disponível em: 
http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/6mostra/artigos/SAUDE/HELLEN%20CRISTINA%20CLE
MENTE%20MARTINS%20E%20NAT%C3%81LIA%20VON%20GAL%20MILANEZI.pdf. 
Acesso em 10 de maio de 2014. 

356 Para Derani: “Se resume na busca do afastamento, no tempo e espaço, do perigo, na busca 
também da proteção contra o próprio risco e a análise do potencial danoso oriundo do 
conjunto de atividades. Sua atuação faz sentir, mais apropriadamente, na formação de 
políticas públicas ambientais, onde a exigência de utilização da melhor tecnologia disponível 
é necessariamente um corolário”. DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São 
Paulo: Max Limonad, 1997. p. 40. 

357 BENSUSAN, Nurit. Breve histórico da regulamentação do acesso aos recursos genéticos no 
Brasil. In: LIMA, André. e ______. Quem cala consente? Subsídios para proteção aos 
Conhecimentos Tradicionais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2003. p. 20-39.  

358 “Esse princípio está inscrito no item 17 da Declaração de Estocolmo de 1972 e no art. 227, 
caput, da Constituição Federal e decorre da natureza indisponível do meio ambiente, acima 
referida. Tais dispositivos normativos da Declaração de Estocolmo e da Constituição de 
1988 consignaram expressamente o dever de o Poder Público atuar na defesa do meio 
ambiente, tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito legislativo e até no âmbito 
jurisdicional, cabendo ao Estado adotar as políticas públicas e os programas de ação 
necessários para cumprir esse dever imposto. Ressalte-se que se a defesa do meio 
ambiente é um dever do Estado, a atividade dos órgãos e agentes estatais na promoção da 
preservação da qualidade ambiental passa a ser, consequentemente, de natureza 
compulsória, obrigatória. Com isso, torna-se viável exigir do Poder Público o exercício 
efetivo das competências ambientais que lhe foram outorgadas, evidentemente com as 
regras e contornos previstos na Constituição e nas leis. Esse aspecto ganha relevância 
ainda maior no sistema constitucional vigente, em que a Constituição Federal acabou dando 
competências ambientais administrativas e legislativas aos três entes da nossa federação: à 
União, aos Estados e aos Municípios. Por via de consequência, torna-se possível exigir, 
coativamente até, e inclusive pela via judicial, de todos os entes federados o cumprimento 
efetivo de suas tarefas na proteção do meio ambiente. Mas se, por um lado, a intervenção 



Nessa mesma linha, o art. 2 da Medida Provisória, condiciona a 

exploração do patrimônio genético existente no país à autorização ou 

permissão da União, nesta previsão o Estado-Membro não é consultado sobre 

qualquer atividade de bioprospecção no seu território.  

Essa forma centralizada de controle ofende a competência359 

legislativa concorrente dos Estados-Membros para dispor sobre os interesses 

locais, em matéria ambiental.360 

Na sua redação, a MP também desconsidera o comando 

constitucional do art. 225, caput, da CRFB, o qual prescreve o dever da 

coletividade de defender e preservar o meio ambiente, bem como, o princípio 

da participação popular.361 

                                                                                                                                
do Estado é obrigatória e indispensável para a proteção do meio ambiente, cumpre 
salientar, por outro lado, que ela não é exclusiva. Ou seja, não existe o monopólio do 
Estado na gestão da qualidade ambiental. Ao contrário, essa administração do "patrimônio" 
ambiental deve se dar sempre com a participação direta da sociedade”. MIRRA, Álvaro Luiz 
Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. IN Revista de Direito Ambiental. nº 
02, abril-junho/1996. p. 50.  

359 Luís Pinto Ferreira define competência como a capacidade jurídica de agir em uma esfera 
determinada. FERREIRA, Luís Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 491. No entendimento de Celso Ribeiro Bastos, competência são os 
poderes que a lei confere para que cada órgão público possa desempenhar suas atribuições 
específicas. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo, 
2011. p. 107. Entende Toshio Mukai que competência é a medida de poder que a 
Constituição ou a lei atribui ao agente público para a prática de determinados atos. MUKAI, 
Toshio. Direito Administrativo sistematizado. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 210. Para 
José Afonso da Silva, são as modalidades de poder de que se revestem os órgãos ou 
entidades para estatais para o desempenho de suas funções, ou atribuição facultada a um 
órgão, entidade ou agente do Poder Público, para tomar decisões. SILVA, José Afonso da. 
Curso de Direito Constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 419. 

360 Para uma corrente teórica, o fato de se haver discriminado no texto constitucional o 
elemento interesse local, teria como objetivo e consequência minimizar a atuação do ente 
município no que se refere à repartição de competências. Numa postura oposta, parte da 
doutrina entende que tal previsão, na realidade, veio para ampliar a participação do 
município junto aos demais membros da Federação. Nesse sentido, Patrícia Silveira: “... a 
terminologia interesse local implica redução da competência municipal pois, na medida em 
que determinada questão interessar ao Estado-Membro, a regulação da mesma passa a 
pertencer-lhe. Isto porque, nesse caso, acredita-se que o campo do peculiar interesse é o 
que significa preponderância e não exclusividade. Em sentido diametralmente oposto, há 
quem sustente uma ampliação do âmbito de competência dos Municípios e que agora os 
mesmos não necessitam demonstrar que dada matéria é de seu peculiar interesse, este 
mais restrito que interesse local”. SILVEIRA, Patrícia Azevedo da. Competência 
Ambiental. Curitiba: Juruá, 2010. p. 73. 

361 No parágrafo único do artigo primeiro da Constituição de 1988, há o fundamento genérico 
do princípio da participação popular. No entanto, um de seus principais pilares está na 
legislação internacional, mais precisamente, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento de 1992. O princípio 10 deste documento prevê que “a melhor maneira de 
tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os 



 A representação paritária nesse Conselho (coparticipação de 

setores da sociedade civil e das comunidades tradicionais) encontra-se prevista 

desde agosto de 2002. Apesar da previsão legal, ela é meramente formal, uma 

vez que esses representantes são desprovidos de Direito a voto. 

 

3.4.1 Lei n 13.123/2015: Marco Legislativo de Acesso ao Patrimônio 
Genético e à Proteção e o Acesso ao Conhecimento Tradicional 
Associado. 

A questão da proteção da biodiversidade brasileira é assegurada 

internamente pelo ordenamento jurídico pátrio, a Constituição brasileira protege 

tanto as comunidades indígenas quanto os quilombolas (comunidades negras 

descendentes dos escravos), bem como de “outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional”362 Podemos afirmar que de forma geral nossa 

biosfera e nossa sociodiversidade estão amparadas pelo nosso sistema 

normativo.363  

                                                                                                                                
cidadãos interessados”, e que “os Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a 
participação pública, colocando a informação à disposição de todos”. MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira (org.) - Constituição Federal: Coletânea de Direito Internacional. 5ª Edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1073. No mesmo sentido: “Em resumo, hoje em dia, 
não há mais como se tratar de meio ambiente dissociado da participação popular. O 
princípio da participação, de uma forma ou de outra, encontra-se inserido e praticamente 
todos os diplomas legais que tratam da questão ambiental. Por isso mesmo é que se deve 
render homenagens à Lei n. 6.938/81, e a seus elaboradores, pois foi nela que tudo 
começou”. RODRIGUES José Eduardo Ramos. O Princípio da Participação Popular In. 
LEITE, José Rubens Morato, e FILHO, Ney de Barros Bello (org.). Direito Ambiental 
Contemporâneo. Barueri, SP: Manole, 2004. p. 418. No entendimento de Álvaro Luiz 
Valery Mirra “existem três mecanismos de participação direta da população na proteção da 
qualidade ambiental, reconhecidos pelo Direito brasileiro”, quais sejam: a) pela participação 
nos processos de criação do Direito Ambiental; b) pela participação a formulação e na 
execução de políticas ambientais; c) por intermédio do Poder Judiciário. MIRRA, Álvaro Luiz 
Valery. Princípios Fundamentais do Direito Ambiental. In. Revista de Direito Ambiental. n. 
2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 57-58. Já Oscar Vilhena Vieira entende que a 
participação originalmente se dava pela escolha de representantes por meio de eleição, 
enquanto nas democracias contemporâneas, existem outros mecanismos mais diretos de 
participação na gestão da coisa pública, dando como um dos exemplos a participação em 
audiências públicas. VIEIRA, Oscar Vilhena, Direitos Fundamentais: uma leitura da 
Jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 624. 

362 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. 35 ed. Brasília: Edições Câmara, 2014. Art. 215, § 1º.  

363  SANTILI. Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos tradicionais associados: novos avanços 
e impasses na criação de regimes legais de proteção. IN: LIMA, A. e BENSUSAN, Nurit. 
Quem cala consente? Subsídios para proteção aos Conhecimentos tradicionais. São 
Paulo: Instituto Socioambiental, 2003. p. 53-55. 



Depois de 15 anos da primeira promulgação da medida provisória 

que regulou o acesso a biodiversidade brasileira, ainda na esteira do caso 

Novartis já abordado neste estudo, o governo brasileiro vê aprovada a lei 

13.123/2015, que passa a vigorar como o novo marco legal de acesso ao 

patrimônio genético brasileiro e de controle do Conhecimento Tradicional 

Associado. 

Do ponto de vista de marco regulatório, a lei é bastante ampla, 

incluindo como patrimônio genético, qualquer espécie, mesmo que externa ou 

domesticada, mas que se encontre em território brasileiro. 

A lei não é uma unanimidade, existem argumentos favoráveis e 

contrários à sua implementação, passaremos de forma sucinta, a destacar os 

pontos de nosso interesse, abordando algumas de suas características. 

Um dos primeiros pontos a ser destacado, é que a nova legislação 

facilita a pesquisa envolvendo elementos de nossa biodiversidade, e é 

exatamente esta “facilidade” que destacam os ambientalistas, coloca em risco 

tanto as comunidades, como o próprio patrimônio genético nacional. Este 

discurso contrário, dos ambientalistas, está centrado no fato de que a 

repartição dos benefícios, que desde a RIO-92, passando pelo protocolo de 

Nagoya deveria ser uma regra, foi transformada em exceção.364 

 E a situação mais clara está na prevista nos artigos 20 e 21, 

que preveem a possibilidade, de a pedido das empresas, o percentual 

destinado a repartição de benefícios, que já é de somente 1%, ser reduzido a 

0,1%, o que na prática pode resultar em nenhum benefício. 

                                            
364 Lei 13.123/2015. Art. 20. Quando a modalidade escolhida for a repartição de benefícios 

monetária decorrente da exploração econômica de produto acabado ou de material 
reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético, será devida uma parcela de 1% (um 
por cento) da receita líquida anual obtida com a exploração econômica, ressalvada a 
hipótese de redução para até 0,1 (um décimo) por acordo setorial previsto no art. 21. Art. 
21. Com o fim de garantir a competitividade do setor contemplado, a União poderá, a pedido 
do interessado, conforme o regulamento, celebrar acordo setorial que permita reduzir o 
valor da repartição de benefícios monetária para até 0,1% (um décimo por cento) da 
receita líquida anual obtida com a exploração econômica do produto acabado ou do material 
reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao Conhecimento Tradicional 
Associado de origem não identificável. Parágrafo único. Para subsidiar a celebração de 
acordo setorial, os órgãos oficiais de defesa dos direitos de populações indígenas e de 
comunidades tradicionais poderão ser ouvidos, nos termos do regulamento. Grifo nosso. 



Em relação aos avanços, toda classe pesquisadora brasileira e 

internacional, salienta o fim da necessidade do pedido de autorização de 

acesso (previsto da Medida Provisória) ao CGEN (Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético) e sua substituição por um cadastro simplificado. Mas em 

relação ao consentimento das comunidades envolvidas, a questão básica está 

em relação à “origem identificável” do Conhecimento, se ele existir será 

necessário o consentimento, se ele não existir ou não for claro, em relação a 

sua origem, passa a ser dispensado.365  

A crítica neste ponto, se dá em razão de que possivelmente o termo 

Conhecimento não conhecido anteriormente, possa ser o sinal para o não 

reconhecimento de pagamento a posteriori. 

Outra questão fundamental a ser abordada é a crítica ao sistema de 

produto acabado366, presente na norma, ou seja, a repartição do benefício 

derivado do acesso ao Conhecimento Tradicional Associado, se dará somente 

                                            
365 Lei 13.123/2015. Art. 23. Quando o produto acabado ou o material reprodutivo for oriundo 

de acesso ao Conhecimento Tradicional Associado de origem não identificável, a 
repartição decorrente do uso desse Conhecimento deverá ser feita na modalidade prevista 
no inciso I do caput do art. 19 e em montante correspondente ao estabelecido nos arts. 20 e 
21 desta Lei. Art. 24. Quando o produto acabado ou o material reprodutivo for oriundo de 
acesso ao Conhecimento Tradicional Associado que seja de origem identificável, o 
provedor de Conhecimento Tradicional Associado terá direito de receber benefícios 
mediante acordo de repartição de benefícios. § 1o A repartição entre usuário e provedor 
será negociada de forma justa e equitativa entre as partes, atendendo a parâmetros de 
clareza, lealdade e transparência nas cláusulas pactuadas, que deverão indicar condições, 
obrigações, tipos e duração dos benefícios de curto, médio e longo prazo. 

366 Lei 13.123/2015. Art. 17. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto 
acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de espécies 
encontradas em condições in situ ou ao Conhecimento Tradicional Associado , ainda que 
produzido fora do País, serão repartidos, de forma justa e equitativa, sendo que no caso do 
produto acabado o componente do patrimônio genético ou do Conhecimento Tradicional 
Associado deve ser um dos elementos principais de agregação de valor, em conformidade 
ao que estabelece esta Lei. § 1o Estará sujeito à repartição de benefícios 
exclusivamente o fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, 
independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente. § 2o Os fabricantes 
de produtos intermediários e desenvolvedores de processos oriundos de acesso ao 
patrimônio genético ou ao Conhecimento Tradicional Associado, ao longo da cadeia 
produtiva estarão isentos da obrigação de repartição de benefícios. § 3o Quando um único 
produto acabado ou material reprodutivo for o resultado de acessos distintos, estes não 
serão considerados cumulativamente para o cálculo da repartição de benefícios. § 4o As 
operações de licenciamento, transferência ou permissão de utilização de qualquer forma de 
direito de Propriedade Intelectual sobre produto acabado, processo ou material reprodutivo 
oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao Conhecimento Tradicional Associado, por 
terceiros são caracterizadas como exploração econômica isenta da obrigação de repartição 
de benefícios. 



no caso de um produto acabado e colocado no mercado, claramente a função 

aqui é:   

a) Ressalvar os casos de acesso para pesquisa de 
natureza meramente acadêmica, cujo objetivo final 
não é a produção econômica; 

b) Por outro lado, permite a indústria o chamado 
processo derivado, o acesso a um Conhecimento 
Tradicional Associado, para geração de um produto 
X, que não chega ao mercado, serve de base para 
um produto Y (este sim no mercado) muito mais 
difícil de provar e de buscar os ganhos. 

Sem dúvida uma das maiores críticas em relação a nova lei, é a 

ausência de qualquer restrição à concessão de Patentes (Lei da Propriedade 

Industrial) sobre produto que possa ter sua origem derivada de Conhecimento 

Tradicional Associado, como no novo sistema a autorização foi substituída pela 

mera declaração, nada impede que uma empresa desenvolva pesquisa a partir 

de Conhecimento Tradicional Associado a biodiversidade brasileira, e não 

associe a nenhum produto acabado, e por outro lado, acabe usando do sistema 

de Propriedade Intelectual para obter Patentes, sem distribuição de nenhum 

benefício, nem as comunidades ou a nação, a isto podemos chamar de 

“Biopirataria Legal”.367 

Também devem ser destacadas as isenções concedidas pela nova 

lei, de um lado alguns entendem que possa ser um fator importante de 

incentivo a inovação pois a grande maioria das empresas inovadoras no 

mundo, é composta por pequenas empresas nas mãos de jovens, por outro 

lado, é uma porta para fugir da repartição do benefício, pois basta 

“subcontratar” uma pequena empresa para o desenvolvimento da pesquisa e 

depois adquirir seu portfólio.368 

                                            
367 BARRETO, Cristiane e CECHIN, Andrei. Governança e Políticas Públicas no 

Antropoceno. Sustentabilidade em Debate - Brasília, v. 6, n. 2, mai/ago 2015. p. 122-132. 
368 Lei 13.123/2015. Art. 17. [...]. § 5º Ficam isentos da obrigação de repartição de benefícios, 

nos termos do regulamento: I - as microempresas, as empresas de pequeno porte, os 
microempreendedores individuais, conforme disposto na Lei Complementar no 123, de 14 
de dezembro de 2006; e II - os agricultores tradicionais e suas cooperativas, com receita 
bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 



Por fim cabe destacar que o CGEN, a partir da nova lei assume ares 

mais democráticos, pois não só diversifica sua composição como dá direito a 

voto, tanto aos representantes das comunidades interessadas, como as 

empresas de biotecnologia. 

Para qualquer tipo de análise, ainda estamos num processo de 

amadurecimento do novo marco legal, as vindouras regulamentações aos 

dispositivos da lei, serão os norteadores desta aplicação, para tanto o ano de 

2016 será fundamental para esta definição. 

 

3.4.2 Legislações Internacionais: uma pequena amostra adotando o 
critério de Economia em desenvolvimento e Biodiversidade. 

Alguns países, da mesma forma que o Brasil, e em atendimento ao 

previsto na CDB, começam a regulamentar a questão do Conhecimento 

Tradicional Associado. Para fins didáticos usamos como critério de escolha 

países com biodiversidade semelhantes à brasileira, e economia em 

desenvolvimento. 

A primeira nação a ser analisada é a Costa Rica, que em 1988 

aprovou a sua “Lei de la Biodiversidad” (7.788/98) que estabeleceu na verdade 

um meio termo entre um sistema de proteção baseado nos preceitos da 

Propriedade Intelectual e nos preceitos da proteção de cultivares. 369 

A lei costarriquenha exclui expressamente as sequências de DNA, 

toda e qualquer forma de ser vivo que seja modificado geneticamente, bem 

como qualquer forma de acesso a Conhecimento Tradicional Associado que 

venha por consequência de proteção, ao ser explorada colocar em risco, seja 

                                            
369 Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo Nº 31-514 publicado em Diciembre de 2003, se 

aprobaron en este país las Normas Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos 
Genéticos y Bioquímicos de la Biodiversidad que establecen los procedimientos para el 
otorgamiento de permisos de acceso que incluyen El consentimiento informado previo de 
quien proporciona el recurso. También considera los términos principales para establecer 
condiciones mutuamente acordadas y los benefícios monetarios y no monetarios a convenir. 
Disponível em: http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/05/T023600003467-0-
La_proteccion_de_conocimientos__Tradicionales,_el_folclor_y_los_recursos_geneticos.pdf. 
Acesso em 8 de abril de 2014. 



por monopólio ou exploração de preço, o acesso a alimentos básico ou 

coloquem em risco à saúde. (art. 78).  

Estabelece a obrigatoriedade de ser consultada a Oficina Técnica da 

Comissão Nacional para a Gestão da Biodiversidade, toda vez que um pedido 

de patente ou registro de Propriedade Industrial envolva recursos da biosfera 

costariquenha 

Como critério inovador, a lei em seu artigo 82 prevê os chamados “ 

Direitos intelectuais comunitários sui generis”, que taxativamente afirma: 

Estes Direitos (intelectuais comunitários sui generis) 
existem e são reconhecidos juridicamente pela só 
existência da prática cultural ou do Conhecimento 
relacionado com os recursos genéticos e bioquímicos, 
não exigem declaração prévia, reconhecimento expresso 
nem registro oficial; portanto, podem compreender 
práticas que no futuro venham a se enquadrar em tal 
categoria. Tal reconhecimento implica que nenhuma das 
formas de proteção dos Direitos de Propriedade ou 
industrial poderão afetar tais práticas históricas.  

Estabelece a obrigação do Estado de proteger as comunidades 

tradicionais, através da proteção de seu Conhecimento, desde que estejam 

relacionados à utilização dos recursos naturais e dos Conhecimentos 

Tradicionais. 

Tornado facultativo, a obrigatoriedade do registro de pesquisa que 

envolva Direitos Intelectuais de comunidades, apesar de meramente 

informativo e declaratório seu registro obriga a Oficina Técnica de apoio à 

Comissão Nacional para a Gestão da Biodiversidade, a negar qualquer pedido 

de registro que envolva áreas antes requeridas pelo registro de pesquisa, da 

mesma forma se o Estado tiver interesse na área requerida o pedido pode ser 

negado, neste caso, cabe ao Estado, o pedido de registro, ou pelo menos a 

comunicação do interesse em pesquisa. 

 Outra nação com imensa biodiversidade é as Filipinas, que no dia 

18 de maio de 1995, estabeleceu normas para a realização da exploração de 

sua biodiversidade, através da Ordem Executiva Presidencial n 247, que 

explicitamente reconhece os Direitos das comunidades envolvidas sobre o seu 



Conhecimento Tradicional Associado e formas de protegê-lo quando utilizado, 

direta ou indiretamente, para fins comerciais, com isso foi um dos primeiros 

países a implementar a Convenção sobre Diversidade Biológica. A Ordem 

Executiva n 247, prevê ainda a participação de um representante de 

organização indígena e de um representante de uma organização não 

governamental no Comitê de Recursos Genéticos e Biológicos, encarregado de 

rever os pedidos de acesso, e que tem também representantes de várias 

agências governamentais.370 

Merece destaque ainda, dentro das previsões da Ordem Executiva 

n. 247/1995, a distinção feita entre academic research agreements, ou seja, 

autorizações de acesso ou acordos para a realização de pesquisa de natureza 

sem fim lucrativo, e commercial research agreements, isto é, autorizações para 

pesquisa comercial, realizada por particulares, empresas privadas ou 

corporações internacionais. 

Em 1997, foi editada a Lei de Proteção aos Direitos dos Povos 

Indígenas ou Indigenous Peoples’ Rights Act, que em resumo: 

a) protege os Direitos de comunidades indígenas aos 
seus domínios ancestrais;  

b) autogoverno; 

c) posse coletiva das terras; 

d) controle do acesso aos seus próprios recursos 
genéticos, dentro desta lógica, o acesso aos 
Conhecimentos indígenas e aos recursos genéticos e 
biológicos, só será permitido dentro das terras ancestrais 
indígenas com o livre, prévio e informado consentimento 
de tais comunidades.371 

                                            
370 SACARO, Nilo Luis. A regulamentação de acesso a recursos genéticos e repartição de 

benefícios: disputas dentro e fora do Brasil. Revista Ambiente & Sociedade. vol. 14 n. 1. 
São Paulo, Jan./June 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2011000100013. Acesso 
em 16 de maio de 2014. 

371 SANTILI. Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos tradicionais. Regimes legais de 
proteção e a “pirataria legislativa”. Medida Provisória viola direitos indígenas 
e legitima a biopirataria em suas terras. Disponível em: 
http://www.biodiversidadla.org/content/download/3641/10848/version/1/file/Biodiversi. 
Acesso em 29/10/2015. 



Merece destaque também o papel da Índia, que tem se destacado 

pela defesa dos Direitos dos agricultores, e, em especial, no Conselho do 

TRIPS, da Organização Mundial do Comércio. Em 1995, foi estabelecido neste 

país o Registro da Biodiversidade dos Povos, com a intenção entre outras, da 

criação de bancos de dados descentralizados sobre a situação dos recursos da 

biodiversidade e da Propriedade e uso dos Conhecimentos locais.372 

 A Índia, ainda não possui uma lei que regule o acesso aos seus 

recursos biológicos, dentro do que preceitua a CDB. No parlamento indiano há 

vários projetos em andamento prevendo esta finalidade. Além da repartição 

justa, a maioria dos projetos conta com a previsão de que possíveis benefícios 

derivados da utilização dos tradicionais podem ser repassados diretamente à 

comunidade ou ao indivíduo, se for possível a sua identificação, se não, esses 

recursos serão depositados no Fundo Nacional de Biodiversidade.373 

Detentora de uma vasta floresta tropical, na Malásia, a rede de 

organizações não governamentais Third World Network374, sob a inspiração de  

pesquisadores como Gurdial Ni Jar375·, elaborou uma proposta de 

lei, chamada de Community Intellectual Rights Act, cujos conceitos básicos 

são:376 

                                            
372 SACARO, Nilo Luis. A regulamentação de acesso a recursos genéticos e repartição de 

benefícios: disputas dentro e fora do Brasil. Revista Ambiente & Sociedade. vol. 14 n. 1 
São Paulo, Jan./June 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2011000100013. Acesso 
em 16 de maio de 2014.  

373 BARBOSA, Carla. Antunha; BARBOSA, João Mitia Antunes & FIGUEIREDO, Patrick. O 
território do Conhecimento Tradicional Associado: controvérsias em torno da aplicação da 
legislação de Patentes aos Conhecimentos indígenas. IN: Proa – Revista de Antropologia 
e Arte [on-line]. Ano 02, vol. 01, n. 02, nov. 2010. Disponível 
em:http://www.ifch.unicamp.br/proa/ArtigosII/carla_joao_patrick.html. Acesso em: 
10/10/2015. 

374 Disponível em: http://www.twnside.org.sg/. Acesso em 09/10/2015. 
375 A Este respeito Santos; Nijar salientava que o objetivo principal de sua proposta era evitar a 

privatização e a usurpação dos Direitos comunitários e do Conhecimento através das 
definições de inovação existentes. Em meu entender, sua concepção lúcida da relação 
predatória que a tecnociência estava estabelecendo com o Conhecimento Tradicional 
Associado levava-o a perceber que tudo se articulava em torno dos termos “Propriedade” e 
“inovação”. Por isso mesmo, sua proposta de um regime sui generis excluía a possibilidade 
de o Conhecimento Tradicional Associado ser apropriado exclusivamente e redefinia o 
conceito de inovação, para que este pudesse refletir o caráter único da produção de 
Conhecimento pelos povos indígenas e comunidades locais. SANTOS, Laymert Garcia dos. 
Quando o Conhecimento tecnocientífico se torna predação hight-tech: recursos genéticos e 
Conhecimento Tradicional Associado no Brasil. In: SOUSA SANTOS, Boaventura de (Org.). 



a) as comunidades locais e indígenas são os guardiões 
(custodians) de suas inovações; 

b) devem ser proibidos quaisquer Direitos de monopólio 
sobre tais inovações;  

c) o livre intercâmbio e transmissão de Conhecimentos 
entre comunidades, ao longo de gerações devem ser 
respeitados; 

d) qualquer interessado em fazer uso comercial da 
inovação ou parte dela deve obter o consentimento escrito 
da comunidade e pagar-lhe uma quantia que represente 
uma percentagem mínima sobre os lucros gerados com a 
utilização do Conhecimento; 

e) deve ser proibida a concessão de exclusividade da 
utilização comercial a uma pessoa ou empresa; 

f) inversão do ônus da prova em favor da comunidade que 
declare ser a dona do Conhecimento.377 

Até o presente momento o projeto não foi aprovado.378 

Outra nação com bom volume de biodiversidade é o Panamá, a lei 

panamenha de julho de 2000 estabelece o “Regime Especial de Propriedade 

Intelectual dos Direitos Coletivos dos Povos Indígenas para a proteção e 

defesa de sua identidade cultural e dos seus Conhecimentos Tradicionais. ” 379 

                                                                                                                                
Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos caminhos rivais. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 134. 

376 AMARAL, Azevedo, Cristina Maria do. A regulamentação do acesso aos recursos 
genéticos e aos Conhecimentos tradicionais associados no Brasil. Biblioteca Virtual 
em saúde. 2013. Disponível em: 
http://bases.bireme.br/cgiin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base
=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=459509&indexSearch=ID#top. Acesso em 
11/10/2015. 

377 KHOR, Martin. Intellectual Property, Biodiversity and Sustainable Development: 
Resolvingthe Difficult Issues. London: Zed Books. 2002. p. 16. Trad. Marcos Vinícius Viana 
da Silva. 

378 SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos tradicionais associados: novos avanços 
e impasses na criação de regimes legais de proteção. In: LIMA, André e BENSUSAN, Nurit. 
Quem cala consente? Subsídios para a proteção aos Conhecimentos tradicionais. 
São Paulo: Instituto Socioambiental, 2003. p. 145. 

379 “El régimen panameño dispone que el patrimonio cultural —del cual sólo enuncia elementos 
a manera de ejemplo, pero no una definición- no podrá ser objeto de “ninguna forma de 
exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema de propiedad Intelectual”, pero 
ello no tendrá aplicación retroactiva, ya que “se respetarán y no se afectarán los derechos 
reconocidos anteriormente” (artículo 2o). Así mismo, prevé un sistema de registro de los 
derechos colectivos, ya que dispone que “se denominan derechos colectivos de los pueblos 
indígenas los objetos susceptibles de protección que pueden ser registrados, conforme lo 
determina esta Ley” (artículo 6o). ZAZZALI, Jorge Caillaux y MULLER, Manuel Ruiz. La 



Este pode ser considerado o primeiro sistema “sui generis” de 

proteção dos Conhecimentos Tradicionais com alcance global, tendo em vista 

que a lei diz respeito a todo o conjunto patrimonial cultural indígena, abarcando 

desde o folclore até os Conhecimentos Tradicionais ligados a biodiversidade.380 

 

3.4.3 Países Andinos 

Alguns países andinos (Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e 

Bolívia), agrupados na Comunidade Andina de Nações, criaram regras 

comuns, cuja natureza é de construção de uma política comunitária, com uma 

clara definição de Direitos, deveres e limites em relação à diversidade biológica 

com limites definidos em relação ao acesso à sua diversidade biológica, da 

mesma forma aos haveres intangíveis e à distribuição dos benefícios, entre 

outros aspectos.381 

 O marco inicial deste processo é o ano de 1992, quando começam 

as discussões para construção de um regime comum para proteção de novas 

variedades vegetais, que originou a decisão 345 da comunidade andina sobre 

Direitos de obtentores de espécies vegetais, o que serviu de ensaio para os 

desdobramentos futuros, já que nesta primeira legislação, questões como 

Propriedade Intelectual, recursos genéticos e Conhecimentos Tradicionais já 

estavam envolvidos.382 

No ano de 1996, a decisão 391 estabelece o Regime Comum 

Andino de Acesso aos Recursos Genéticos, cuja grande finalidade é buscar 

uniformizar as normas jurídicas relativas ao acesso a biodiversidade e suas 

potencialidades, respeitando o conceito de soberania de cada Estado, cada 

                                                                                                                                
Protección Juridica de los Conocimientos Tradicionalesy sus Desafios. Anuário Andino 
de Derechos Intelectual es, Año 1, No. 1, Lima: 2004. p. 36. 

380 ARCUDIA Ernesto Hernandez; GUTIÉRREZ Alejandro Hernadez; CRUZ, Mireya 
CAYTANO. Diversidad cultural y propiedad industrial: la protección jurídica del conocimiento 
Tradicional. IN Política y Derecho. Estudios para la construcción de la diversidad 
democrática. CAMACHO, Mario Jesús Aguilar (Coord.) Barcelona: Ariel, 2008. p. 24.  

381 SANTILLI, Juliana. Socio Ambientalismo e Novos Direitos. Proteção Jurídica a 
Diversidade Biológica e Cultural. São Paulo: IEB, 2005. p. 216. 

382 ZAPICO Alonso, Daniel, La regulación de los derechos de propiedad Intelectual y El 
acceso a medicamentos esenciales, em Antonio EnbidIrujo (Director), Comercio 
Internacional y Derechos Humanos, Gobierno de Aragón-Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 
2007, p. 176. 



país terá que aprovar as suas leis internas; sempre no sentido de garantir o 

reconhecimento da contribuição de cada comunidade, tanto para a guarda e 

difusão deste Conhecimento, de forma sustentável, como garantir uma 

repartição justa de seus ganhos. Estes objetivos foram garantidos pela revisão 

proposta pela decisão 486383 (Propriedade Industrial) e Decisão 523384 

(Estratégia Regional de Biodiversidade para os países do trópico Andino). 

Na Colômbia, a Constituição nacional é uma das raras das Américas 

que expressamente reconhece o caráter multiétnico e pluricultural da nação, e, 

como consequência, as formas próprias de autoridade e de jurisdição indígena 

dentro dos territórios indígenas. O chamado grupo Ad Hoc de Biodiversidade385 

foi o responsável por apresentar em 1995 um elaborado projeto de lei que 

visava regular a proteção, conservação e toda forma de acesso a 

biodiversidade e da Propriedade Intelectual. Foram excluídos, no âmbito de sua 

aplicação, os seres humanos, os seus recursos genéticos, suas células e a 

troca comunitária de recursos genéticos ou de Conhecimento a eles 

relacionados.  

                                            
383 Pacto Andino Decisión 486 Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos 

Tradicionales Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los 
elementos de La propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su 
patrimonio biológico y genético, a sí como los conocimientos Tradicionales de sus 
comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de Patentes 
que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho 
patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido 
de conformidad com el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Los 
Países Miembros reconocen El derecho y La facultad para decidir de las comunidades 
indígenas, afroamericanas o locales, sobre SUS conocimientos colectivos. Las 
disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no 
contravengan a las establecidas por La Decisión 391, com sus modificaciones vigentes. 
Disponível em: http://prodiversitas.bioetica.org/doc57.htm. Acesso em 15/11/2014. 

384 La CAN, igualmente aprobó la Decisión 523 (Estrategia Regional de Biodiversidad para los 
Países del Trópico Andino, julio 2002), en donde se incorpora el tema de los conocimientos 
Tradicionales. Se destaca em ella el derecho de la propiedad colectiva de los conocimientos 
Tradicionales, el consentimiento fundamentado previo y la distribución de benefícios. Es 
importente destacar que em la estratégia se plante ala necessidad de trabajar em lá 
elaboración del régimen comum andino para la proteccion de los Conocimientos 
Tradicionales, em consulta y participácion com los pueblos indígenas. CRUZ Rodrigo dela; 
SZAUER, MarÌa Teresa; LÒPEZ y GUINAND Luisa Elena (org). Elementos para la 
protección sui generis de los conocimientos Tradicionales colectivos e integrales 
desde la perspectiva indígena. Caracas: Norma Color. 2005. p. 7. 

385 O Grupo Ad Hoc de Biodiversidade da Colômbia inclui o Instituto Latino americano de 
Servicios Legales Alternativos (ILSA), Grupo Semillas, o Instituto de Gestión Ambiental 
(IGEA), e o projeto de implementação da Convenção da Diversidade Biológica do World 
Wildlife Fund (WWF). 



A proposta era a elaboração de dois regimes diferentes para o 

andamento do processo de solicitação de acesso aos recursos genéticos. Um 

primeiro que preservaria o sistema atual de registro baseado na propriedade 

industrial, pois conservaria o sistema de Patentes. O segundo, por sua vez, 

seria regime especial de Propriedade Intelectual ou sui generis, pois nele estão 

envolvidos os recursos associados aos Conhecimentos Tradicionais. (Cuidando 

aqui de todos os seus aspectos legais e de tramitação)386 

O Regime especial mantém as exigências legais estipuladas pelo 

regime geral, que prevê, no mínimo: identificação das partes – Estado, 

solicitante do acesso, pessoa ou grupo de pessoas da comunidade que dispõe 

do recurso; consentimento da comunidade para permitir a disponibilidade do 

bem; identificação suportes de proteção da integridade cultural e do 

Conhecimento Tradicional Associado; obrigações gerais do receptor e dos 

provedores, entre as quais, a necessidade de informação sobre futuros usos e 

a proibição do repasse do material a terceiros; distribuição justa e equitativa 

dos benefícios oriundos do acesso aos recursos naturais, principalmente dos 

que possam ser gerados a posteriori; 387 Direito de negar o acesso sempre que 

colocar em risco a ura de um povo, do ponto de vista da natureza do contrato, 

o contrato será regido pelo s Direitos coletivos de Propriedade Intelectual.388 

Com relação à proteção do Conhecimento Tradicional Associado, o 

Estado se compromete a promover e defender os Direitos das comunidades 

tradicionais e de incentivar a prática de suas tradições e costumes, inovando 

ao trazer previsão de compensações às comunidades, por seu papel de 

conservar e desenvolver materiais genéticos de grande utilidade para nação. 

Sendo assim, reconhece e se compromete a defender os Direitos destas 

                                            
386 SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos tradicionais. Regimes legais de 

proteção e a pirataria legislativa: Medida Provisória viola Direitos indígenas e legitima a 
biopirataria em suas terras. Disponível em: 
www.biodiversidadla.org/contente/dowland3641/10848/version/1/file/biodiversidade+e+Conh
ecimento+Tradicional.doc. Acesso em: 15/11/2014. p. 12-18.  

387 DA SILVA, José Everton e PILAU, Newton. O Conhecimento Tradicional Associado e a 
Propriedade Intelectual: uma proposta para futura repartição de ganhos. Revista da 
UNIFEBE. Brusque, 2012. p. 144-157. 

388 SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos tradicionais. Regimes legais de 
proteção e a pirataria legislativa: Medida Provisória viola Direitos indígenas e legitima a 
biopirataria em suas terras. Disponível em: 
www.biodiversidadla.org/contente/dowland3641/10848/version/1/file/biodiversidade+e+Conh
ecimento+Tradicional.doc. Acesso em: 15/11/2014. p. 12-18. 

http://www.biodiversidadla.org/contente/dowland3641/10848/version/1/file/biodiversidade+e+conhecimento+tradicional.doc
http://www.biodiversidadla.org/contente/dowland3641/10848/version/1/file/biodiversidade+e+conhecimento+tradicional.doc


comunidades de proteger seu Conhecimento Tradicional Associado e coletivo, 

seja mediante Direitos de Propriedade Intelectual ou outros mecanismos.389 

Em relação ao Estado boliviano, o Decreto 24.676/97, que veio a 

regulamentar a Decisão 391, e o decreto textualmente diz respeito a proteção 

dos recursos da fauna e flora e dos componentes de natureza intangíveis a 

eles de alguma forma associados, o que inclui os Conhecimentos Tradicionais, 

pertencentes ao povo boliviano.  

Especificamente em relação aos Conhecimentos Tradicionais, 

estabelece que sejam realizados contratos de acesso, firmados pelos 

detentores do Conhecimento e aqueles interessados em seu uso. 

Sendo função do Estado, cuidar e zelar pela legalidade das 

obrigações e Direitos emergentes do contrato. 

No Peru, um grupo formado por representantes de comunidades 

indígenas, Organizações Não Governamentais e funcionários dos Ministérios 

da Agricultura, Saúde e Indústria e do Instituto Nacional de Defesa da 

Propriedade Intelectual, elaborou o projeto de lei que protege a biodiversidade 

e os Conhecimentos associados, fruto de um intenso debate e da busca pela 

efetivação da proteção dos Conhecimentos Tradicionais no Peru.390 

                                            
389 SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e Conhecimentos tradicionais. Regimes legais de 

proteção e a pirataria legislativa: Medida Provisória viola Direitos indígenas e legitima a 
biopirataria em suas terras. Disponível em: 
www.biodiversidadla.org/contente/dowland3641/10848/version/1/file/biodiversidade+e+Conh
ecimento+Tradicional.doc. Acesso em: 15/11/2014. p. 12-18.  

390 Como resultado de un proceso muy interesante de interacción de la PI con nuevas 
disciplinas jurídicas como el Derecho Ambiental y el Derecho de los Pueblos Indígenas, los 
DPI se encuentran ante el dilema de buscar alguna fórmula jurídica que permita incorporar a 
las Legislaciones nacionales y al Derecho Internacional instrumentos que permitan la 
protección de los conocimientos Tradicionales (CT) de los pueblos indígenas originarios así 
como las expresiones del folclor. En efecto, la puesta en valor de estos CT se ha 
acrecentado, especialmente por el hecho de que las nuevas invenciones biotecnológicas se 
apoyan de manera significativa en ellos, lo que hasta hace muy poco pasaba casi 
desapercibido. De otro lado, el valor económico vinculado a las expresiones culturales 
como, por ejemplo, los diseños del arte Tradicional expresados fundamentalmente en las 
distintas formas de expresión de la artesanía ha puesto el tema en debate pues la 
globalización de los mercados puede significar, como ya está sucediendo, una afectación 
real de las economías locales y Tradicionales, especialmente en los países que mantienen 
poblaciones indígenas, por efecto de la apropiación ilícita de diseños, colores y otras formas 
Tradicionales aportadas por el arte de los pueblos indígenas. Se trata entonces de 
diseñarun sistema de PI que reconozca el valor actual y potencial de los CT acumulados y 
depositados en los pueblos indígenas sin que ello desaliéntela investigación científica y 



 O projeto tem como uma das finalidades, o estabelecimento de 

normas para formalização de contratos entre as comunidades indígenas e os 

interessados no acesso, bem como determinar um percentual sobre os lucros 

oriundos dos processos ou produtos desenvolvidos a partir de Conhecimentos 

tradicionais indígenas, cuja destinação é o Fundo de Desenvolvimento dos 

Povos Indígenas. 

 É importante ressaltar que o Decreto Legislativo n. 823, que versa 

sobre Propriedade Industrial, em seu artigo 63, estabelece que o Estado tem o 

dever de formular uma normatização especial com a finalidade de proteger e 

registrar os Conhecimentos de comunidades indígenas e rurais. 

Até o presente momento o projeto de lei não foi aprovado, restando 

ativa apenas a Lei n. 28.216/2004.391 

Estes são apenas alguns exemplos da dificuldade de se construir 

modelos de proteção ao Conhecimento Tradicional Associado, quer pela 

própria natureza dos atores envolvidos (indígenas, caboclos, comunidades 

                                                                                                                                
tecnológica moderna asociada a los recursos naturales, especialmente a la diversidad 
biológica. El reto es diseñarun sistema de PI que respete la diversidad cultural y sus 
expresiones colectivas, siempre en el marco de una economía global sostenida en su 
crecimiento por la ampliación de nuevos mercados. Sin duda, todo esfuerzo Intelectual es, 
en teoría, merecedor de protección jurídica, siempre que se cumplan conciertas condiciones 
y exigencias específicas planteadas por las diferentes disciplinas de la PI. Sin embargo, por 
la manera como fue concebido y estructurado el sistema de PI en sus orígenes, los CT no 
constituían objetos de protección de tal modo que los juristas y legisladores nunca 
consideraron su inclusión en el mundo de la PI. Es por ello que durante décadas (realmente 
siglos), los CT pasaron desapercibidos y desprotegidos, a pesar de que su mantenimiento y 
desarrollo supone la existencia de una gran actividad creadora e inventiva transmitida de 
generación a generación en constante re-creación. El proceso de globalización, la 
intensificación en el uso de los recursos naturales y la interacción más directa con grupos 
indígenas, la biotecnología, la organización del movimiento indígena y, especialmente, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB - 1992) cambiaron esta situación. Cada uno 
de estos factores, en diferentes planos y a su manera, ha influido en el creciente interés 
político, jurídico y económico por desarrollar y propiciar la búsqueda de fórmulas que 
permitan la protección jurídica de los CT. ZAZZALI, Jorge Caillaux y MULLER, Manuel Ruiz. 
La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales y sus Desafios. Anuario 
Andino de Derechos Intelectual es, Año 1, No. 1, Lima, 2004. p. 24.  

391 LEY DE PROTECCIÓN AL ACCESO A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PERUANA Y LOS 
CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CITAR 
CORRETAMENTE PERU, LEI ETC... Artículo 1.- Objeto de la Ley El objeto de la presente 
Ley es otorgar protección al acceso a la diversidad biológica peruana y a los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas. Artículo 2.- De la creación de la Comisión nacional 
Créase la Comisión nacional para la protección al acceso a la diversidad biológica peruana 
y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas relacionados con ella, adscrita a 
la Presidencia del Consejo de Ministros. Disponível em: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=179602. Acesso em: 15/11/2014. 



ribeirinhas entre outras) de conhecida dificuldade de inserção social, quer pela 

própria dicotomia entre os sistemas propostos de proteção, via Propriedade 

Intelectual através da via sui generis. 

De que forma todo o processo de proteção e reconhecimento dos 

Conhecimentos Tradicionais são vistos do ponto de vista de análise da teoria 

conhecida como Análise Econômica do Direito, e o custo que isto representa 

em termos práticos. Este é o desafio para o próximo capitulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO 4 

A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

   

Toda trajetória percorrida até aqui, teve como finalidade demarcar 

com alguma precisão as categorias que seriam fundamentais para a 

construção desta tese, tais como Propriedade, Propriedade Intelectual e 

Conhecimento Tradicional. A partir deste ponto daremos início ao estudo do 

referencial teórico que adotaremos para analisarmos a proteção do 

Conhecimento Tradicional no Brasil. 

A escolha pela Análise Econômica do Direito (AED) se deu pela 

possibilidade concreta de ao mesmo tempo em que procuramos entender um 

fenômeno dentro de sua lógica jurídica, possamos também compreender as 



suas interações com o mundo econômico, que pelo que tentaremos 

demonstrar, acaba influenciando a construção objetiva da norma ou a sua 

desconstrução (pela via da interpretação). 

A proteção do Conhecimento Tradicional, quer no mundo quer no 

Brasil representa um ponto de intersecção entre os interesses econômicos e as 

possiblidades concretas derivadas da construção da norma. A escolha pela 

AED dentro deste cenário nos pareceu à lógica mais acertada, pois a 

construção de um arcabouço normativo com tantos interesses como pano de 

fundo, merece que a tentativa de explicação se dê pela lógica da sua 

construção, ou seja a Economia. 

É preciso também reconhecer que o impacto da questão econômica 

no mundo moderno, supera a questão formal da soberania, num mundo em 

rede e globalizado, os interesses econômicos facilmente suplantam os 

interesses locais e nacionais.  

Um operador do Direito não pode ficar alheio a este cenário e no 

caso específico desta tese, com os interesses de grandes grupos de 

medicamentos por detrás da regulação e normatização do acesso ao 

Conhecimento Tradicional, mais ainda se impõe um olhar sobre o que Direito e 

Economia podem apresentar quer como solução ou até mesmo como 

problema, dentro da visão de cada ator envolvido neste processo. 

É preciso também apontar, que o autor escolhido para fundamentar 

este capítulo sobre Análise Econômica do Direito é o professor da Universidade 

de Chicago e Juiz Presidente do Tribunal de Apelações do Sétimo Circuito da 

Justiça Federal norte-americana, Richard Allen Posner, não se nega a 

existência de outros autores392 nem mesmo de outras correntes393 dentro da 

                                            
392 Muitos destes autores, como Coase, por exemplo, são importantes para se entender a 

lógica da AED e do pensamento de Posner, mas sua contribuição será analisada dentro da 
construção filosófica de Posner. 

393 Segundo Mercuro e Medema, a Análise Econômica do Direito, possui várias vertentes, é um 
erro comum pensar que a Law & Economics se limita à escola de Chicago e à Análise 
Econômica do Direito desenvolvida por Richard Posner e os seguidores de Ronald Coase. 
Antes de Posner, pesquisas em Direito e economia eram desenvolvidas na Universidade de 
Yale, lá, entretanto, a visão era de caráter progressista. Apesar das diversas correntes, a 
escola de Yale (liderada por Calabresi), a de Virgínia (Funtional School), a da Nova 
Economia Institucional (New Institucional Economics) e da Escolha Pública (Public Choice), 



Análise Econômica do Direito, que dentro da sua importância e necessidade 

serão apontados ao longo deste trabalho, mas o entendimento é de que Posner 

é o autor que melhor representa o espirito da AED desde o final do século XX 

até hoje e teve uma grande parcela de colaboração para sua ascensão dentro 

do mundo jurídico e construiu a mais discutida, criticada e consolidada 

bibliografia sobre a AED. 

Como referencial de análise utilizar-se-á como obra de fundo seu 

livro Análise Econômica do Direito (1973), a partir de uma versão em espanhol, 

publicada em 2013 pela Fondo de Cultura Económica de Madrid e traduzida 

por Eduardo L. Suarez.394  

Complementando esta obra, será utilizada parte da vasta bibliografia 

produzida por Posner nos últimos quarenta anos, entre elas: A Economia da 

Justiça de 1981, traduzida por Evandro Ferreira e Silva395; Para Além do Direito 

de 1995 tradução de Evandro Silva396; A Problemática de Teoria Moral e 

Jurídica de 1999, traduzida por Marcelo Cipolla397; Fronteiras da Teoria do 

Direito de 2001 tradução de Evandro Ferreira e Silva, Jefferson Luiz Camargo, 

Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara398; Problemas de Filosofia do Direito de 

2007 tradução de Jefferson Luiz Camargo, todos publicados pela Editora 

Martins Fontes de São Paulo.399  

Também estudou-se o livro Direito, Pragmatismo e Democracia de 

2003 traduzido por Teresa Dias Carneiro, publicado pela Forense de São 

Paulo; foi consultada no original em inglês a obra The Economic Structure of 

Intellectual Property Law escrito em parceria com Willian M. Landes e 

publicado em 2003 pela editora da Universidade de Harvard, o artigo Tribute to 

Ronald Dworkin and a note on Pragmatic Adjudication, de 2007 e publicado 

                                                                                                                                
entre outras, a escola de Chicago é a mais conhecida, em grande parte por ter sido a que 
mais se expôs, e neste sentido, mais recebeu críticas. MERCURO, N., e MEDEMA, S. G. 
Economics and the law From Posner to Post-Modernism. Princeton University Press, 
1999. p. 34.  

394 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 2013. 

395 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
396 POSNER, Richard. Para além do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
397 POSNER, Richard. A Problemática da Teoria Moral e Jurídica. São Paulo: Martins 

Fontes, 2012. 
398 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
399 POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 



pela Universidade de Nova York400, cuja tradução contou com o auxílio 

precioso de Caio Cesar Viana da Silva.401 Ainda de forma complementar foram 

empregados artigos, textos e entrevistas de Richard Posner, referenciadas no 

decorrer do texto. 

Salientamos que em muitas passagens, através das notas de 

rodapé, utilizaremos o contraponto teórico, principalmente através do 

pensamento de Dworkin, de autores que se contrapõem a AED, na pretensão 

de apontar os possíveis dilemas teóricos. 

Mas de que forma pode-se aproximar o Direito e a Economia, para 

Rawls402 tanto uma quanto a outra lidam com problemas como eficiência, 

coordenação e estabilidade, mas mesmo assim a pesquisa em Direito e 

Economia é marcada por enormes desafios. Sabe-se que a montagem de 

métodos de análise complementar não é simples, pois suas metodologias 

diferem de modo substancial, o que torna o diálogo entre economistas e 

juristas bastante conturbado. Como avisa Salama403, enquanto o Direito “é 

verbal, a economia é matemática; enquanto o Direito é hermenêutico, a 

economia é empírica”; enquanto o Direito aspira ser justo, a Economia 

pretende ser científica.404 

A introdução do “Direito e Economia” como objeto de estudo de 

natureza interdisciplinar, resulta em última análise de projetos como Law & 

Economics que será aqui analisado, não se deve ter a pretensão de possuir 

respostas definitivas para os problemas atuais, superestimando suas potenciais 

contribuições e subestimando seus limites.405  

                                            
400 POSNER, Richard A.Tribute to Ronald Dworkin and a note on Pragmatic 

Adjudication.Nova York: New York University Annual Survey of American Law 9, 2007. p. 
11-12. 

401 Apenas para que o leitor entenda, o ano de publicação aqui considerado é o do original nos 
Estados Unidos, nas referências finais e notas de rodapé será utilizado o da publicação no 
Brasil ou na Espanha. Além das obras de Richard Posner, outras obras e textos serão 
utilizadas subsidiariamente, no sentido de reafirmar ou contestar o pensamento de Posner. 

402 RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 6. 
403 SALAMA, Bruno M. Direito e Economia. In: RODRIGUEZ, José R. Fragmentos Para Um 

Dicionário Crítico de Direito e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 101. 
404 ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Desmistificando a Law & Economics: a Receptividade 

da Disciplina Direito e Economia no Brasil. Revista da UNB. v. 10, 2012. p. 25-53.  
405 SALAMA, Bruno M. Direito e Economia. In: RODRIGUEZ, José R. Fragmentos Para Um 

Dicionário Crítico de Direito e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 114. 



A esperança reside no fato de que a discussão e a pesquisa em 

Direito e Economia, possam acarretar no enriquecimento da discussão jurídica, 

oferecendo novas ferramentas conceituais e abrindo novos caminhos para a 

ciência jurídica.406 

Este é o propósito deste capitulo conforme narrativa que segue. 

 

4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E BREVE APORTE HISTÓRICO  

4.1.1 Economia e Direito 

Posner afirma que a grande lacuna que pretendia preencher, quando 

da publicação do livro Análise Econômica do Direito era a de proporcionar aos 

estudantes de Direito e advogados uma ferramenta que lhes permitisse 

conectar Economia e problemas legais em concreto.407 

Para Posner, equivocadamente os operadores do Direito partem do 

pressuposto de que o estudo da economia diz respeito apenas às questões 

macroeconômicas, tais como inflação, desemprego, PIB, importação e 

exportação, etc... Não conseguindo ver uma correlação entre a Economia e o 

dia a dia do Direito e suas questões legais. 

Dentro desta lógica, Cooter408 defende que os conceitos de 

microeconomia são importantes para o Direito, destacando ainda três posições 

teóricas de enquadramento desta discussão:  

1) Reducionista (minoritária); sustenta que o Direito deva 
ser reduzido à Economia, questões como direitos 
subjetivos, culpa, responsabilidade, etc... devem ser 
reduzidos a condição de categoria econômica, o próprio 
Cooter a considera inadmissível.  

                                            
406 ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Desmistificando a Law & Economics: a Receptividade 

da Disciplina Direito e Economia no Brasil. Revista da UNB. v. 10, 2012. p. 25-53. 
407 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 2013. p. 25. 
 
408 COOTER, Robert. Law and the Imperialism of Economics: An Introduction to the economic 

Analysis of Law and a review of the Major Boocks. UCLA Law Review, v. 29, 1982. p. 1260-
1273. 



2) Explicativa: A economia teria como função primordial 
prover uma teoria explicativa da estrutura das normas 
jurídicas. Utilizando os conceitos econômicos, apontaria 
que os sistemas jurídicos poderiam ser explicados a partir 
da lógica de que resultariam de decisões que num 
ambiente de escassez, procuram maximizar as 
preferências pessoais.  

3) Predicativa: A economia deveria ser aproveitada para 
antecipar as consequências da aplicação das diversas 
regras jurídicas. No mesmo sentido seria a tentativa de 
antecipar como cada ator se comportaria frente à norma 
em cada caso concreto.  

Resumidamente podemos conceituar, usando as palavras de 

Posner, o Direito e Economia, como “ ... a aplicação das teorias e métodos 

empíricos da economia para as instituições centrais do sistema jurídico”409, no 

mesmo sentido aponta que a lógica de se criar um campo específico para este 

estudo envolvendo direito e economia é o de “ ...identificar a área da pesquisa 

em economia em que o conhecimento dos aspectos doutrinais e institucionais 

do Direito são relevantes”.410  

 Buscando sua fundamentação no pensamento de Gary Becker, 

Posner conceitua a economia como “ la ciencia de la elección racional em um 

mundo – nuestro mundo – donde los recursos son limitados em relación com 

las necessidades humanas.”411 

Desta forma, Posner entende que o Homem (aqui considerado 

enquanto gênero) naturalmente, frente a uma quantidade limitada de recursos, 

acaba por maximizar seus interesses e sua satisfação, ao que o autor 

denominou de “interesse próprio”, que prefere conceituar como “utilidade”, 

exatamente para que não ocorra uma confusão entre interesse próprio e 

egoísmo (apesar de admitir que a miséria do outro, pode em algumas situações 

nos satisfazer). 

Nas palavras de Posner: 

                                            
409 POSNER, Richard. The Economic Approach to Law. Texas Law Review, v. 53, n. 4, 1975. 

p. 3. 
410 POSNER, Richard. The Law and Economics Movement. The American Economic Rewiew, 

v. 77, Issue 2, maio de 1987. p. 3-4. 
411 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 2013. p. 25. 



Para este libro es fundamental el supuesto adicional de 
que el hombre se esfuerza por aumentar racionalmente al 
máximo la utilidad en todas las áreas de la vida, no sólo 
en sus asuntos económicos; es decir, no sólo cuando se 
ocupa de la compra y la venta en mercados explícitos.412 

Dentro deste raciocínio, se o homem naturalmente vai procurar 

potencializar ao máximo sua satisfação, então é lícito supor que vai responder 

naturalmente também a qualquer tipo de incentivo que lhe proporcione esta 

satisfação. 

Posner afirma ainda, que os princípios da ciência econômica são 

derivados desta lógica, ou seja, de que os homens maximizam sua satisfação. 

Na obra Economia da Justiça, ele exemplifica com a questão de que o aumento 

de preço de um produto, afeta a quantidade disponível deste mesmo produto, 

pois incentivará a produção de alternativas a baixo custo, ou ainda, ao afirmar 

que os recursos são direcionados para onde possam render mais lucros, de 

forma que a distribuição dos recursos se dará de forma que até o último 

recurso disponível seja planejado para a maior satisfação possível.413  

Assim Posner, a partir das premissas já apresentadas, anuncia que 

os três grandes princípios fundamentais da Economia, que interessam ao 

Direito são: 

a) A relação inversamente proporcional entre preço 
cobrado e quantidade demandada (lei da demanda); 
qualquer aumento no preço de um produto afetará o 
consumidor que racionalmente e defendendo seu 
interesse próprio (utilidade), irá procurar alternativas ou 
diminuirá o consumo do produto. Desta forma um 
aumento no preço do produto, torna automaticamente 
seus substitutos ou equivalentes mais atrativos, assim 
como diminuem o consumo do bem, mas a diminuição da 
riqueza em relação ao bem que aumentou de preço é 
compensada pelo aumento do consumo dos 
substitutos.414  

                                            
412 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 2013. p. 26. 
413 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 23. 
414 Posner aplica o mesmo raciocínio para o Direito Penal, ou seja, um aumento da pena 

deveria aumentar o preço do delito, diminuindo sua incidência. POSNER, Richard. El 
Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2013. p. 28.  



b) Maximização de Ganhos (Lucro); todos os agentes 
econômicos procuram conscientemente aumentar a 
diferença entre seus custos e o resultado final para a 
negociação de um determinado ativo. Para Posner só se 
incorre em custo, quando se pode negar a alguém um uso 
para determinado recurso, ou seja, aquilo que pode ser 
livremente acessado (no exemplo de Posner o ar que 
respiramos) não incorre em custo. Para o autor custo é 
“custo de oportunidade”, nas suas palavras415 ” ...el 
beneficio sacrificado al emplear um recurso em una forma 
que impede su uso por alguien más”. 

 A discussão de custo em Posner será retomada mais adiante, tendo 

como fundamento o pensamento de Coase, ressaltando que para os 

economistas a questão dos custos é fundamental, pois a economia não se 

interessa pelo dinheiro, mas sim pelo uso racional dos recursos (sendo que o 

dinheiro representa apenas um direito sobre os recursos). 

c) Mercado; os recursos tendem a procurar o uso mais 
valioso que se possa a eles atribuir, deste que possamos 
incentivar a existência de espaços apropriados para que 
as trocas possam ocorrer sem interferências, ou seja, um 
mercado livre. Para Posner uma oportunidade de ganho, 
em um mercado livre, funciona como um imã para atrair 
recursos interessados, se isto não ocorre é preciso 
identificar os fatores impeditivos, aqui tratados como 
externalidades, sendo o Direito uma possibilidade.416 

É no estudo da economia e sua interpelação com o direito que 

Posner constrói uma linha de pensamento que ele mesmo define como o 

“interesse pela economia do comportamento não mercadológico”417, que se 

consolidará como Análise Econômica do Direito (AED). 

Nas décadas seguintes, Posner desenvolverá sua linha de pesquisa, 

estudando principalmente a análise das leis que regulam as atividades não 

mercadológicas.418 

                                            
415 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 2013. p. 29. 
416 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 2013. p. 35. 
417 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 07. 
418 Devemos ressaltar que a AED não deve ser confundida com o Direito Econômico, 

tradicional no ensino jurídico brasileiro, pois ao contrário deste, está interessada não só nas 



É sempre oportuno chamar a atenção para o fato de Posner ter 

construído seu modelo teórico baseado nas suas observações do sistema 

jurídico norte-americano de natureza consuetudinária (common law ou judge 

made law), neste contexto os precedentes judiciais passam a assumir uma 

importância muito grande, pois os argumentos que dele são retirados podem 

ser determinantes da atividade jurisdicional em relação a casos com grande 

similitude.419 

Dentro desta lógica (precedentes) decisões anteriores são 

vinculantes, ainda que com elas não concorde o magistrado; numa versão mais 

branda admite-se uma interpretação não baseada em decisões anteriores, 

desde que comprovadamente equivocadas. 

4.1.2 Antecedentes 

A Análise Econômica de Direito (AED) tem seu surgimento no século 

XX,420 afirmando-se como uma importante escola jurídica de nossa época. Foi 

por sua influência, que as mais conceituadas escolas de Direito do mundo421 

incorporaram em seus currículos uma nova forma de estudo da Economia, e 

consequentemente sua inter-relação com o Direito, substituindo a velha lógica 

                                                                                                                                
relações econômicas derivadas da norma, mas na influência da Economia na norma e na 
forma com que a Economia pode influenciar a tomada de decisão pelos juízes. 

419 As características aqui apresentadas diferem do sistema brasileiro (derivado do padrão 
europeu e anunciado como civil law), notadamente em relação a força da norma escrita e a 
não vinculação com decisões judiciais antecedentes. Assim em toda construção teórica de 
Posner o papel dos precedentes judiciais é muito importante, quase em paralelo com o 
direito legislado e produzido pelo legislativo. Neste sentido Dworkin: “O precedente também 
ocupa um lugar importante em nossas práticas: as decisões passadas de tribunais contam 
como fontes de Direito. Assim toda concepção competente deve oferecer alguma resposta à 
questão de por que uma decisão judicial do passado deve, em si mesma, oferecer uma 
razão par um uso semelhante do poder de Estado por parte de outras autoridades no 
Futuro”. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 
123. 

420 Para Posner, a chamada Teoria Econômica do Direito ou Análise Econômica do Direito só 
começa a tomar forma “... em algum momento entre 1958 e 1973”. POSNER, Richard. 
Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 04. 

421 No caso Brasileiro a RESOLUÇÃO CNE/CES N° 9, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004. Art. 5º 
O curso de graduação em Direito deverá contemplar, em seu Projeto Pedagógico e em sua 
Organização Curricular, conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos 
interligados de formação: I - Eixo de Formação Fundamental, tem por objetivo integrar o 
estudante no campo, estabelecendo as relações do Direito com outras áreas do saber, 
abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre Antropologia, 
Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. 



da Economia como sinônimo de regulação, e incluindo novas possibilidades e 

ferramental teórico.422 

Uma relação entre Direito e Economia pode ser encontrada já no 

século XVIII nas discussões de Hobbes sobre propriedade, tanto David Hume 

quanto Adam Smith423, ainda que de forma um tanto tímida, discutiram funções 

econômicas no Direito (sem esquecer suas preocupações com os monopólios 

e concorrência, sempre presentes).  

Nos anos 30 do século XX, notamos um recrudescimento das 

preocupações com as questões da regulação e dos monopólios, como 

consequência direta de uma economia que se reconstruía depois da quebra da 

bolsa em 1929. Este fato histórico representou um importante alento para 

impulsionar os estudos em Economia, agora sob outros enfoques e o mais 

destacado deles seria o direito contratual, já nos anos 40 e início dos 50 áreas 

como Direito Tributário, Societário e até mesmo questões de Propriedade 

Industrial/Intelectual. 

Posner costuma situar como possível evento histórico para 

caracterizar o nascimento da AED, o lançamento do jornal Journal of Law and 

Economics em 1958 ou por outro lado 1973 como o ano de lançamento de sua 

obra Economic Analisys of Law, nas suas palavras ”... antes do lançamento do 

jornal em 1958 não era possível afirmar que a teoria econômica do direito 

existia. Por outro lado, depois do lançamento de meu livro, não era mais 

possível negar a sua existência...”424.  

Mas por razões outras, Posner elege o ano de 1968 como o ano do 

surgimento da AED, e explica seus motivos, que são baseados na crença de 

que os estudos de Bentham (realizados 136 anos antes) é que vão influenciar o 

                                            
422 ANDRIGHETTO, Aline. Análise Econômica do Direito e algumas contribuições. Revista de 

Direito Econômico e sócio ambiental. PUC/PR, v. 4, n. 1, Curitiba, v. 4, n. 1. jan./jun. 
2013. p. 76-91. 

423 Podemos apontar Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus, como autores clássicos 
na área da Economia. 

424 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 
04. 



artigo de Gary Becker425 sobre o crime e que depois disto na sua opinião 

“...parecia não haver mais campo algum do direito que, interpretado sob a ótica 

econômica, não produzisse resultados elucidativos”.426 

Dois outros autores serão importantes para demarcar a construção 

da AED no século XX, Ronald Coase com a publicação dos artigos, The Nature 

of The Firm (1937) e The Problem of Social Cost (1961) e ainda Guido 

Calabresi com o artigo Some thoughts on Risk Distribuition and the Law of 

Torts, (1961), os primeiros abordando questões referentes ao custo social e o 

segundo sobre responsabilidade civil. 

Paulatinamente uma série de escritos, que incluíam artigos, livros e 

teses vão pouco a pouco abarcando as mais diferentes áreas do Direito e 

Economia. Para Posner foi à aplicação do modelo econômico da escolha 

racional ao comportamento não mercadológico o grande responsável pela 

difusão da AED em diferentes áreas do Direito. Modernamente novas 

interpretações como a Teoria dos Jogos427 e a economia do comportamento 

não racional explicam a continua influencia e importância da AED.428 

 

4.2 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO  

Devidamente situado no tempo e no espaço o movimento que se 

denomina AED pode resumidamente ser entendido, como a tentativa da 

aplicação em casos concretos de modelos e paradigmas econômicos na 

interpretação, análise e aplicação do Direito. 

                                            
425 BECKER, Gary. Crime and Punishment: an Economic approach. The Journal of Political 

Economy. v. 76, n. 2. Mar/Apr. 1968. 
426 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 

06-08. 
427 “Assim, por mais paradoxal que possa parecer, o dever de jogar conforme as regras é mais 

imperativo nos jogos do que no direito, uma vez que neste elas podem ou não ser utilizadas. 
Nem todas elas, sem dúvida; nem mesmo a maioria. Contudo, os juízes realmente tem uma 
licença limitada para “desobedecer” às regras ao modificá-las com o jogo já iniciado. 
Poderíamos eliminar o paradoxo ao afirmar que toda vez que os juízes infringem as regras, 
fazem-no com o objetivo de obedecer a uma regra de mais alto nível, ou que, se de algum 
modo se permite que os juízes infrinjam as regras, isso mostra que o que eles fazem não é, 
na verdade, infringir regras. ...O juiz que leva as regras exageradamente a sério pode ser 
apenas um burocrata que se prende a futilidades”. POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria 
do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 67. 

428 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 
10-11.  



Mesmo possuindo diversas escolas e linhas de pensamento a AED 

apresenta de forma unitária o elemento comum de tentar aplicar o pensamento 

econômico a situações que antes eram decididas unicamente a partir da lógica 

jurídica, e este tipo de entendimento só é possível se admitirmos que os 

objetos tanto da ciência jurídica quanto da economia possam ser similares.429 

Se levarmos em consideração que a ciência econômica, possui 

pressupostos de análise maduros, que podem ser utilizados nas mais diversas 

situações com certo grau de precisão, é inevitável o seu charme de sedução 

para a ciência jurídica.  

Somados aos fatores já elencados, cumpre destacar a crise da 

ciência jurídica neste momento, principalmente no Brasil. Responsabilizados 

por muitos atores do sistema econômico como um potencial responsável pela 

difícil situação da economia, o sistema jurídico se vê premido a ter que dar 

respostas aceitáveis para um sistema neoliberal confrontador. 

A AED pode, neste contexto, representar um importante mecanismo 

de construção de saídas neoliberais para problemas de ordem social. 

Toda uma série de discursos de matriz neoliberal são tentados, entre 

os quais destacamos, flexibilização de direitos, relativização das normas de 

proteção ambiental, garantia da propriedade (em detrimento da função social), 

incremento da relativização da autonomia individual em diferentes seguimentos 

(contratos, consumidor). 

A lógica liberal constrói um discurso de “eficiência” na medida em 

que o “custo jurídico” for desconstruído em nome do crescimento econômico e 

a satisfação individual, passe a ser representada pela relação custo/benefício. 

É exatamente este um dos pressupostos que deriva da contribuição 

de Posner para a construção de uma teoria que chamamos de AED, o de que 

                                            
429 Em sentido contrário: “ A análise econômica do direito tem um ramo descritivo e outro 

normativo. ...Discutirei principalmente o aspecto normativo da teoria, embora, no fim do 
ensaio, sustente que as falhas normativas da teoria são tão grandes que lançam dúvidas 
sobre suas pretensões descritivas, a menos que essas pretensões possam ser incluías 
numa teoria normativa muito diferente”. DWORKIN. Ronald. Uma questão de princípio. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 351. 



“...as pessoas são maximizadoras racionais de sua satisfação”,430 a seu favor é 

preciso destacar que Posner exclui desta relação todos aqueles que 

definitivamente ou temporariamente não seriam capazes de realizarem esta 

escolha livremente (crianças, interditados, loucos), mas por outro lado, o autor 

não exclui nenhuma situação cotidiana do rol daqueles que são possíveis de 

serem analisadas pela lógica da escolha racional.431 

Está lógica se transfere para a construção da AED, ou seja, o critério 

da eficiência passa a representar o objetivo a ser alcançado, nas palavras de 

Da Rosa e Linhares, “O estabelecimento de um critério, no caso, “eficiência”, 

entendida como a melhor alocação de recursos, na perspectiva do mercado 

(ordem espontânea), no território da AED, implica na avaliação das instituições 

por suas consequências (custo/benefício)”.432  

Para Posner a construção lógica da AED levou a dois caminhos 

distintos de natureza epistemológica, ou seja, um que ele denomina de positivo 

(descritivo) e outro que ela denomina de normativo.433 O primeiro vai tratar de 

analisar as repercussões no mundo real da intervenção do Direito e o segundo 

vai tratar de analisar em que situações e de que forma os conceitos jurídicos se 

comunicam com os conceitos de eficiência econômica, maximizando tanto a 

satisfação e o bem estar, quanto à riqueza.  

                                            
430 POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo:Martins 

Fontes,2007.p.474-478. No mesmo sentido: “...el hombre se esfuerza por aumentar 
racionalmente al máximo la utilidade em todas las áreas de la vida, no solo em assuntos 
económicos; es decir, no solo cuando se ocupa de la compra ou de la venta em mercados 
esplicítos”. Posner, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de 
Cultura Económica, 2013. p. 26. 

431 Exemplifica Posner com a visão do preso que decide cometer o crime ou não, do comprador 
que decide se negocia ou não, o mesmo vale para o vendedor, o pedestre que decide 
cotidianamente o risco que está disposto a correr ao atravessar a rua, ou o motorista ao 
acelerar o carro e principalmente o juiz de Direito ao proferir seu voto em situações em que 
a norma permite (Posner analisa situações de um país de comon low o que acentua esta 
tomada de decisão). Lembrando sempre que a tomada de decisão pode ser a nível 
inconsciente, nem por isto deixam de ser racionais, posto que segundo Posner “...racional 
denota a adequação de meios e fins, e não meditação sobre as coisas, e que boa parte de 
nosso conhecimento é tácita”. POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 474-478. 

432 DA ROSA, Alexandre Morais e LINHARES, José Manoel Aroso. Diálogos com a Law & 
Economics. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 63. 

433 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 8. 



Neste sentido Da Rosa e Linhares434: 

A Law and Economics procura analisar estes campos 
desde duas miradas: a) “positiva”: impacto das normas 
jurídicas no comportamento dos agentes econômicos, 
aferidos em face de suas decisões e “bem-estar”, cujo 
critério é econômico de “maximização de riqueza”; e, b) 
“normativa”: quais as vantagens (ganhos) das normas 
jurídicas em face do “bem estar social”, cotejando-as com 
as consequências. 

No entendimento de Posner o real objetivo da AED é contribuir para 

a construção de uma tentativa de explicar e prever o comportamento dos 

diferentes grupos que interagem no sistema jurídico, além de procurar entender 

e explicar toda a estrutura do sistema, vai além e assinala que outra possível 

contribuição é a do aperfeiçoamento do Direito pelo apontamento das 

consequências indesejáveis ou não previstas na norma e dos processos de sua 

construção.435 

Lembra Posner, que a abordagem econômica do conflito evita 

questões emotivas, tratando de forma imparcial as diferenças, pois na lógica da 

AED o que se procura é a eficiência, independentemente dos lados da disputa, 

nas suas palavras “ ... agir racionalmente implica tomar decisões, e as pessoas 

muitas vezes precisam fazê-lo sob condições de profunda incerteza”436.  

Dentro desta lógica a AED fornece alguma segurança na tomada de 

decisões, pois baliza claramente que o objetivo a ser perseguido independe de 

qualquer outro fator que não o da eficiência.437 

Mas uma lógica como a da AED não pode ficar circunscrita a uma 

única relação, desta forma no passo seguinte estudaremos questões como a 

interação entre a AED e outras disciplinas. 

                                            
434 DA ROSA, Alexandre Morais e LINHARES, José Manoel Aroso. Diálogos com a Law & 

Economics. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 61.  
435 Para que não fique dúvidas para o leitor é preciso destacar que toda construção teórica de 

Posner que se apresenta sob lógica da AED se encontra dentro dos pressupostos das 
teorias pós-positivistas, no caso em análise uma teoria pragmática de adjudicação 
jurisdicional.  

436 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 
11. 

437 Cumpre destacar que a questão da eficiência em Posner será tratada oportunamente. 



 

4.2.1 A AED e a Interação com outras Disciplinas 

Como ideia introdutória, vamos admitir que uma proposta de 

pesquisa interdisciplinar no mínimo pressupõe, como adianta Andrighetto:438  

(I) a rejeição da ideia de autonomia da própria ciência 
jurídica consoante a proposta do formalismo na 
formulação de Langdell. Desta forma, retoma os 
postulados do realismo, especificamente através da 
aplicação da teoria econômica à análise e evolução da 
realidade legal.439  

(II) erigir a perspectiva e a ciência econômica como o 
novo paradigma de análise da regulação e do sistema 
jurídico, desta forma abrindo o discurso jurídico à 
realidade social realizando a integração entre ciência 
econômica e ciência jurídica, superando os limites do 
formalismo e estabelecendo novo tipo de relação, cujas 
consequências acabam implicando: 

(a) que a avaliação e interpretação de uma norma realiza-
se desde os pressupostos da teoria econômica;  

(b) que a logicidade de que se dota às normas e ao 
sistema jurídico no seu todo, é uma lógica do tipo 
econômico.440 

(c) colocar no centro dos estudos da juridicidade os 
problemas relativos à eficiência, ao custo dos 
instrumentos jurídicos para conseguir alcançar os seus 
objetivos e uma análise das consequências econômicas 
das Intervenções jurídicas;441 

(d) uma necessária tentativa de reconstrução do discurso 
jurídico através de uma linguagem tecnocrática:  

(d1) porque os destinatários desse discurso não é o grupo 
social, mas os operadores jurídicos que partem de uma 
visão funcional e operacional do Direito;  

                                            
438 ANDRIGHETTO, Aline. Análise Econômica do Direito e algumas contribuições. Revista de 

Direito Econômico e sócio ambiental. PUC/PR, v. 4, n. 1, Curitiba, v. 4, n. 1. jan./jun. 
2013. p. 76-91. 

439 KÜNG, Hans. Una ética mundial para la economía y la política. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. p. 45. 

440 KÜNG, Hans. Una ética mundial para la economía y la política. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. p. 48. 

441 CASAMIGLIA, Albert. Eficiencia y Derecho. México. Doxa, nº 4, 1987. p. 16. 



(d2) porque a utilização das técnicas de análise custo-
benefício e a modificação das categorias tradicionais em 
categorias econômicas levam a priorizar um caráter 
tecnocrático do discurso; e: 

(d3) porque o Direito passa a ser compreendido como 
meio para atingir fins ou objetivos sociais, razão do por 
que do instrumentalismo, resultante do movimento do 
realismo jurídico442 e do movimento do progressista.443 

Por fim, implica num “instrumentalismo pragmático” cujas principais 

características são: 

1ª Uma concepção essencialmente instrumental do Direito 
entendido como o conjunto de meios sociais,444 de 
instrumentos que servem a objetivos determinados, que 
surgem, por sua vez, (extra jus) de necessidades e 
interesses sociais externos ao Direito uma forma de 
tecnologia, uma tecnologia social complexa; 445  

2ª Uma teoria do Direito em que os juízes e operadores 
jurídicos são os verdadeiros protagonistas no processo de 
criação do Direito;446 

3ª Uma visão otimista da potencial eficácia do Direito para 
mudar a sociedade;  

4ª Uma teoria do valor, de caráter utilitarista porquanto o 
Direito existe para satisfazer necessidades ou 
interesses.447 

5ª Esta teoria instrumentalista do Direito é o fundo 
ideológico da experiência jurídica do Estado 

                                            
442 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e 

desmistificações. Direito, Estado e Sociedade - Núm. 29, Dezembro 2006. p. 14. 
443 SPECTOR, Horacio. Justicia y bienestar. Desde uma perspectiva de derecho 

comparado. Doxa, nº 26, 2003. p. 36. 
444 ANDRIGHETTO, Aline. Análise Econômica do Direito e algumas contribuições. Revista de 

Direito Econômico e sócio ambiental. PUC/PR, v. 4, n. 1, Curitiba, v. 4, n. 1. jan. /jun. 
2013. p. 76-91. 

445 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e 
desmistificações. Direito, Estado e Sociedade - Núm. 29, Dezembro 2006. p.14. 

446 ANDRIGHETTO, Aline. Análise Econômica do Direito e algumas contribuições. Revista de 
Direito Econômico e sócio ambiental. PUC/PR, v. 4, n. 1, Curitiba, v. 4, n. 1. jan. /jun. 
2013. p. 76-91. 

447 Consoante Summers, a maioria destes teóricos consideravam que os valores e os objetivos 
das normas jurídicas devem derivar dos desejos e interesses reais da sociedade, quaisquer 
que eles sejam num determinado momento. Desta forma, ao assumir a não 
comensurabilidade qualitativa das necessidades leva a postular a maximização do maior 
número de interesses ao menor custo, o que converge com as teses da AED. SPECTOR, 
Horacio. Justicia y bienestar. Desde una perspectiva de derecho comparado. Doxa, nº 
26, 2003, p. 12. 



intervencionista nos EEUU. A concepção realista é o 
grande mecanismo para implementar as transformações 
demandadas pela sociedade americana: do modelo do 
laissez faire da Common Law para o Bem-estar e 
intervencionismo do New Deal:448 o sistema jurídico 
transforma-se num processo politicamente orientado à 
busca do interesse público geral, à maximização dos 
interesses do maior número através da legislação e a 
reinterpretação das doutrinas da Common Law à luz dos 
novos valores instaurados.449 

Cabe, finalmente, ressaltar com Spector que a Análise Econômica 

do Direito: (i) proporciona um modelo analítico unificado para explicar uma 

formação de normas jurídicas que parecem não ter conexão entre si; (ii) é 

condição fundamental: os indivíduos são agentes racionais que escolhem suas 

ações para maximizar suas utilidades individuais com base numa ordem 

coerente de preferências450; (iii) o modelo também assume que existe uma 

noção básica de eficiência, que pode servir de base para avaliar as instituições 

jurídicas.451  

Na visão de Spector, “O paradigma econômico do Direito comparte 

com o Utilitarismo a proposição de que o Direito pode atribuir benefícios e 

aplicar sanções de forma indistinta de modo tal que se maximize o bem-estar 

geral”452.  

A Análise Econômica do Direito começou a produzir explicações 

numa gama variada de campos jurídicos que passaram a rivalizar com os 

fundamentos tradicionais da Common Law e, principalmente, com a ideia 

solidificada de que a razão do Direito é fazer justiça. Nos seus primórdios, o 

paradigma econômico indicava que o fundamento de interpretação do Direito, 

                                            
448 ANDRIGHETTO, Aline. Análise Econômica do Direito e algumas contribuições. Revista de 

Direito Econômico e sócio ambiental. PUC/PR, v. 4, n. 1, Curitiba, v. 4, n. 1. jan./jun. 
2013. p. 76-91. 

449 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e 
desmistificações. Direito, Estado e Sociedade - Núm. 29, Dezembro 2006. Páginas: 49-68. 

450 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e 
desmistificações. Direito, Estado e Sociedade - Núm. 29, Dezembro 2006. Páginas: 49-63. 

451 SPECTOR, Horacio. Justicia y bienestar. Desde una perspectiva de derecho 
comparado. Doxa, nº 26, 2003, p. 8.  

452 SPECTOR, Horacio. Justicia y bienestar. Desde una perspectiva de derecho 
comparado. Doxa, nº 26, 2003, p. 18.  



era ser visto como um potencializador do funcionamento dos mercados ou na 

pior das hipóteses como solução de suas anomalias. 453 

Mas quais são os fundamentos sobre os quais se assentam a lógica 

da AED. 

  

4.3 CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

A primeira informação necessária para começarmos qualquer estudo 

sobre Custos de Transação454 em AED vem de Posner que afirma “ La 

aplicación más famosa del concepto de costo de oportunidade en el análisis 

económico del derecho es el teorema de Coase”.455 

Em seu texto Coase456 realiza uma tentativa de explicar as ações 

que envolvem relações entre pessoa e firmas, entre uma firma e outra firma ou 

entre pessoas, ações estas que acarretam prejuízos a uma das partes 

                                            
453 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e 

desmistificações. Direito, Estado e Sociedade - Núm. 29, Dezembro 2006. p. 49-68. 
454 O conceito de transação foi definido por Williamson (a), como estando presente sempre que 

há a transferência de um bem através de uma interface tecnologicamente separável. Para 
Rezende(b), os Custos de Transação (CT) são os custos para se gerenciar o sistema 
econômico por meio da identificação, explicação e atenuação dos riscos contratuais, já 
Barzel (c) define CT como os custos relacionados com a transferência, captura e proteção 
dos Direitos de propriedade. (a) WILLIAMSON, O. E. Transaction-cost economics: the 
governance of contractual relations. Chicago: Journal of Law and Economics, v. 22, n. 2, 
1979. p. 223-261. (b) REZENDE, D. C. Integração entre a ECT e o enfoque evolucionista: 
um estudo de caso no agribusiness do leite. In: Encontro Anual da associação nacional 
de programas de Pós-Graduação em Administração, 22. 1999. Foz do Iguaçu. Anais. 
Foz do Iguaçu: ANPAD, 1999. (c) BARZEL, Y. Measurement cost and the organization of 
markets. Chicago: Journal of Law and Economics, v. 25, n. 1, 1982. p. 27-48. Apesar das 
inúmeras tentativas de definição do que são os CT, a que parece ser a mais pertinente 
tendo em vista a abrangência do conceito é a de Arrow. O autor definiu que os CT são os 
custos associados à administração do sistema econômico. Para Arrow, enquanto os custos 
de produção formam a variável de que se ocupou detidamente a Economia Neoclássica, os 
CT caracterizam-se por serem aqueles que ocorrem ao se colocar em funcionamento o 
sistema econômico. ARROW, K. The organization of economic activity: issues pertinent to 
the choice of market versus nonmarket allocation. In: The Analysis and Evolution of 
Public Expenditure: The PPB system. Comité Económico Conjunto de los Estados Unidos, 
91°. Congresso, 1ª. sesión, Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office, 1969. p. 
68. 

455 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 2013. p. 30. 

456 COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Chicago: Law and Economic, 1. 1961. 
Tradução de Francisco Kummel F. Alves e Renato Vieira Caovilla. Esta tradução é utilizada 
pelo grupo de Pesquisa em Direito e Economia da PUC/RS. Obtido graças ao 
comparecimento em duas reuniões do grupo em abril e maio de 2015 em Porto Alegre/RS. 



envolvidas. Não é preciso reafirmar que apesar da abordagem se dar dentro de 

uma lógica econômica, uma possível metodologia de resolução interessaria de 

forma especial ao Direito, daí deriva a grande importância que seu texto de 

1961 tem para a AED. 

Coase discorda dos critérios para solução dos conflitos até então 

apresentados como válidos, com a seguinte afirmação “a posição que sustento 

é a de que os aludidos cursos de ação são inapropriados, uma vez que 

conduzem a resultados que não são sempre, ou mesmo geralmente 

desejáveis.”457 

Resumidamente Coase exemplifica com a seguinte situação 

hipotética: A causa um prejuízo a B, no entendimento até então utilizado a 

lógica seria a de perguntar como deveríamos coibir A e em que proporção. 

Para Coase a abordagem está equivocada, pois todo problema é um problema 

recíproco. Se de alguma forma punirmos A para compensar o prejuízo de B, 

estaríamos clara e deliberadamente causando um prejuízo a A. E a verdadeira 

questão para Coase não é discutir a punição de A, mas sim respondermos à 

questão se A deveria ser autorizado a causar um prejuízo a B ou se B seria 

autorizado a causar o prejuízo a A. A grande questão é evitar o maior prejuízo. 

Desta forma estamos na verdade decidindo que interesses deverão ser 

protegidos pela norma ou pelo judiciário, ou dito de outra forma que interesses 

vão ser elevados à condição de direitos.  

Coase admite a dificuldade da resposta, pois a grande questão é 

que devemos conhecer a totalidade dos valores obtidos e sacrificados.458  

Mas e nas situações em que as transações ocorrerem sem custos? 

 Para Coase uma transação implica necessariamente em custos 

(conhecimento prévio, barganha, contrato459, acompanhamento, cobrança...)460 

                                            
457 COASE, Ronald H.The Problem of Social Cost. Chicago: Law and Economic, 1. 1961. p. 1.  
458 “É necessário saber se a atividade nociva é ou não responsabilizável pelos prejuízos que 

causa, uma vez que, sem o estabelecimento dessa delimitação inicial de direitos, não 
poderá haver transações no mercado para transferência ou recombinação desses direitos. 
No entanto, o resultado final (que maximiza o valor da produção) independe do 
posicionamento legal, desde que se assuma que o sistema de determinação de preços 
funcione sem custos”. COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Chicago: Law and 
Economic, 1. 1961. p. 7. 



estes custos podem ser suficientes para evitar que as próprias transações 

acabem não ocorrendo, admitindo-se que os custos envolvidos podem ser 

maiores que os ganhos que poderiam ser obtidos. 

Para Coase461 nestas circunstâncias (transações com custo): 

Nessas condições a delimitação dos direitos exerce 
influência sobre a eficiência com a qual o sistema de 
preços opera. Um arranjo de direitos pode ser mais apto, 
entre todas as alocações possíveis, a gerar um grande 
valor de produção. Mas a não ser que esta seja a 
alocação de direitos estabelecida pelo sistema jurídico, os 
custos para se atingir os mesmos resultados pela 
alteração e combinação dos direitos pelo mercado podem 
ser tão elevados que esse arranjo ótimo de direitos, e a 

                                                                                                                                
459 Ainda neste sentido: “Outro desdobramento de análise do mundo contratual, e assim da 

TCT, se relaciona aos custos de estabelecer e cumprir contratos. Os custos ex ante são 
mais nitidamente visíveis e estão presentes no próprio processo de negociação das 
cláusulas (estudos e cálculos para avaliação de procedimentos possíveis e/ou desejáveis, o 
próprio tempo decorrido, a assistência jurídica ou burocrática, a formalização em si, dentre 
outros). Na caracterização feita por Williamson das principais vertentes de análise da 
organização industrial, podemos encontrar dois grupos de estudiosos que se concentram 
justamente nessa etapa ex ante do processo de contratação "não usual" na perspectiva da 
busca da eficiência. Em comum, ambos se fundamentam no suposto do alinhamento de 
incentivos, por considerá-lo a principal forma de garantia da eficácia do contrato. Um dos 
grupos, com eminência para Coase, Alchian e Demsetz, dá ênfase aos Direitos de 
propriedade, ou seja, preocupa-se em saber se estão antecipadamente definidos: i) o Direito 
de usar o ativo; ii) o Direito de apropriação dos seus rendimentos; e iii) o Direito de mudar 
sua forma, substância ou emprego; se a resposta é positiva, então não deverá haver má 
distribuição, conflito ou mau uso dos recursos disponíveis. O outro grupo inclui autores 
como Leonid Hurwicz, Michael Spence, Richard Zeckhauser, Stephen Ross, Michael 
Jensen, William Meckling e James Mirrlees, considerados os "pais" do enfoque da agência. 
Nesse enfoque, argumenta-se que partes envolvidas em contratos têm conhecimento de 
que a execução dos mesmos ficará a cargo de agentes empregados, e isso implica numa 
queda dos incentivos para o cumprimento das tarefas assumidas, devendo a análise 
focalizar os problemas da contratação manifestados principalmente pelo risco moral e pela 
seleção adversa. Tais problemas podem ser superados se houver um alinhamento ou uma 
definição ex ante dos benefícios cabíveis a cada parte envolvida, tornando conhecidos os 
níveis de dedicação à execução das tarefas estabelecidas, e as penalidades e recompensas 
pelo comportamento desviante. Esses grupos também têm em comum a ideia de que o 
ordenamento judicial é a forma eficaz de resolução de conflitos que possam surgir”. 
PESSALI, H. F. Teoria dos Custos de Transação: uma avaliação à luz de diferentes 
correntes do pensamento econômico. Dissertação de Mestrado. 155 p. SCSA/UFPR. 
Curitiba, 1998. p. 33-38. 

460 Para Azevedo os custos de transação são os que derivam: a) Da elaboração e negociação 
dos contratos; b) Da mensuração e fiscalização dos Direitos de propriedade; c) Do 
monitoramento do desempenho; d) Da organização de atividades. AZEVEDO, Paulo 
Furquim de. Integração vertical e barganha. São Paulo, 1996. Tese - FEA, USP. p. 24. 

461 COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Chicago: Law and Economic, 1. 1961. p. 
13. Tradução de Francisco Kummel F. Alves e Renato Vieira Caovilla. Esta tradução é 
utilizada pelo grupo de Pesquisa em Direito e Economia da PUC/RS. Obtido graças ao 
comparecimento em duas reuniões do grupo em abril e maio de 2015 em Porto Alegre/RS. 



maximização do valor da produção dele advinda, podem 
jamais ser atingidos.462  

Foi em outro texto datado de 1937 que Coase antecipava sua 

solução para a questão, seria necessária uma abordagem via mercado para a 

construção de uma alternativa capaz de, organizando economicamente o 

mercado, obter os mesmos resultados, porém a um custo efetivamente menor, 

sua resposta foi a Firma (firm)463.  

 Para Coase as firmas são responsáveis por eliminar as barganhas 

individuais, substituindo uma série de transações de mercado (potencialmente 

custosas) por uma decisão de natureza administrativa. Coase não desconhece 

que mesmo decisões administrativas podem resultar em custos, mas no seu 

entender, quando mais difícil for à transação (contratos longos, 464diversidade 

de atores) seria desejável a solução pela firma ao invés de intermináveis 

                                            
462 Dentro da lógica da AED, a Teoria dos Custos de Transação entende que as mudanças nas 

organizações econômicas são derivadas essencialmente pela busca da eficiência (a). É 
preciso levar em consideração que as transações econômicas ocorrem de duas formas (b) 
a) Pelo mercado (na sua forma impessoal); b) Pelos contratos (na sua forma pessoal). No 
primeiro caso, a questão do preço representa um custo, desta forma é possível 
entendermos que este custo possa ser relativizado (diminuído ou anulado) no contrato entre 
agentes (não esquecendo que o próprio contrato representa um custo, tanto ex ante como 
ex post – até mesmo nos casos que não envolva valores monetários como no escambo). 
Assim o principal objetivo das instituições econômicas (claro que não o único) é diminuir os 
custos de transação. Estas transações não são similares, pelo contrário, assim cada 
organização deve ser capaz reduzir os custos necessários a efetivação de cada transação. 
A Teoria dos Custos de Transação é, portanto, o estudo dos contratos, que reconhece a 
necessidade de resolver o conflito presente, mas também de resolver o conflito em tese 
(potencial), abordando as instituições ou estruturas de gestão que o influenciam 
positivamente ou negativamente. (a) Não esquecer o pensamento de Coase, de que o 
mercado, assim como as empresas são formas eficientes de organizar a produção. (b) 
MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A.L.F. Patentes, pesquisa & 
desenvolvimento: um manual de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ, 2000. p. 164. 

463 COASE, Ronald H. The nature of the firm. 4 economic, new series, 386. 1937. Tradução 
de Francisco Kummel F. Alves e Renato Vieira Caovilla. Esta tradução é utilizada pelo grupo 
de Pesquisa em Direito e Economia da PUC/RS. Obtido graças ao comparecimento em 
duas reuniões do grupo em abril e maio de 2015 em Porto Alegre/RS. 

464 A Teoria dos Custos de Transação é, portanto, o estudo dos contratos, que reconhece a 
necessidade de resolver o conflito presente, mas também de resolver o conflito em tese 
(potencial), abordando as instituições ou estruturas de gestão que o influenciam 
positivamente ou negativamente. A partir do pensamento de Willianson (, "it is difficult for 
real historical agents to determine ex ante the relative [transaction] costs as well as the 
relative efficiency of two or even more organizational and previdên regulatory solutions.) é 
possível afirmar que a medição dos custos (tanto ex ante ou ex post) de forma simultânea, é 
tarefa impossível, mas entendemos que não é necessária esta medição de forma absoluta, 
mas sim que se possa mensurar (para poder decidir) uma forma de contratação frente à 
outra forma de contratação. TIMM, Luciano Benneti; CAOVILLA, Renato. As Teorias Rivais 
sobre a Propriedade Intelectual no Brasil. Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, 
Brasilia. 2010. p. 49-77. 



discussões (não de todo afastada a questão de uma discussão jurídica) 

visando chegar a um acordo.465  

Mas no caso de tanto os custos de transação, quanto os custos de 

administração serem elevados, Coase aponta como solução a alternativa da 

regulação governamental; “uma solução alternativa é a regulação direta pelo 

governo. Em vez de estabelecer um sistema legal de direitos que possa ser 

modificado pela transação de mercado, o governo pode impor regras que 

determinem o que as pessoas podem ou não fazer e que devem ser 

obedecidas”466 

Na sua visão os governos são “super firmas”, porém de uma 

natureza diferenciada, pois são capazes de interferir no uso dos fatores de 

produção através de decisões de natureza administrativa. Mas mesmo 

governos tem um custo de funcionamento, desta forma não será em todas as 

situações que a ação governamental será melhor do que uma solução proposta 

pelas firmas. 

Para Coase somente nas situações em que houver uma 

multiplicidade de atores a ação governamental pode ser melhor do que a 

solução pelas firmas ou do mercado (a multiplicidade de atores multiplica o 

custo das transações).  

Para Coase de forma resumida a questão não está em coibir 

atividades potencialmente causadoras de prejuízo, mas sim determinarmos se 

o ganho obtido ao se impedir o dano é maior ou não do que a perda incorrida, 

ou seja, devemos evitar o dano mais grave. 

                                            
465 “Tal solução seria adotada sempre que os custos administrativos da firma fossem menores 

do que os custos das transações no mercado aos quais substituem e os ganhos que 
resultariam da reorganização das atividades fossem maiores do que os custos da própria 
firma em reorganizá-las”. COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Chicago: Law 
and Economic, 1. 1961. p. 14. 

466 COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. Chicago: Law and Economic, 1. 1961. p. 
15. Tradução de Francisco Kummel F. Alves e Renato Vieira Caovilla. Esta tradução é 
utilizada pelo grupo de Pesquisa em Direito e Economia da PUC/RS. Obtido graças ao 
comparecimento em duas reuniões do grupo em abril e maio de 2015 em Porto Alegre/RS. 

 
 
 



Para o trabalho a ser desenvolvido nesta tese de analisar a Proteção 

dos Conhecimentos Tradicionais sob a lógica da AED, é necessário 

entendermos de que forma os custos sociais (a proteção dos Conhecimentos 

Tradicionais, por exemplo) é entendido. 

A questão dos custos sociais, como de resto todo e qualquer custo 

dentro da lógica da AED é uma questão de valor, ou seja, no pensamento de 

Coase determinarmos o valor dos custos e dos ganhos com base nas 

informações (preços) advindas do mercado e com base nestas informações, 

escolhemos qual melhor opção é capaz de maximizar os benefícios.  

 A maior dificuldade neste quesito esta exatamente em valorar o 

quanto vale um bem de natureza não mercantil (o quanto vale a vida, tradição, 

história a honra etc...), descartando todas as objeções a monetarização da 

vida, quer de natureza filosófica ou moral, para os economistas esta 

monetarização é apenas a atribuição de um padrão mensurável, sem o que a 

medição dos custos de transação seria impossível, assim como a medição de 

qualquer grau de eficiência. 

Para Coase, a questão dos custos sociais não poderá ser resolvida 

pela lógica comparativa entre mundo real e mundo ideal (tomado aqui como 

referencial), mas sim numa análise comparativa entre o que realmente existe e 

o que seria possível encontrar na situação de uma reorientação derivada da 

ação politica, ou seja, poderíamos antecipadamente tentar descobrir se a nova 

orientação seria melhor ou pior do que a realidade. Na solução ideal de Coase 

devemos acreditar na solução via mercado, sempre que os benefícios da 

realocação dos direitos, for maior do que os custos de transação associados. 

Todas estas variáveis são importantes para determinarmos 

efetivamente qual é a real proporção dos Custos de Transação envolvidos; 

neste sentido é necessário realizarmos um aprofundamento sobre a questão 

das externalidades, elementos essenciais para determinarmos o verdadeiro 

tamanho dos Custos de Transação.  

 



4.3.1 Externalidades 

Na definição dos Custos de Transação um fator muito importante é a 

questão das externalidades, podemos definir externalidade como a situação em 

que a ação de um agente econômico acaba influenciando o bem-estar ou o 

ganho de outro agente econômico, sem que essa interdependência seja obtida 

através do sistema de preços.  

Dentro de um modelo ideal concorrencial, as inter-relações entre 

agentes se dará sempre dentro do sistema de preços, mas sempre que 

ocorrerem externalidades o modelo não funciona. As externalidades podem ser 

positivas (benefícios externos) ou negativas (custos externos) e ocorrer ao 

nível da produção ou do consumo.467  

De outra forma, podemos conceituar externalidades como uma 

rigidez do mercado onde os impactos, sejam positivos ou negativos, não estão 

refletidos nos preços, em outras palavras, tanto os benefícios quanto os custos 

não estão imputados a terceiros, assim o desenvolvimento do equilíbrio 

econômico não os considera, impedindo a aproximação do ótimo de Pareto.468 

                                            
467 Exemplos de externalidades no consumo: Externalidade positiva no consumo – 

Considerem-se dois vizinhos e que um deles decide construir um jardim. Se ambos 
apreciarem o jardim então aquele que o construiu usufrui do jardim como uma externalidade 
positiva. Externalidade negativa no consumo – Num recinto fechado certas pessoas fumam 
e outras não. Os que não fumam são obrigados a respirar a fumaça, tendo esta como uma 
externalidade negativa. Exemplos de externalidades na produção: Externalidades positivas 
na produção – Numa rua com uma livraria instalou-se uma loja de discos. Cada uma delas 
ao atrair a sua clientela tende a aumentar a clientela da outra devido à sua proximidade 
gerando uma externalidade recíproca. Externalidade negativa na produção – Empresa que 
para produzir emite poluição para a atmosfera, afetando a qualidade do ar. Um modelo 
simples de externalidade na produção: Considere-se um produtor de aço, que no processo 
de produção gera poluição (poluição do ar e ruído). O produtor vende unidades de aço e 
recebe rendimento em contrapartida. Um produtor que maximiza o lucro produzirá até ao 
ponto em que não existam lucros adicionais. Como os vizinhos sofrem da poluição gerada 
pelo produtor de aço, eles tentarão oferecer ao produtor uma compensação para induzi-lo a 
reduzir a produção/poluição. A compensação é o pagamento máximo que os vizinhos 
podem pagar sem reduzirem o seu bem-estar. Trata-se de uma medida da variação 
compensadora. BARROS, Carlos. Externalidades e sua correção. Disponível em 
file:///C:/Users/Central/Downloads/externalidade_definicao_exemplos%20(1).pdf. Acesso em 
12.05.2016. 

468 Como los precios no tienen en cuenta estás externalidades, las decisiones económicas no 
pueden estar basadas en la plena eficiencia ya que excluyen partes de los costes y 
beneficios. Por otra parte, como actividades incurren en costes y beneficios ajenos, el 
objetivo es minimizar estas externalidades para que, así, los que causan externalidades 
negativas pagan por ello y los que causan externalidades positivas se benefician de ellas. Si 
suponemos que todos los gastos y beneficios deben tenerse en cuenta en toda decisión 



Mas por que ocorrem as externalidade? A existência de 

externalidades anuncia que de alguma forma o mercado não foi capaz de 

solucionar a questão primordial que é a ausência de direitos de propriedade 

sobre os recursos, pois os direitos de propriedade indicam quem pode utilizar 

os recursos, sem os direitos de propriedade qualquer agente estará apto a 

utilizar do recurso.  

Como o agente utiliza o recurso livremente, ele acaba não 

considerando o uso deste recurso um custo. Mas na hipótese deste recurso 

poder ser usado para uma finalidade alternativa, ele acabará incorrendo no 

chamado custo de oportunidade, ou seja, apenas na hipótese de terem de 

pagar pelos recursos o agente econômico considerará o recurso um custo. 

A questão é como é possível eliminar as externalidades? Duas 

formas são possíveis uma é a forma pública (defendida por Pigou) e a outra a 

solução privada (defendida por Coase), na primeira a resolução do problema se 

dá pela aplicação de multas ou pela fixação de impostos (o governo atua como 

regulador); na segunda o problema seria resolvido através de negociação entre 

as partes469 ou pelos tribunais. 

No exemplo utilizado por Coase, ele analisa a questão de uma 

fábrica poluidora que pretende se instalar em uma determinada região, cuja 

atividade acarretará poluição para um município vizinho. Este resultado é um 

efeito arbitrário de ninguém ter direitos de propriedade. Se os direitos de 

propriedade pertencem aos que sofrem o efeito da poluição é natural que seja 

                                                                                                                                
económica, de comprar y vender, de invertir y desinvertir, debemos minimizar las 
externalidades. Si suponemos que el objetivo es maximizar el Óptimo de Pareto que nos 
dará la tarta más grande, debemos minimizar las externalidades. Con las externalidades 
que quedan, cuando unos se benefician por externalidades y otros son perjudicados por 
externalidades se puede tener esto en cuenta a través de ajustes como impuestos a los que 
se benefician y pagos a los que pierden. Con el Optimo del Pareto, el objetivo es llegar a su 
punto máximo y, si algunos pierden y otros ganan, los que ganan pueden subvencionar a 
los que pierden. ALVAREZ-MORO, Onésimo. Conceptos de la Economia: Externalidades. 
Disponível em: http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-las-
externalidades. Acesso em: 13.05.2016. 

469 Um problema adicional aqui poderia ser a quantidade de agentes envolvidos, pois se os 
poluidores forem muitos pode não haver consenso quanto ao valor e a divisão proporcional 
entre eles, ocasionando o que a literatura denomina de Tragédia dos Comuns (que será 
analisada mais adiante nesta tese), pois nenhum envolvido entende-se poluidor o suficiente 
para pagar o total da indenização, ocasionando a presença de free-rider (oportunista) que 
se negando a pagar ainda assim se aproveita do acordo. 



a empresa poluidora quem tenha de pagar a indenização por produzir a 

poluição.  

No caso em estudo se for concedido aos proprietários de terra do 

município o direto ao ar puro, não restaria outra saída que não o fechamento 

da fábrica e/ou a indenização dos moradores vizinhos; para Coase a melhor 

saída aqui seria a negociação, pois o dono da fabrica mediria se o custo 

envolvido em dotar a fábrica de mecanismos de controle da poluição é mais 

acessível do que comprar os direitos de propriedade de cada vizinho.  

Já no caso de não haver êxito na negociação e recorrer aos tribunais 

for a solução, necessitamos entender que a primeira tarefa do tribunal é 

reconhecer e conceder o direito de propriedade a um dos litigantes e em 

decorrência disto obrigar o outro agente econômico a negociar (mesmo nesta 

situação o problema do free-rider persiste). 

Resumidamente podemos entender a externalidade como todo 

resultado que altera uma situação anterior, sem que aquele que sofre o efeito 

da ação tenha incorrido para sua ocorrência de forma direita. E esta ocorrência 

será positiva se melhorar a situação em relação à situação anterior e negativa 

se a piorar. 

No cotejo desta pesquisa importa definir de que forma a 

regulamentação da proteção do Conhecimento Tradicional pela norma funciona 

em relação aos atores envolvidos, que tipo de externalidade ela representa 

dentro da lógica dos Custos de Transação. 

Na situação brasileira, a ausência de norma era encarada como um 

fator negativo em relação aos direitos das comunidades envolvidas, pois a MP 

até então existente era confusa, falha, não democrática e não protegia 

adequadamente os direitos do ponto de vista econômico (lembrando sua 

ênfase em proteger via direitos de Propriedade Intelectual); por outro lado, do 

ponto de vista daquele que obtinha acesso a este conhecimento podia ser 

encarado como uma externalidade (em tese representava um custo) também 

negativa, pois teoricamente apontava a necessidade de ressarcimento, o que 

na ausência de uma norma reguladora, representava uma variável muito 



grande para ser discutida ou aceita no contexto de um possível contrato, 

principalmente quanto ao quantum.  

Mas na prática por falta de regulamentação (nunca implementada) 

de como funcionaria este ressarcimento, nunca representou economicamente 

um custo. 

A situação, no nosso entender, não se alterou, mesmo com a edição 

da lei 13.123/15, na prática a situação não se alterou significativamente, a não 

ser para o capital econômico. A partir da norma as comunidades passam a ter 

definido o direito a receber uma compensação pelo acesso ao Conhecimento 

Tradicional (positivo), mas estes valores podem ser legalmente tão ínfimos que 

na prática representam uma conquista com sabor amargo (negativa). Para o 

capital econômico a regulamentação do direito ao ressarcimento pelo acesso 

ao conhecimento representa o fim da incerteza quanto a necessidade do 

quantum de pagamento (negativo), mas com uma real possibilidade concreta 

de pagamento apenas simbólico (positivo). 

Como externalidade, a regulamentação dos direitos das 

comunidades detentoras do Conhecimento Tradicional, não alterou em nada a 

situação anterior, na verdade piorou, pois a edição da norma reconheceu e 

regulamentou uma desigualdade já existente.  

4.3.2 Custos de Transação e o comportamento  

Uma análise das questões que envolvem os custos de transação 

não é possível de ser realizada, se não levarmos em conta as hipóteses 

comportamentais. Neste contexto é preciso levar em consideração para 

ponderação dos resultados, as características humanas envolvidas no 

processo econômico, o que acaba por influenciar o contrato e sua realização. 

Destacando que por atributo deve-se considerar a racionalidade limitada e o 

oportunismo.470 

Por racionalidade limitada, na visão de Simon, é a situação em que o 

homem tem um comportamento "intendedly rational, but only limitedly so." Os 

                                            
470 WILLIAMSON, Oliver E. As Instituições Econômicas do Capitalismo. São Paulo: Pezco 

Ed., 2011. p. 44. 



agentes têm a intenção da racionalidade, mas atingem parcialmente esta 

intenção, principalmente devido a sua capacidade de compreensão e seu 

tempo para tomada de decisão serem limitados.471 

Neste sentido a grande contribuição das firmas é a sua capacidade 

de reunir capacidades limitadas, potencializando-as. 

Já em relação à característica do oportunismo, ela pode ser definida 

como o atendimento de seu próprio interesse, que pode ser dividido em várias 

formas, mas o que interessa a TCT é o chamado oportunismo extremo, que se 

caracterizaria pela dissimulação de informações, pela indução a entendimentos 

equivocados, sempre visando o interesse próprio.472  

Apesar destas características do oportunismo, Willianson entende 

que ele não deve ser adotado como parâmetro de análise do agir humano. 

Para ele a lealdade é mais definidora da práxis humana do que o oportunismo, 

questões como “vestir a camisa”, lealdade à empresa etc.…, são mais 

presentes do que o oportunismo. Mesmo este, muitas vezes não é feito em 

proveito próprio, mas em nome da firma, sem que pessoalmente o executante 

seja beneficiado.473 

De uma forma sintética podemos afirmar que os contratos humanos 

são racionalmente incompletos, pois dotados de uma racionalidade apenas 

limitada, no pensar de Willianson, todo contrato necessitaria de 

acompanhamento ex post, dentro da mesma lógica os contratos traduzem uma 

carta de intenções entre as partes, o que necessita de um bom trabalho ex ante 

de verificação de inidoneidade e viabilidade. Na prática os contratos são cheios 

                                            
471 Neste sentido da racionalidade limitada: "I interpret a proposal to build models with 

'boundedly rational' agents as a call to retreat from the second piece of rational expectations 
(mutual consistency of perceptions) by expelling rational agents from our model 
environments and replacing them with 'artificially intelligent' agents who behave like 
econometricians. These 'econometricians' theorize, estimate, and adapt in attempting to 
learn about probability distributions which, under rational expectations, they already know". 
SARGENT, Thomas J. Bounded rationality in macroeconomics. Oxford: Clarendon 
Press, 2003. p. 3. 

472 WILLIAMSON, Oliver E. As Instituições Econômicas do Capitalismo. São Paulo: Pezco 
Ed., 2011. p. 96. 

473 WILLIAMSON, Oliver E. As Instituições Econômicas do Capitalismo. São Paulo: Pezco 
Ed., 2011. p. 100. 



de situações problemas, verdadeiras salvaguardas474, para prevenção destes 

imprevistos, não tão imprevisíveis assim, posto que já antecipados, sob forma 

de custo. 475 

Assim posto, entendesse que quanto maior for o grau de 

oportunismo que possa estar presente numa celebração contratual (medido ex 

ante) maior serão as salvaguardas e a necessidade de acompanhamento ex 

post, aumentando o custo de transação. 

Mas a tentativa de construção de uma teoria filosófica de 

entendimento da realidade, só é possível se pudermos entender as bases 

teóricas que a antecederam, é o próximo caminho. 

 

4.4 UTILITARISMO E PRAGMATISMO: AS BASES TEÓRICAS DA AED 

Como fonte de influência para o surgimento da AED, podemos 

apontar o Utilitarismo,476 corrente filosófica liberal ligada com o pensamento do 

inglês Jeremy Bentham.  

O alicerce do pensamento individualista benthamiano é de que as 

ações humanas são guiadas pelos sentimentos de prazer e dor e os indivíduos 

agem como maximizadores racionais de suas satisfações em todas as esferas 

da vida, nas palavras de Bentham: “o princípio que aprova ou desaprova 

qualquer ação, segundo a tendência que tem de aumentar ou a diminuir a 

felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma em 

                                            
474 HERCOVICI, Alain. Capital intangível, Direitos de Propriedade Intelectual e novas 

formas de valor: o surgimento de novas regulações econômicas? Disponível em: 
http://compos.com.puc-rio.br/media/g6_alain_herscovici.pdf. Acesso 18/10/2015. 

475 “Se considerarmos o argumento de que cada indivíduo vê o mundo sob as lentes de seu 
"exclusivo" modelo mental (e sendo estes divergentes entre si), podemos entender, que os 
agentes podem não concordar quanto à melhor forma de resolução de problemas ex post à 
contratação, sem que haja qualquer intenção de dolo ou comportamento oportunista. Ou 
seja, mesmo na ausência de oportunismo, não se pode esperar que as transações fossem 
plenamente realizadas apenas seguindo-se regras com pronto aceite”. GALA, Paulo. A 
Teoria Institucional de Douglass North. São Paulo: Revista de Economia Política, vol. 23, 
nº 2 (90), abril-junho/2003. p. 89-105. Disponível em: http://www.rep.org.br/pdf/90-6.pdf. 
Acesso 19/09/2015.  

476 Posner aponta o utilitarismo de Bentham como um dos alicerces para se entender a AED. 



outros termos, segundo a tendência a promover ou a comprometer referida 

felicidade.”477 

Neste contexto, o Utilitarismo, ou princípio da utilidade, é aquele que 

aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar 

ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo.478 

Na visão benthamiana, prevalece à ideia de que um complexo 

sistema de normas estabelecidas pelos detentores do poder e da legalidade 

seria a forma mais eficiente de instrumentalizar um sistema capaz de garantir a 

maximização da riqueza e do bem-estar dos homens.479 

Foi esta concepção utilitarista do ordenamento jurídico que serviu de 

fundamento para a estruturação lógico-racional das teorias jurídico-econômicas 

da escola de Chicago, um dos berços da Análise Econômica do Direito.480 

O termo utilitarismo é muitas vezes usado de forma a contemplar 

todas as teorias de ética consequencialista, e no entendimento de Posner 

“...sustenta que o valor de uma ação, conduta, instituição ou lei deve ser 

julgado por sua eficácia na promoção da felicidade (o “superávit do prazer 

comparativamente à dor)”.481 

Nas suas origens podemos afirmar que o utilitarismo é anterior a 

Adam Smith, sendo possível encontrar seus fundamentos nos escritos de 

Hume e Beccaria482 entre outros.  

Para Posner483 até bem pouco tempo o utilitarismo exercia uma 

considerável influencia na teoria do Direito, enquanto que uma teoria da análise 

econômica pouca influência exercia. O que vai paulatinamente sendo 

                                            
477 BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Os 

Pensadores. São Paulo: Abril, 1979. p. 4.  
478 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 25. 
479 BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Os 

Pensadores. São Paulo: Abril, 1979. p. 4. 
480 NIÑO, Carlos S. Introducción al Análisis del Derecho. 2ª ed. Buenos Aires: Astrea, 2003. 

p. 391. 
481 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 59. 
482 A teoria da Pena de Beccaria é um exemplo clássico de utilização do utilitarismo, bem como 

a adoção da teoria da ponderação do valor dos direitos em conflito em detrimento do 
conceito de direitos absolutos. 

483 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 62. 



abandonado à medida que avança o século XX, e muito desta situação se dá 

pelos problemas que o utilitarismo enfrenta, como por exemplo: 

a) O utilitarismo se apresenta tanto como uma teoria da 
moral individual como uma teoria da justiça social, o que 
em determinadas situações é claramente conflitante; 

b) A questão da máxima satisfação, ou seja, atinge-se o 
máximo de felicidade ou utilidade, quando conseguimos 
satisfazer nossas preferências, independente de quais 
sejam, nem se são moralmente aceitáveis. 

c) O utilitarismo não delimita seu campo de ação, não fica 
claro quem deve ter sua satisfação maximizada, dentro da 
lógica de elaboração de politicas de ação.484  

d) A questão dos estrangeiros no utilitarismo também é 
delicada, pois quem tem direito a maximização da 
felicidade, somente aqueles residentes no país? E os 
estrangeiros não teriam direito a esta felicidade? E 
quando a maximização da felicidade de alguém 
pertencente a uma nação, conflitar como os interesses 
nacionais, portanto, com a maximização geral do seu 
nacional? 

e) E a questão dos que ainda não nasceram, eles 
possuem direito à felicidade? 

Questões muito importantes são derivadas dos problemas 

apontados acima. Dentro da lógica utilitarista uma situação hipotética como a 

sugerida por Posner485 enfrenta bem esta questão: vamos supor que na cidade 

de Bangladesch na Índia, metade da população de origem pobre simplesmente 

desaparecesse, a felicidade pessoal dos que restaram provavelmente subiria, 

pois teriam mais recursos a sua disposição (terras, animais, empregos), mas é 

correto supor que a felicidade geral diminuiria pela catástrofe ocorrida. 

O mesmo pensamento se aplica para o caso de nascimentos, se a 

totalidade dos nascimentos diminuísse numa nação superpovoada como a 

China, a felicidade média da nação seria menor, fracamente compensada pela 

satisfação dos que pudessem nascer, pois teriam mais recursos a disposição. 

                                            
484 Aqui o exemplo clássico é o da satisfação dos animais. Eles devem ou não ser incluídos no 

contexto de buscar a maximização da felicidade? Num país como o Uruguai onde existem 
mais animais (ovelhas, gado, porcos, etc...) do que pessoas, se os animais estiverem 
satisfeitos, a maximização da felicidade foi alcançada? 

485 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 65. 



Esta é a questão que o utilitarismo não consegue enfrentar, o dilema 

entre felicidade total e pessoal, criando como solução graus diferentes de 

felicidade, como felicidade individual, média e total. Como o utilitarismo faz uma 

clara opção pela felicidade total, ele precisa ter explicações para as situações 

em que para o atingimento da felicidade total, necessita impor uma série de 

infelicidades para alguns. 

Outro questionamento válido quando se trata de entender o 

utilitarismo é de que forma podemos medir a satisfação de alguém em relação 

ao grau de satisfação de outro. Para os utilitaristas a fórmula de Pareto parecer 

ser a resposta, Pareto anuncia que uma mudança é aceitável, quando beneficia 

uma pessoa sem prejudicar ninguém. Como vantagem a fórmula de Pareto486 

parece se concentrar na utilidade marginal e não na utilidade total.487  

Mas o que é felicidade afinal? Qual conceito um utilitarista deveria 

perseguir. Se entendermos que o conceito de felicidade está em possuirmos 

bens (geladeiras, carros, apartamentos, etc...) um utilitarista teria que 

obrigatoriamente apoiar politicas públicas de fornecimento destes bens (ou pelo 

menos garantir este direito as pessoas), mas e se aumenta a felicidade quando 

tratamos as pessoas como carneiros, nos regimes totalitários as pessoas são 

exatamente tratadas como carneiros, então um utilitarista teria que apoiar 

regimes totalitários, pois as pessoas seriam claramente mais felizes. 

Esta é a chave para a forte crítica que enfrenta o utilitarismo 

enquanto teoria, os utilitaristas partem para o enfrentamento de questões 

cruciais da modernidade e do Direito, simplesmente repetindo o palpite 

empírico de que aumentam a felicidade. 

                                            
486 Uma determinada alocação será considerada ótima, no sentido de Pareto, quando não for 

possível realizar novas melhoras de Pareto. “É também comum traçar uma distinção entre a 
otimilidade de Pareto “forte” e a otimilidade de Pareto “fraca”. A otimilidade forte define um 
critério rígido segundo o qual qualquer realocação ou mudança deve ser rigorosamente 
preferida por todos os indivíduos (significando que todos devem ganhar com tal realocação 
ou mudança). Já a otimilidade fraca define um critério mais flexível segundo o qual a 
realocação ou mudança será ótima se for fortemente preferida por pelo menos um individuo 
(que ganha com a nova configuração) e fracamente preferida por todos os demais (que não 
ganham nem perdem, estando portanto diferentes)”. SALAMA. Bruno Meyerhof. O que é 
Pesquisa em Direito e Economia?. Cadernos Direito FGV. São Paulo: FGV, v. 5, n. 2. 
2008. p. 23. 

487 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 66. 
  



Mas nada se compara aos problemas morais que a adoção de uma 

teoria utilitarista teria. E de acordo com Posner os dilemas morais da teoria 

utilitarista são de duas categorias: 

a) Não distinção utilitarista entre os diferentes tipos de 
prazer: Para a teoria utilitarista, se a felicidade auferida 
por um torturador ao exercer a tortura, for maior do que a 
felicidade obtida pelo filantropo ao exercer a caridade, 
então um utilitarista teria que considerar o torturador um 
ser humano melhor do que o filantropo; 

b) A aceitação pelo utilitarismo do sacrifício individual em 
nome das demandas sociais: um utilitarista teria que 
aceitar como valida uma situação hipotética de alguém 
que matasse o torturador do exemplo anterior, pois daria 
a humanidade maior satisfação do que mantê-lo vivo. 
Ignorando as premissas universais e os direitos 
individuais.  

As questões de aberrações morais são o grande problema da teoria 

utilitarista, pois não pode ser possível admitir uma teoria que aceita como 

válida a exterminação de um pequeno grupo de pessoas, por considerá-las 

inaceitáveis segundo padrões pré-estabelecidos, apenas por que esta 

eliminação aumenta a felicidade geral. (o caso das Bruxas de Salem pode 

exemplificar esta situação).  

Mas problemas não é uma exclusividade do utilitarismo, para Posner 

os kantianos também padecem deste mal, principalmente pelo exacerbado 

preciosismo moral, ou como afirma Posner, extremismo.488 

Para fugir do extremismo que eles se impõem, os kantianos 

costumam ir abrindo exceções aos deveres éticos que eles mesmo criaram; 

como exemplo, determinam que a tortura seja moralmente condenável, mas a 

admitem se para salvar milhares de pessoas for absolutamente necessário. 

Neste aspecto ela pode ser confundida com o utilitarismo.489 

                                            
488 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 70.  
489 Esta questão está bem tratada por Posner quando anuncia: “A tendência do kantismo de 

confundir-se com o utilitarismo é bem ilustrada pela filosofia moral de John Rawls. Embora 
adote premissas kantianas e rejeite o utilitarismo por “não levar a sério a distinção entre 
pessoas”, Rawls define a justiça como fruto coletivo das escolhas dos indivíduos na 
“posição original”, isto é, destituídos de todas as suas características individuais”. POSNER, 
Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 72. 



Desta forma podemos resumidamente admitir, quer seja como 

sistema ético pessoal, quer seja como paradigma para entendimento do âmbito 

social, o utilitarismo tem sérios problemas e deficiências, mas o Kantismo, 

geralmente apresentado como segunda opção, também tem seus problemas e 

um deles na opinião de Posner, é o de ser muito semelhante ao utilitarismo.  

Mas foi tentando fugir das armadilhas do utilitarismo e do Kantismo, 

que Posner vai procurar construir um sistema ético alternativo de natureza 

pragmática, que conhecemos como AED. É a partir do Utilitarismo de Bentham 

que se pode compreender de que forma Posner substitui o conceito de 

maximização das satisfações individuais (Utilitarismo clássico) pelo conceito de 

maximização da riqueza (eficientismo econômico) como critério balizador do 

Direito. 

Podemos com certo grau de precisão afirmar que desde Adam Smith 

o termo “valor”, nas ciências econômicas guarda correlação com “valor de 

troca”, portanto, mensurável ao nível do mercado, seja este implícito ou 

explicito. Como consequência do termo valor deriva o termo riqueza, que 

traduz a soma de bens e serviços no seio da sociedade. 

Para Posner490, “O cálculo da riqueza da sociedade inclui o valor de 

mercado, no sentido de preço, multiplicado pela totalidade das mercadorias e 

dos serviços que ela produz; e também a soma de todos os superávits dos 

consumidores e produtores, gerados por essas mercadorias e bens”. 

Apenas para guardar relação com o utilitarismo, chamamos atenção 

que o valor diz respeito a quanto uma pessoa esta disposta a pagar por um 

bem ou serviço, e não a felicidade que será extraída da compra.491 

Para Posner492, “a riqueza da sociedade é representada pela 

totalidade da satisfação das preferências (as únicas moralmente relevantes em 

                                                                                                                                
  
490 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 74. 
491 No momento que escrevo esta tese, meu desejo ardente é comprar uma Land Rover, mas 

estou disposto (posso) pagar apenas um carro popular. Lembrando sempre que valor 
implica obrigatoriamente uma utilidade, porém esta não necessariamente implica um valor. 

492 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 73. No 
mesmo sentido: “...a “riqueza” deve ser entendida não estritamente como uma função do 



um sistema da maximização da riqueza) financeiramente sustentadas, isto é, 

que se manifestam em um mercado”. 

Podemos deduzir que riqueza não necessariamente é garantia ou 

sinônimo de felicidade, se assim fosse os países mais ricos seriam 

obrigatoriamente mais felizes, embora seja presumível que dentro de uma 

nação, os ricos são mais felizes que os pobres (no conceito marginal de que 

conseguem ter suas necessidades prontamente atendidas). 

Se riqueza não é sinônimo de felicidade, tampouco é verdade que os 

seres humanos são meros maximizadores de riqueza. Posner não nega que a 

riqueza é um fator importante para os indivíduos, neste aspecto a maximização 

da riqueza lembra um pouco do utilitarismo, por dar relevância as preferências, 

mas no fundo não significa a soma total destas.493  

Em Posner “A maximização da riqueza atenua os problemas que 

listei anteriormente, relativos à maximização da utilidade, pois é mais fácil 

mensurar valor do que utilidade”. Mas alerta Posner que as objeções que se 

possa fazer a maximização da riqueza (que na verdade são criticas a sua 

semelhança com o utilitarismo) são atenuadas quando se substitui a riqueza 

pela utilidade. Assim a “riqueza” não representaria uma soma monetária, mas 

sim um somatório de tudo aquilo que de alguma forma somos capazes de 

atribuir algum sentido/valor.494  

                                                                                                                                
dinheiro, mas sim como a soma de todos os objetos aos quais uma sociedade atribui valor, 
tanto tangíveis quanto os intangíveis. Essa soma deve ser além disso, pelo preço que esses 
objetos teriam se fossem negociados no mercado. Em outras palavras, a transação de 
mercado é considerada o paradigma da ação moralmente adequada”. POSNER, Richard. 
Fronteira da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 101. “É por isso que a 
teoria econômica pressupõe os indivíduos como maximizadores de utilidade em um sentido 
abrangente e utilitarista. Esta é também uma das razões da frequente confusão entre 
economia e utilitarismo como sistemas éticos”. 

493 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 77-78. 
494 POSNER, Richard. Fronteira da Teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 

101. Em sentido contrário: “A presente questão não é se uma sociedade que segue a 
análise econômica do Direito produzirá mudanças que constituem aumentos de riqueza sem 
nada mais que a recomende. A questão é se tais mudanças constituiriam um aumento no 
valor. Essa é uma questão de filosofia moral, no seu sentido mais amplo, não de como a 
análise econômica funciona na prática”. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 
São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 359. 



Além do Utilitarismo, outra corrente importante para o 

desenvolvimento da disciplina Direito e Economia foi o Pragmatismo495. A 

definição de Pragmatismo por Posner496: 

O Pragmatismo significa olhar para os problemas 
concretamente, especialmente, sem ilusões, com plena 
consciência das limitações da razão humana, com 
consciência do “caráter local” do conhecimento humano, 
da dificuldade das traduções entre culturas, da 
inalcançabilidade da “verdade”, da consequente 
importância de manter abertos diferentes caminhos de 
investigação, do fato de esta última depender da cultura e 
das instituições sociais e, acima de tudo, da insistência 
em que o pensamento e ação social, sejam avaliados 
como instrumentos a serviço de objetivos humanos tidos 
em alto apreço, e não como fins em si mesmos. Tais 
disposições, que são mais características de cientistas do 
que de advogados (e num sentido importante o 
Pragmatismo é a ética da investigação cientifica), não tem 
valência politica.497 

Uma das frases mais definidoras do pragmatismo atribuída a 

Posner498 diz: ”O problema básico é que o pragmatismo é mais uma tradição, 

atitude e ponto de vista do que um corpo de doutrina”.  

Uma busca teórica pelas origens do pragmatismo nos remeteria 

necessariamente para uma releitura de clássicos gregos, entre eles 

obrigatoriamente a Odisseia de Homero, quando Posner realiza sua 

releitura/análise desta obra ele claramente o faz em contraponto a Platão, e 

situa Odisseu como dotado de uma inteligência prática e adaptativa, na visão 

                                            
495 ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Desmistificando a Law & Economics: a Receptividade 

da Disciplina Direito e Economia no Brasil. Revista da UNB. v. 10, 2012. p. 25-53.  
496 POSNER. Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2007.p. 

620-621. 
497 Anos mais tarde Posner redefiniu sua concepção “ o Pragmatismo é a abordagem prática e 

instrumental, não essencialista: interessa-se por aquilo que funciona e é útil, e não por 
aquilo que “realmente é” (...) olha para frente e valoriza a continuidade com o passado 
somente na medida em que essa continuidade seja capaz de ajudar-nos com os problemas 
do presente e do futuro”. POSNER, Richard. Para além do Direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. p. 04. “Interesso-me pelo pragmatismo entendido como a disposição de 
basear as decisões públicas em fatos e consequências, não em conceitualismos e 
generalizações”. POSNER, Richard. A Problemática da Teoria Moral e Jurídica. São 
Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 358. Ainda neste sentido: “O objeto da análise pragmática é 
afastar a discussão das questões semânticas e metafísicas e aproximá-las das questões 
factuais e empíricas”. POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007. p. 520. 

498 POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
20. 



de Posner, Odisseu é pragmático, sendo um argumentador instrumental e não 

especulativo.499 

As ideias contidas na odisseia, de cunho pragmático vão nortear a 

filosofia grega até a ascensão do Platonismo (o domínio da razão abstrata 

sobre a inteligência prática), cujo surgimento vai influenciar a filosofia pelos 

próximos séculos. Para Posner500 a forma mais simples para definir o 

pragmatismo “...é que é a rejeição da raiz e dos ramos do platonismo”. 

Será a consolidação das sociedades comerciais, um dos fatores 

responsáveis pelo decréscimo da influência do platonismo; as mentes 

comerciais teriam pouco interesse por verdades absolutas, e muito menos 

discutir questões existenciais com um cliente, para Posner “os mercados são 

um meio de capacitar estranhos potencialmente avessos a transacionar de 

forma pacífica uns com os outros, é uma relação superficial, no qual todas as 

questões profundas são equiparadas, é a base produtiva sobre a qual lidar com 

estranhos”.501 

O segundo responsável pela crise do pensamento platônico, é a 

teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, independentemente de 

qualquer questionamento moral ou religioso, a possibilidade do ser humano ter 

evoluído a partir de um símio, com interação absoluta com o meio, nos coloca a 

premissa de que o processo evolutivo é de natureza experimental, uma 

mutação genética pode ser responsável pela criação de uma nova espécie, 

mas será a seleção natural que escolherá as que sobreviverão. 

                                            
499 Para os não afeitos aos clássicos gregos: Odisseu se encontra em uma ilha remota, onde 

uma ninfa governante lhe oferece a imortalidade, bem como a seus homens, em troca da 
sua permanência na ilha como seu parceiro. Odisseu recusa a oferta para voltar a uma 
pequena ilha rochosa, onde o espera a mulher envelhecida e um filho que provavelmente 
não o reconhecerá depois de tanto tempo. Na análise de Posner, Odisseu contraria a 
tradição religiosa-filosófica-ocidental, pois recusa não só o papel de consorte da ninfa, mas 
em última análise a imortalidade. Para Posner, Odisseu prefere ir a chegar, lutar a 
descansar, explorar a alcançar. Odisseu é pragmático por que como argumentador 
instrumental ele sabe que os meios guardam respeito aos fins, assim escolher um 
determinado fim, ou o fim como fez Odisseu, representa um tipo pragmático de raciocínio. 
POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
23. 

500 POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
23-24. 

501 POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
25. 



A evolução natural é um processo de tentativa e erro, que 

obviamente ocorrem devagar, é neste momento que criamos a teorização, ou 

seja, a teoria é o início da investigação, sua função é apontar as melhorias 

estratégicas e caminhos a seguir.502 

Posner defende que o pragmatismo comportará ao longo do seu 

desenvolvimento diversas correntes, sendo que o positivismo lógico talvez 

tenha sido a mais importante, mas a verdade é que no final dos anos cinquenta 

do século XX, principalmente a partir das obras de Wittgenstein e Quine o 

pragmatismo se divide em dois caminhos, um que ele denomina de “ortodoxo” 

e outro que ele chama de “não conformista”. 

 O pragmatismo do tipo ortodoxo afirma que a maioria dos 

problemas tradicionais da filosofia, são na verdade pseudoproblemas (como a 

questão do ceticismo por exemplo). Mas por que Posner o denomina de 

ortodoxo, a questão é simples, todas as questões que os ortodoxos abordam o 

fazem a partir da tradição central, nas palavras do autor ”...o pragmatismo 

ortodoxo é antifundacionalista e, num sentido frouxo, antimetáfisico, mas não é 

uma ruptura com a tradição filosófica (daí chamá-lo de ortodoxo)”.503  

Mas afinal qual pragmatismo acaba sendo importante para 

construção da teoria da AED, ou seja, que pragmatismo acaba influenciando o 

Direito? 

Posner504 entende como não conformista um tipo de pragmatismo 

que ele denomina de “pragmatismo cotidiano”: 

O pragmatismo cotidiano é a atitude mental denotada pelo 
uso popular da palavra “pragmático”, significando uma 

                                            
502 Posner nos fornece o seguinte exemplo: “...se você fosse um homem que quisesse se 

casar, faria mais sentido formular um conceito da esposa ideal e depois buscar a melhor 
aproximação para ele no mundo real ou, sem pré-concepções, tentar conhecer várias 
mulheres solteiras disponíveis (em termos de idade e formação) e, por meio desse processo 
exploratório, descobrir que tipo de mulher com quem você seria mais feliz casado? Meu 
palpite é que a segunda opção, o processo pragmático de busca, seria a mais sensata 
atualmente, assim como, com certeza era há 30.000 anos”. POSNER, Richard. Direito, 
Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 25. 

503 POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
27-29. 

504 POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
38-39. 



visão prática, do tipo usada nos negócios, direta e 
desdenhosa da teoria abstrata e da pretensão intelectual, 
desprezando os moralizadores e sonhadores utópicos...É 
a atitude que predispõe os americanos a julgar propostas 
pelo critério do que funciona, demandar, na expressão 
perspicaz de William James, o “valor pecuniário” de 
crenças particulares, julgar questões com base em suas 
consequências concretas para felicidade e prosperidade 
da pessoa”.505 

Mas de que forma o pragmatismo será importante para o Direito? 

A teoria do contrato de Holmes é chave para responder este 

questionamento, e entendermos o que Posner define como “Pragmatismo 

Legal”506.  

Oliver Wendell Holmes Jr,507 Juiz da Suprema Corte, jurista em 

Harvard, Holmes negou o formalismo e o pensamento lógico-metafísico, para 

formular uma teoria da previsão na qual a compreensão do Direito não derivava 

de conceitos lógicos e formais, mas sim da própria experiência prática.508 

                                            
505 Uma crítica persistente ao pragmatismo cotidiano é o fato de que um pragmatista cotidiano 

dá pouco valor a questões ideológicas ou morais, assim seria baseada na busca de 
resultados a qualquer custo. ”O pragmatista cotidiano usa o censo comum para resolver 
problemas; o filósofo pragmatista explica por que este é um procedimento sensato”. 
POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
40. 

506 “A visão tradicional era que, ao assinar um contrato, a pessoa assumia um dever legalmente 
executável de cumprir o compromisso contratual... Holmes ressaltou que num regime no 
qual a sanção por violação do contrato é meramente uma sentença adjudicatória de 
indenização por danos compensatórios à vítima, o efeito prático total da assinatura de um 
contrato é que ao fazê-lo, a pessoa obtém uma opção de violá-lo”. POSNER, Richard. 
Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 46. 

507 Para uma visão abrangente das principais ideias de Holmes e seu estreito diálogo com a 
filosofia, psicologia e semiótica, cf. Richard Posner (ed.), the Essential Holmes: selections 
from letters, speeches, judicial opinions and other writings. Chicago: University of Chicago 
Press, 1992. 

508 POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
p. 289. No mesmo sentido: Sua famosa frase ”a vida do direito não tem sido lógica: tem sido 
experiência”. POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. p. 45. Em desacordo com o tradicional estudo do Direito, baseado na 
tradição inglesa, Holmes apresentou uma proposição no sentido de uma abertura 
disciplinar, isto no final do século XIX, conclamando aos seus colegas juristas a 
abandonarem os comentários sobre a common law para estudarem filosofia, economia e 
estatística. Num movimento contrário ao idealismo e ao jusnaturalismo, Holmes utilizou da 
metáfora do homem mau, para expor sua noção de Direito, na qual ao homem mau 
interessa apenas as consequências que adviriam caso viole a lei. ZANATTA, Rafael 
Augusto Ferreira. Desmistificando a Law & Economics: a Receptividade da Disciplina Direito 
e Economia no Brasil. Revista da UNB. v. 10, 2012. p. 25-53.  



Holmes entendia que as pessoas não obedecem à lei em razão da 

autoridade formal imposta pela regra jurídica (nem mesmo pelo temor da 

pena), mas pura e simplesmente porque é mais vantajoso não violar uma 

norma jurídica.509 

A formulação de Holmes é a essência do que Posner denomina de 

adjudicação pragmática, ou de outra forma de pragmatismo legal, que 

resumidamente pode ser definido como “uma disposição de fundamentar 

julgamentos de politicas em fatos e consequências e não conceitualismos e 

generalidades”.510 

A visão pragmatista/consequencialista511 do Direito acabou por 

influenciar uma grande quantidade de juristas americanos. Numa abordagem 

realista512, Holmes postulou que “não há Direito”, o que existe pura e 

simplesmente é aquilo que é feito e decidido na prática jurídica. Ao evocar 

tamanho Pragmatismo513, abriu o caminho para a análise das consequências 

                                            
509 POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

p. 300. 
510 POSNER, Richard. A Problemática da Teoria Moral e Jurídica. São Paulo: Martins 

Fontes, 2012. p. 368. 
511 O Utilitarismo é uma ética adequadamente denominada de consequencialista, na medida 

em que se deve avaliar em cada caso concreto os efeitos das ações para que se reflita se 
tal conduta é eticamente reprovável a partir do critério da utilidade. 

512 Como uma forma resumida de apresentação do pensamento realista podemos afirmar que 
todos os realistas concordavam que a lei e as regras de Direito eram racionalmente 
indeterminadas, por esta razão, qualquer análise em relação a tomada de decisão não 
poderia ultrapassar a lei em si. O procedimento teórico dos realistas era de confronto ao 
formalismo jurídico postulado, como ressalta Oliver Williamson, “era extraordinariamente 
eclético, apelando para a economia, sociologia, teoria da psicologia, antropologia, linguística 
e estatística”, tendo como objetivo “proporcionar ao Direito um contato mais próximo com a 
realidade”. WILLIAMSON, Oliver. Revisiting Legal Realism. In: MEDEMA, Steven. Coasean 
Economics: law and economics and the new institutional economics. Boston: Kluwer 
Academic Publisher, 1998. p. 125. Posner reconhece que “a Análise Econômica do Direito 
lembra o realismo jurídico ao afirmar que as regras e instituições jurídicas têm explicações 
sociais, funcionais, e não apenas uma lógica interna, nesse sentido, é profundamente 
antiformalista”. Entretanto, na sua ênfase na funcionalidade do Direito, “o movimento Direito 
e economia aproxima-se mais do pai do realismo jurídico, Holmes, do que dos próprios 
realistas jurídicos”. POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007. p. 590. No mesmo sentido: A importância do realismo jurídico não se 
encontra na ligação entre o Direito e as ciências sociais, mas sim nas portas que se abriram 
para o exame da ciência jurídica em conjunto com outras ciências, principalmente a 
economia. PARISI, Francesco. The origins of Law and Economics: essays by the 
founding fathers. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005. p. 11. 

513 “O Pragmatismo é, com certeza, o movimento filosófico mais distintivamente americano. 
Entretanto, o sabor distintivamente americano do Pragmatismo tem sido exatamente o fator 
que tem maculado sua respeitabilidade em vários círculos filosóficos. A linguagem do 
praticalismo americano, na qual suas ideias filosóficas têm sido frequentemente expressas, 
tem muitas vezes ocultado a profundidade e a dimensão de seus insights como uma 



econômicas das decisões judiciais e principalmente o rompimento com a ideia 

formal do respeito obrigatório ao precedente judicial.514 

Para podermos entender o que Posner denomina de pragmatismo 

legal, algumas premissas podem ser esclarecedoras; a primeira delas é de que 

não se deve considerar o pragmatismo como uma questão da moda, mas sim 

como uma forma de resolução de conflitos a partir da ponderação das 

consequências sistêmicas e não apenas do caso em julgamento (Posner 

reconhece que em alguns casos questões especificas do processo dominarão 

todo o processo decisório).515 

Todo processo envolvendo uma decisão pragmática é antes de tudo 

um processo de racionalidade, mas ressalta Posner, racionalidade que não 

deve ser confundida com o consequencialismo (gênero) e muito menos com o 

utilitarismo (espécie). Da mesma forma uma decisão pragmática entende que o 

compromisso com decisões passadas é uma possível necessidade, não um 

dever. 

Como teoria da tomada de decisão é empírico, portanto não hostil a 

toda teoria cuja formulação tenha como objetivo guiar a investigação, como 

forma de raciocínio é simpática a matriz aristotélica da retórica. 

Mas em que circunstâncias um juiz decide de forma pragmática? 

                                                                                                                                
resposta a problemas filosóficos permanentes e profundamente enraizados. O propósito 
sistemático do Pragmatismo tem sido, também, ocultado pelo fato de que nem seus 
fundadores, nem seus críticos, estavam de acordo quanto às suas origens ou doutrinas. 
Assim, sustentou-se haver não um “Pragmatismo”, mas vários Pragmatismos incorporando 
diversas doutrinas e ideias.” ROSENTHAL, Sandra. Pragmatismo Americano Clássico: 
Uma Visão Geral sistemática. The Philosopher`s Index; Citas Latino americanas en Ciências 
Sociales y Humanidades (CLASE) Banco de Traduções: tradução de artigo publicado no Nr. 
3 – novembro de 2002. 

514 ZANATTA, Rafael Augusto Ferreira. Desmistificando a Law & Economics: a Receptividade 
da Disciplina Direito e Economia no Brasil. Revista da UNB. v. 10, 2012. p. 25-53.  

515 “A adjudicação pragmática não é, como seus detratores acusam, sinônimo de tomada de 
decisão ad hoc, isto é, sempre decidir um caso da forma que tenha as melhores 
consequências imediatas sem considerar possíveis consequências futuras. Tal abordagem 
seria não pragmática ao desconsiderar as consequências sistêmicas adversas da 
adjudicação ad hoc. Nada no pragmatismo legal exige, ou a esse título permite, a exclusão 
de consequências alegando que elas são sistêmicas em vez de específicas ao caso. “Visão 
curta” não faz parte da definição de “pragmático””. POSNER, Richard. Direito, 
Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 47-48. 



Contrariando Hart, para quem somente quando nos casos em 

concreto os materiais de decisão se tornam insuficientes (leis, normas, 

decisões anteriores), os juízes podem legislar, ou seja, podem preencher os 

“buracos” da norma.516  

 Para um pragmatista, a divisão entre norma e criação da norma não 

deve existir, a função primordial de um magistrado é decidir (a norma ou a 

interpretação eficaz da norma é meio), assim a forma como os juízes montam 

seu raciocínio lógico de decisão517 é mais importante para um pragmatista, do 

que a forma como os juízes antes dele já decidiram.518 

Assim podemos sinteticamente defender que o pragmatismo não é 

uma forma de consequencialismo, não rejeita à norma jurídica, ele é 

antiformalista, negando que o raciocínio jurídico possa de alguma forma ser 

muito diferente do raciocínio prático, é inclinado à retórica e refuta a teoria 

moral, é historicista, mas nega compromisso com o passado. 

 Para Posner519 o cerne da adjudicação pragmática é a máxima 

“uma disposição para fundamentar sentenças políticas em fatos e 

consequências do que em conceitualismos e generalidades”. 

A visão pragmática pode explicar como situações idênticas podem 

ter soluções diferentes, ou seja, juízes diferentes acabam encontrando 

soluções diferenciadas, por que ao final pesam de forma distinta as 

consequências das suas decisões. 

                                            
516 Para Posner, o juiz de Hart, adota uma forma de decisão baseada em antecedentes, até 

que estes são insuficientes, quando então passa a adotar uma lógica pragmática (baseada 
nas consequências). 

517 É fundamental para entendermos a evolução do pensamento pragmático a aceitação da 
evolução do pensamento de Pareto (base do utilitarismo) conhecido como fórmula de 
Kaldor-Hicks, por esta teoria, a superação do critério de Pareto se dá pela lógica dos 
ganhadores poderem recompensar os perdedores, ou seja, alterações são aceitáveis, 
mesmo na situação hipotética de que existam perdedores. Não se exclui desta lógica a 
critica de que a formula Kaldor-Hicks leva somente o nível de riqueza em consideração, 
eximindo-se de analisar a questão da distribuição desta riqueza. 

518 “Os juízes seguem as decisões anteriores de seu tribunal quando estão de acordo com elas, 
ou quando consideram a estabilidade jurídica mais importante, naquelas circunstâncias, do 
que a compreensão correta do direito”. POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do 
Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 608-609. 

519 POSNER, Richard. Direito, Pragmatismo e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 
66. 

 
 



O pragmatismo afirma-se como uma forma de pensamento que foca 

na consequência da ação, sem no entanto, ser consequencialista, retira do 

utilitarismo a ideia de valorização da maximização da felicidade, apenas 

invocando-a como riqueza, o que no caso da AED se traduzirá por eficiência. 

No próximo tópico será exatamente a eficiência, núcleo central do 

entendimento da AED que discutiremos. 

 

4.5 A QUESTÃO DA EFICIÊNCIA: A (DES)CONSTRUÇÃO DE RICHARD 

POSNER 

A questão da eficiência em Posner é na realidade a retomada de 

uma questão central para o entendimento de sua contribuição para a ciência 

jurídica. 

Em sua obra básica, Análise Econômica do Direito de 1973, Posner 

se dispõe a formular um caminho normativo capaz de interligar critérios como 

Justiça e Eficiência, suas abordagens da propriedade (em vários de seus 

aspectos – o que inclui inclusive a Propriedade Intelectual), direitos dos 

contratos, familiar e sexual, e à medida que as reedições avançam, 

paulatinamente vão sendo incluídas novas searas, ao final em sua edição de 

2013 que tenho sob análise, nenhum ramo importante do Direito está fora de 

um detalhado estudo a partir dos critérios da AED. 

Cumpre sempre destacar, e Posner faz questão de salientar, que 

seus estudos se dão a partir da common law, e no seu entendimento a 

common law americana evoluiu no sentido da eficiência e nos escritos da 

década de 70 e principalmente na obra A Economia da Justiça (1981), ele 

radicaliza no sentido, de que a “maximização da riqueza” é o resultado 

desejado e a ser perseguido pelo sistema normativo. 

A grande questão para Posner, já familiarizado com os estudos 

utilitaristas de Bentham e os conceitos pragmáticos de Holmes, era responder 

a questão, de que se a forma de agir das pessoas no mercado (foco no 

resultado, maximização dos recursos, racionalidade) era peculiar apenas neste 



momento, ou de certa forma, a racionalidade característica da ação 

mercadológica de alguma forma contaminaria o Direito.  

Seu foco nos pressupostos microeconômicos forneceu o ferramental 

para construção da sua teoria da “maximização da riqueza” representada pela 

maximização da lógica de que todo agir humano representa na verdade 

comportamentos instrumentais, em que o caminho escolhido, é em ultima 

análise apenas uma forma de satisfação individual.520 

Como já abordado anteriormente, a grande sedução da 

racionalidade apontada pela lógica da eficiência de Posner, é a da 

previsibilidade dos comportamentos, e como isto é possível, na visão de 

Posner o critério da eficiência, leva o juiz a tomar sempre a decisão que 

tornaria a norma mais eficiente, de certa forma a decisão mais eficiente torna a 

sociedade mais feliz e aumenta a riqueza. 

De forma resumida podemos definir que a lógica “eficientista”521 de 

Posner está centrada na ideia de que um sistema avaliativo de uma possível 

teoria jurídica eficiente, deve obrigatoriamente analisar a capacidade de seus 

atores (quer por ação individual ou institucionalmente), maximizarem a riqueza 

da sociedade.522  

                                            
520 Em contraponto: “Na primeira, a maximização da riqueza é tratada como um componente 

que rivaliza com a justiça e, na segunda, como um componente da justiça, mas que rivaliza 
com outros componentes desse conceito. Ambas as respostas são insatisfatórias por essa 
razão. É absurdo considerar a maximização da riqueza um componente de valor, dentro ou 
fora do conceito de justiça.... As afirmações instrumentais a favor da maximização da 
riqueza são mais plausíveis se forem associadas a uma das teorias padronizadas, não 
meritocráticas, de justiça, tal como as teorias de utilidade ou maximin, do que qualquer 
outra. Elas não podem ser excluídas conceitualmente, como, por exemplo, as afirmações 
instrumentais de Posner. Mas ainda são – no estado atual, com certeza – afirmações sem 
nenhum fundamento”. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. p. 369-392. 

521 “O que Posner propôs, portanto, é que as instituições jurídico-políticas, inclusive as regras 
jurídicas individualmente tomadas, devem ser avaliadas em função do paradigma da 
maximização da riqueza. Em síntese, a teoria é a seguinte: regras jurídicas e interpretações 
do Direito que promovam a maximização da riqueza (i.e. eficiência) são justas; regras 
interpretações que não promovam são injustas. Isto leva à noção de que a maximização da 
riqueza (ou a “eficiência”, já que Posner utiliza as duas expressões indistintamente) seja 
fundacional ao direito, no sentido de que proveja um critério ético decisivo”. SALAMA, Bruno 
Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na obra de Richard Posner. 
Trinta Anos de Brasil: Diálogos entre Direito e Economia. São Paulo: FGV/Saraiva, 2012. 
p. 213. 

522 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 36-38. 



Como já analisado, Posner vai estruturar sobre teoria da 

maximização da riqueza, sobre a afirmação/negação de duas vertentes já aqui 

anunciadas: o Utilitarismo e o Kantismo. 

Posner nega do utilitarismo sua visão de maximização da felicidade 

substituindo-a pelo da maximização da riqueza/eficiência, por outro lado, toma 

emprestado os preceitos consequencialistas, da moral e da justiça do 

utilitarismo, bem como a visão individualista como princípio de análise da 

sociedade.523 

 Do kantismo524 rejeita categoricamente o que ele denomina de 

fanatismo (na verdade a negação Kantiana ao consequencialismo525) 

aceitando, no entanto, suas premissas de autonomia e consenso.  

O critério de eficiência de Posner (base de entendimento da AED) 

será denominado pelos seus críticos como um “utilitarismo aplicado” o que 

Posner rechaça com veemência, ressaltando que “a maximização da riqueza” é 

muito mais densa enquanto teoria ética e normativa econômica do que possa 

ser o utilitarismo.526  

                                            
523 A este respeito Dworkim: ”Estivemos considerando como várias formas da afirmação 

instrumental a favor da maximização da riqueza podem ser completadas pela especificação 
de uma concepção independente de valor social que a maximização da riqueza promove. 
Primeiro, deixo de lado a concepção utilitarista de justiça por que Posner, rejeita 
explicitamente essa concepção. Contudo, as próprias sugestões de Posner – direitos 
individuais, virtude individual e alguma combinação impressionista de diversos valores – 
falham e, embora ele tenha sido o maximizador de riqueza mais explícito e extremado entre 
os juristas, sua rejeição do utilitarismo não é obrigatória para os outros.... Pelo contrário, 
parece-me que o utilitarismo, como teoria geral de valor ou da justiça é falso, e que sua 
presente impopularidade é muito merecida”. DOWRKIN, Ronald. Uma questão de 
princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 387.  

524 É bom salientar que Posner utiliza o termo “kantismo” para se referir a uma gama de teorias 
éticas que “...subordinam o bem estar (social welfare) a noções de autonomia do ser 
humano e autorrespeito como critérios de conduta ética”. POSNER, Richard. A Economia 
da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 65.  

525 Na filosofia o consequencialismo é a visão de que as propriedades normativas de uma 
conduta dependem fundamentalmente de suas consequências. Isso quer dizer que a 
moralidade de um ato há de ser determinada em função de suas consequências”. SALAMA, 
Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na obra de Richard 
Posner. Trinta Anos de Brasil: Diálogos entre Direito e Economia. São Paulo: FGV/Saraiva, 
2012. p. 215. 

526 “...seu procedimento é o de igualar a economia ao utilitarismo, e então atacar o utilitarismo. 
Se eles o fazem porque estão mais confortáveis com a terminologia da filosofia do que das 
ciências sociais, ou se o fazem porque desejam explorar a atual hostilidade filosófica ao 
utilitarismo, não é relevante. A questão importante é saber se o utilitarismo e a economia 
são distinguíveis. Eu acredito que sejam, e que a proposição normativa econômica que 



 Posner sempre afirmou que o critério da felicidade é na verdade um 

não critério, sua principal objeção nasce do fato de que felicidade é um 

conceito abstrato, praticamente impossível de ser mensurado e comparado. Ele 

também não nega que o conceito de felicidade é elástico e pode ser 

moralmente incompreensível, pois em situações limites, até atos reprováveis 

podem tornar conceitualmente um ou mais indivíduos felizes. 

Toda esta lógica o faz construir a ideia da maximização da 

riqueza/eficiência, que ao contrário da felicidade, tem natureza objetiva, e pode 

ser antecipadamente definida, via contratos por exemplo, ou mensurada pelas 

suas consequências de forma mais direta, ou seja, operacionalmente a 

eficiência é muito mais fácil de ser reconhecida e obtida em um ambiente de 

trocas livre (mercado) do que é o de medir a felicidade. 

Sua teoria superaria outro entrave clássico do utilitarismo que é a 

impossibilidade da medição temporal e espacial do utilitarismo, porque a 

felicidade é pessoal e subjetiva, portanto diferente de lugar para lugar e de 

pessoa para pessoa, enquanto a riqueza é valor, possível de ser medida em 

qualquer lugar e tempo. 

Posner acredita que a “eficiência” em sua proposta, incentiva à 

produção e o lado criativo dos agentes, por maximizar a riqueza, enquanto o 

utilitarismo, por incentivar a felicidade aumentaria o consumo. 

Mas qual é afinal o conceito de eficiência para Posner, sob que 

bases ele fundamenta sua construção teórica? 

Retomamos duas concepções já apontadas em tópicos anteriores 

sobre os critérios de eficiência em Pareto e em Kaldor-Hicks.  

O critério de eficiência em Pareto (que determina que uma alocação 

de renda ou benefício, só pode ser possível se a melhora da situação de um 

                                                                                                                                
chamarei de “maximização da riqueza” provê uma base mais sólida para uma teorização da 
ética do que o utilitarismo”. POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010. p. 58-59. 

 
 
 



agente não signifique a piora da situação de nenhum outro agente), é na 

verdade uma tentativa de resolver o grande problema do utilitarismo, que 

reside exatamente no fato de não poder medir a felicidade, Salama527 entende 

que “... a única forma de se constatar a existência de uma melhora de Pareto é 

demonstrando que todos os envolvidos consentiram com a mudança”; o 

consenso528 é chave dentro do processo de construção de Pareto.  

O problema da teoria de Pareto reside no fato de que a priori só 

podemos aplicá-la a pequenos grupos, onde o consenso pode mais facilmente 

ser obtido; ou ainda no fato de não observar nos seus estudos os efeitos sobre 

terceiros, quer sejam positivos ou negativos. De forma concreta, podemos 

deduzir que uma situação perfeita para Pareto, é impossível de ser obtida na 

prática. 

Desta forma a eficiência em Posner não poderia ser baseada no 

critério de Pareto, qualquer critério de eficiência para contemplar as 

necessidades da maximização da riqueza/eficiência, tem que necessariamente 

atacar todas as externalidades possíveis, dentro desta lógica o critério de 

Kaldor-Hicks atende perfeitamente as expectativas. 

Em síntese, o critério de kaldor-Hicks se contrapõe a Pareto por 

permitir que na hipótese de um ganho obtido por um agente A representar a 

perda para outro agente B, esta perda (inconcebível em Pareto) poderia ser 

(pelo menos em teoria) compensada. Como as possíveis externalidades 

existentes, independentemente do tamanho do grupo, podem ser 

compensadas, a eficiência ocorreria mesmo num cenário com “perdedores”. 

Será este critério em primeira análise o norteador do critério da eficiência para 

Posner. 

                                            
527 SALAMA, Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na obra de 

Richard Posner. Trinta Anos de Brasil: Diálogos entre Direito e Economia. São Paulo: 
FGV/Saraiva, 2012. p. 215. 

528 Para Posner o consenso é uma constante do pensamento Kantiano, lembre-se a tradição 
kantiana de preservação da autonomia individual, tratando as pessoas como fins e não 
como meios. A interligação entre autonomia Kantiana e maximização da riqueza se daria 
exatamente porque as relações no mercado são em princípio consensuais, assim as 
relações no mercado permitiriam o aumento da riqueza preservando ao mesmo tempo a 
individualidade. POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. p. 99-100. 

 
 



O problema a ser trabalhado no critério de kaldor-Hicks reside 

exatamente na sua essência, o fato de existirem perdedores, o que contrária o 

critério do consenso kantiano, nestas situações kaldor-Hicks aponta que na 

hipótese de restarem perdedores sem compensação, o estado poderia agir, 

compensando os perdedores. Teoricamente possível, mas difícil na prática, 

pois ele pressupõe que sempre a intervenção do estado será possível, 

exequível e ética, o que convenhamos é difícil de acontecer.529 

Como Posner enfrentou esta questão? Posner defende que a 

maximização da riqueza e o consenso, poderiam ser equalizados a partir de 

um critério que ele denominou de “compensação ex ante”.530 

A base para o entendimento do que seria uma compensação ex 

ante, seria a ideia do consentimento, dentro da lógica de que uma possível 

perda futura ou atual, possa ser compensada em longo prazo, ou que o valor 

da perda já está embutido na valor (aceito e portanto consentido) da relação de 

troca. 

Desta forma anuncia Posner531 “O conceito da compensação ex ante 

é uma resposta ao argumento de que o critério da maximização da riqueza, 

                                            
529 “Kaldor afirmava que o governo sempre poderia transformar um aumento da riqueza em um 

aperfeiçoamento segundo Pareto, oferecendo, com os dividendos dos ganhadores, 
compensação aos prejudicados. A questão ou não de fazê-lo era uma questão política, 
sobre a qual o economista, enquanto tal, não poderia emitir opinião. Kaldor parece ter 
sugerido que, se os prejudicados por alguma política merecerem compensação, o governo a 
oferecerá a eles; e que, portanto, um aumento da riqueza se transformará em um 
aperfeiçoamento de Pareto, mas essa abordagem só é satisfatória se acompanhada do 
pressuposto de que o governo toma decisões segundo critérios éticos”. POSNER, Richard. 
A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 107-112. 

530 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 113-115. 
“A compensação ex ante facto seria comparável a uma perda sofrida por um indivíduo que 
compra um bilhete de loteria e perde. Cada perda é o resultado de uma aposta voluntária 
que é plenamente compensada no momento da compra do bilhete de loteria. O argumento é 
o de que a pessoa que compra o bilhete e perde o sorteio “consentiu” com a perda, desde 
que não tenha havido fraude ou coação. Nesses casos, há “consenso” (daí a base 
kantiana), mesmo que o consenso seja tácito. Ou ainda: suponha que um empresário perca 
dinheiro porque o competidor desenvolveu um produto superior. Esta perda foi compensada 
ex ante facto, porque o retorno sobre o investimento originalmente feito pelo empresário 
inclui um prêmio para cobrir o risco de perdas por causa da competição”. POSNER, 
Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 112. 

531 POSNER, Richard. A Economia da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 113. 



resolutamente aplicado a ambientes de mercado como o do meu exemplo do 

deslocamento da fábrica, violaria o principio do consentimento”.532 

Para Posner a critica ao conceito da compensação ex ante 

(consentimento prévio) e em ultima análise a lógica da maximização da 

riqueza, defende em tese um preceito da superioridade de Pareto, o que em 

sua opinião seria paralisante. 

Mas de que critica estamos falando? 

A primeira e mais importante delas para o prosseguimento deste 

trabalho, defende que várias liberdades (crença, sexual) são aceitas e 

defendidas por ser objeto do desejo de quem as tem ou valora, não por serem 

um valor econômico, ou serem instrumento de maximização da riqueza, na 

verdade eles são um valor por si mesmo.  

Posner defende sua posição afirmando que em sociedades 

múltiplas, como as atuais, não há consenso sobre qual é o valor real de um 

valor moral, por outro lado, a lógica da maximização da riqueza permite 

soluções adequadas e reais, contrárias às soluções retóricas e não objetivas 

da filosofia moral.  

Também se soma a critica da maximização da riqueza, o fato dela 

simplesmente não levar em consideração uma distribuição inicial dos direitos 

na sociedade, por exemplo, se o critério inicial de distribuição dos direitos for 

rigorosamente injusto, o fato de não ser levado em consideração acaba 

                                            
532 A discordância em Dworkim: “ Tudo isso – a importância de distinguir entre justiça e 

consentimento – é ainda mais claro no caso dos “riscos empresariais” que Posner discute. 
Ele imagina um caso em que alguém compra uma terra que depois é desvalorizada quando 
a maior indústria da cidade muda-se inesperadamente. Ele diz que o prejuízo foi 
compensado ex ante (e, portanto, foi “consentido”) porque “a probabilidade de que a 
indústria se mudasse foi descontada no preço de compra que se pagou”. A última sugestão 
é incompreensível. Supõe que o preço era mais baixo porque ambas as partes da venda 
esperavam a mudança? Mas, então, a mudança não teria sido inesperada. Ou significa 
apenas que qualquer um que compre ou venda sabe que o inesperado pode acontecer? Em 
qualquer caso, o argumento incorre em petição de princípio, mesmo com o argumento de 
que é justo que o comprador sofre o prejuízo.... De qualquer modo, porém, é simplesmente 
errado dizer, que em ambos os casos, que o comprador consentiu no prejuízo”. DWORKIN, 
Ronald. Uma questão de princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 415. 



aprofundando esta injustiça, o que colocaria a maximização da riqueza como 

teoria de caráter conservador e reprodutor das desigualdades.533 

Posner, não refuta a tese da desigualdade original, vai além, admite 

uma distribuição inicial de direitos de natureza completamente aleatória (sorte), 

mas afirma que a crença no trabalho individual, na virtude e na recompensa 

pela produtividade e inovação (eficiência) compensaria esta desigualdade 

inicial. 

Por fim, a questão do eficientismo econômico acaba por igualar 

todas as pessoas como se fossem parte de um todo, aonde a prosperidade do 

todo se sobrepõe a prosperidade de um ou de um pequeno grupo; questões 

morais são então levantadas, como a da escravidão, moralmente reprovável, 

mas que de certa forma aumenta a produtividade geral (qualquer semelhança 

com o utilitarismo pode não ser uma mera coincidência). Posner se defende 

mais uma vez alegando que o critério da eficiência não é utilitarista 

(particularmente faz uso do exemplo da questão judaica sobre a égide da 

Alemanha nazista534, defensável sob a lógica utilitarista, mas não sobre a 

lógica eficientista).  

Outra critica importante se refere ao fato de que o sistema jurídico é 

todo ele centrado sobre valores, e que a eficiência não é um valor, pelo menos 

não moralmente defensável, principalmente se levarmos em conta que o 

critério da eficiência não leva em consideração os direitos inalienáveis, por 

exemplo, ou ditames políticos em questões como caridade e filantropia. Posner 

vai ser pragmático na sua defesa, seu argumento: a maximização da riqueza 

esta submetida como qualquer outra regra a constituição, e esta não autoriza 

                                            
533 “Se a maximização da riqueza for indiferente à distribuição inicial dos direitos, será mutilada 

enquanto conceito de justiça. Uma vez que a distribuição inicial pode desfazer-se 
rapidamente, esse ponto pode ser de pouca importância prática”. POSNER, Richard. 
Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 504. 

  
534 “Embora isso não tenha sido sempre – nem em toda parte – verdadeiro, sob condições 

modernas de produção a escravidão é um método ineficiente de organizar a produção. O 
extenso uso de trabalho escravo pelos nazistas durante a segunda guerra mundial pode 
parecer uma exceção – mas somente o será se desconsiderarmos o bem-estar dos 
escravos”. POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. p. 504. 



todas as escolhas, para Posner as regras são as que atualmente são válidas, 

os valores são apenas contingentes.535  

Como o pensamento de Posner vai evoluindo ao longo do tempo, 

uma importante mudança na sua lógica de considerar a maximização da 

riqueza como o centro de sua construção ética para o Direito vai acontecer 

quando da publicação do livro Problemas da Filosofia do Direito, nele Posner 

afirma “Em sua maior parte os que contribuem para o debate sobre ela 

concluem que se trata de uma teoria insatisfatória, e ainda que muitas dessas 

críticas possam ser respondidas, algumas não são passíveis de resposta”.536 

A partir daí, Posner abandona a defesa da maximização da riqueza 

como elemento central para a sua formulação e aplicação para o direito, 

colocando-a ao lado de outros valores, que para ele são importantes para 

construção politica americana, notadamente o liberalismo e o pragmatismo.537 

O estudo da forma como a maximização da riqueza/eficiência foi 

fundamental para construção da AED, foi o objeto deste estudo, agora nos 

resta entender de que forma a AED pode colaborar para entendermos a 

proteção do Conhecimento Tradicional e sua conexão com os direitos 

fundamentais, este é o objetivo do próximo capítulo. 

 
 
 
 

                                            
535 “A maximização da riqueza implica que, se a prosperidade da sociedade puder ser 

promovida por meio da escravização de seus membros menos produtivos, o sacrifício de 
sua liberdade terá sido válido. Essa implicação, porém, é contrária ás inabaláveis 
instituições morais norte-americanas e, como enfatizei no último capítulo, a conformidade 
com a intuição é o teste definitivo de uma teoria moral – na verdade, de qualquer teoria”. 
POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
p. 506. 

536 POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
p. 503. 

537 A pesar de vários autores terem criticado a teoria da maximização da riqueza, Posner em 
artigo publicado nos dá pistas de que foi Ronald Dworkin um dos maiores responsáveis por 
esta reanálise: “... um artigo que Dworkin escreveu a muitos anos, criticando de maneira 
enérgica minha posição sobre a maximização da riqueza, apesar de exagerar em seu 
argumento, foi convincente e me fez alterar alguns os meus pontos de vista, o que 
evidentemente fiz com má vontade e com certo atraso. Estou grato a Dworkin pelas 
críticas”. POSNER, Richard A. Tribute to Ronald Dworkin and a note on Pragmatic 
Adjudication. Nova York: New York University Annual Survey of American Law 9, 2007. p. 
11-12. Trad. Caio Cesar Viana da Silva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 

A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A PROTEÇÃO DO 

CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO: UMA LEITURA 

SOB A LÓGICA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
 

Ao iniciarmos este quinto capitulo, é necessário definir bem seu 

alcance e suas limitações. A análise da Propriedade Intelectual e, no caso 

específico, da proteção do Conhecimento Tradicional Associado pela lógica da 

AED, necessita antes de tudo ressaltar que os interesses envolvidos são 

antagônicos, trata-se no fundo da lógica do mercado em contraposição à lógica 

social, derivada de um entendimento a respeito dos Conhecimentos 

Tradicionais, que os coloca como um direito supra individual, que merece e 

deve ter por parte do ordenamento jurídico, uma proteção que não leve em 

conta apenas os fatores econômicos, mas também, as questões sociais. 

A limitação decorrente de nossa análise nasce exatamente do fato 

de que a interpretação deste fenômeno pela lógica jurídica da AED pode ser 

insuficiente, desta forma, nos socorremos de uma leitura baseada também na 

dignidade da pessoa humana (Direito Fundamental), aqui visto não como 

acessório, mas como uma interpretação alternativa a uma lógica fatalista, que 

defende a ideia da supremacia do mercado sobre o Direito; interessa-nos 



também entender de que forma o interesse das comunidades envolvidas pode 

ser defendido, na ideia de uma transposição “justa” daquilo que hoje é 

conhecimento para aquilo que no futuro será produto. Nesse sentido, a 

dignidade da pessoa humana antecede à análise da eficiência. 

Outra limitação clara nasce do fato da normatização desta proteção, 

no direito brasileiro, ter se dado ao longo da confecção deste trabalho, o que 

limita um pouco uma análise do seu alcance e de suas consequências, por 

outro lado, diminui e muito a incerteza de um trabalho que poderia ter sido 

realizado no campo do “pode ser” e, no entanto, acaba sendo realizado na 

leitura da realidade fática decorrente das interpretações (poucas e 

insuficientes, principalmente pela falta da regulamentação), mas 

alternativamente, colocando-se como um contribuinte para a discussão de todo 

este processo. 

Também não pode ser esquecida a ausência de um ator global, 

capaz de centralizar os aspectos referentes em primeiro lugar ao cumprimento 

da legislação já existente a nível mundial, um ator capaz de aparar arestas 

derivadas das legislações nacionais díspares e muitas vezes excludentes, o 

pensamento lógico e assimétrico, que coordena as propostas hora existentes 

sem ninguém que possa contrapô-las, num processo de globalização e 

aprofundamento do capitalismo, que ora pela via da normatização, ora pela via 

de interpretações da aplicação destas normas, acaba por subjugar o interesse 

de atores não raro hipossuficientes, do ponto de vista do ordenamento jurídico. 

Todas estas questões fazem parte da tentativa deste capítulo de 

contribuir para ciência do Direito. 

 

5.1 A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

5.1.1 Uma breve introdução 

Os autores mais identificados com a AED, de um modo geral 

entendem a Propriedade Intelectual como uma forma de incentivo ou bônus, 



necessário para que alguém possa produzir um produto ou processo, melhor 

do que aquele até então existente.538  

Em outras palavras, a Propriedade Intelectual é a resposta do 

sistema, criando um mecanismo de prêmio para que os agentes econômicos 

tenham o incentivo necessário para lançarem-se em atividades de elevados 

custos e riscos de pesquisa e desenvolvimento (P&D).  

 Não podemos deixar de referenciar o pensamento daqueles que 

defendem que Propriedade Intelectual é um sério entrave para o 

desenvolvimento de qualquer inovação, principalmente para aquelas inovações 

derivadas das primeiras já desenvolvidas (inovação por filiação).539  

Isso tem por consequência, a subutilização da novidade protegida e, 

em decorrência, a perda de bem-estar para a sociedade como um todo. 

 Alinhados nesta linha de pensamento estão os autores que 

defendem que a Propriedade Intelectual bloqueia o acesso a Direitos 

Fundamentais, sobretudo os de saúde, dificultando políticas públicas 

governamentais.540 

5.1.2 A Abordagem da Law and Economics em relação à Propriedade 

Intelectual  

No universo intelectual ligado a AED, existe uma constante 

referência de que os Direitos de Propriedade Intelectual ajudam a impulsionar o 

desenvolvimento da economia, por meio da concessão do Direito exclusivo de 

criar, usar e explorar o objeto protegido.541  

                                            
538 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 26. 
539 Neste sentido: “Para favorecer o acúmulo de conhecimentos, é preciso facilitar aos 

criadores, para futuras criações, que tenham acesso às criações existentes. Todo aumento 
de custo no acesso às criações existentes tende a reduzir a inovação por filiação; um 
monopólio durável de criações existentes travaria seriamente, no longo prazo, a criatividade 
global de uma sociedade.” MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica 
do direito. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 301. 

540 TIMM, Luciano Benneti; CAOVILLA, Renato. As Teorias Rivais sobre a Propriedade 
Intelectual no Brasil. Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, Brasilia. 2010. 

541 HETTINGER, E. Justifying Intellectual Property Rights. In 18(1) Philosophy and Public 
Affairs, 1989. p. 31-52. No mesmo sentido: “A propriedade intelectual é, neste sentido, 
excepcional aplicando-se unicamente, aos bens que a ela sejam considerados suscetíveis, 



Para os autores norte-americanos a proteção da Propriedade 

Intelectual confere o necessário incentivo para o aperfeiçoamento de ideias e 

de tecnologias, tendo os inventores o direito de serem os proprietários daquilo 

que criaram, com a consequente apropriação do valor social que foram 

capazes de gerar com sua criação.542  

Na falta deste plus econômico, na visão dos seus defensores, os 

agentes econômicos não terão a vontade e o empenho necessários para 

inovar, tendo em vista que os concorrentes simplesmente poderiam copiar suas 

descobertas, usufruindo do seu desempenho, sem terem, no entanto, seus 

gastos em tempo e dinheiro, tão necessários para se obter um produto 

inovador.543 

 No pensamento de North544, as instituições de um país formam a 

estrutura de incentivos que recai sobre a sociedade. Especificamente, o autor 

define as instituições como “(...) as regras do jogo, tanto formais quanto 

informais e, também, as suas características de eficácia. Juntas, definem a 

forma em que o jogo deve ser jogado (...)”545  

Dentro de cada nação, vai se estabelecendo uma relação de troca 

entre os agentes econômicos e as instituições, troca esta baseada na lógica de 

maximização da riqueza defendida pela AED, ou seja, os atores reagem aos 

estímulos vindos das instituições, estes estímulos podem ser das mais variadas 

miradas, desde lógicas tributárias, fiscais, ou financeiras de forma direta, mas o 

                                                                                                                                
em condições restritivas e por tempo limitado, mas sempre na medida necessária para 
estimular a criatividade no longo prazo.” MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise 
econômica do direito. 2ªed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 311. 

542 Neste sentido: “Además, en un mundo sin Patentes, la actividad de invención que ocorreria 
se sesgaría fuertemente hacia los inventos que pudieran mantenerse en secreto, del mismo 
modo que una ausencia completa de derechos de propriedad sesgaría la produccíon hacia 
las cosas que implican una inversión preparatória mínima”. POSNER, Richard A. El análisis 
económico del Derecho. Trad. Eduardo L. Soarez. México: FCE. 2ª ed. 2013. p. 71. 

543 TIMM, Luciano Benneti; GUSTAVO Brendler. Análise Econômica da Propriedade 
Intelectual: Commons Vs. Anticommons. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro 
de 2009. p. 1017-1037. 

544 NORTH, Douglass C. Economic Performance Through Time. The American Economic 
Review, Vol 84, No. 3, jun. 1994, p. 360. 

545 NORTH, Douglass C. Economic Performance Through Time. The American Economic 
Review, Vol 84, No. 3, jun. 1994, p. 361. 

 



importante a salientar neste momento, é que o Direito (via norma) pode ser um 

importante fator deste incentivo. 

Resumindo, as regras jurídicas, os tribunais, os órgãos registrais e 

regulatórios do Estado compõem as instituições, isto tem um significante, ou 

seja, se o ordenamento jurídico emitir sinais de que não protegerá os Direitos 

de propriedade ou de que é ineficiente nesse campo, o resultado seria, a 

diminuição da renda, que seria afetada através da competição entre os agentes 

econômicos, que produziriam uma verdadeira guerra para se apropriarem 

(muito mais do que produzirem) dos escassos recursos existentes. 

Consolidada a visão dos defensores da Propriedade Intelectual, no 

sentido do incremento e preservação dos incentivos, da necessidade de 

construção de uma estrutura (inclui-se o Direito), que seja capaz de alavancar 

o processo criativo da sociedade, transformando-o em potencial inovador e 

empreendedor.546 

5.1.2.1 A Propriedade Intelectual como incentivo (eficiente) à Economia 

Dentro deste contexto passa a ser fundamental o entendimento do 

como e do por que, um país necessita estratificar, normatizar e consolidar, um 

rol de incentivos capazes de incrementar situações de estimulo/resposta na 

sociedade, levando a que os membros desta sociedade aloquem recursos, 

energia e tempo na atividade produtiva/inovadora. 

Um primeiro passo é ressaltar a necessária diferença entre bens 

públicos e bens privados, não no enfoque dado pelo Direito Civil (definido pelo 

Código Civil – baseado na titularidade e não na natureza), mas sim, fazê-lo 

pela diferença preconizada pela economia (baseada na natureza e não na 

titularidade). 

A partir de uma classificação econômica dos bens, poderíamos 

dividir os bens públicos em (a) não disputáveis e (b) não exclusivos. Por não 

                                            
546 TIMM, Luciano Benneti; GUSTAVO Brendler. Análise Econômica da Propriedade 

Intelectual: Commons Vs. Anticommons. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro 
de 2009. p. 1017-1037. 



disputável, entende-se o bem em que, para qualquer nível específico de 

produção, o custo marginal de sua produção é zero para um consumidor 

adicional, podemos afirmar que o custo adicional oriundo de uma pessoa a 

mais utilizar esse bem é igual à zero – o que aconteceria, por exemplo, em 

situações de ausência de escassez de um bem como o ar ou segurança 

pública.547  

Neste contexto, um critério de não rivalidade pode ser invocado, no 

sentido de que o consumo de um bem por uma pessoa deixa menos do mesmo 

bem para o consumo de outra pessoa. No mesmo sentido, podemos traduzir o 

conceito de exclusividade, entendendo que o consumo de um bem por uma 

pessoa exclui outra de consumir, ao mesmo tempo, o mesmo bem. Com efeito, 

percebe-se que os bens privados, tendo em vista o sentido econômico, são 

bens rivais e excludentes.548 

Qualquer bem tomado como bem de análise pode facilmente 

explicar tal situação, o computador em que estou digitando este texto, não 

pode ser utilizado por nenhum outro, ao mesmo tempo, ou seja, o uso que faço 

do computador, não permite que outra pessoa possa usá-lo. 

Já em relação a não exclusividade, significa que a utilização de um 

bem por um indivíduo, não exclui outros indivíduos de utilizarem, ao mesmo 

tempo, o mesmo bem (uma praia, por exemplo). Como a exclusão de um 

indivíduo é muito difícil de ser feita, mesmo aqueles que não desejam retribuir 

pela utilização do bem, poderão usar o mesmo. Se conseguirem fazê-lo sem, , 

retribuir desaparece o incentivo à utilização mediante pagamento.549 

Neste sentido, os bens públicos na definição econômica, qualificam-

se como não rivais e não excludentes.550 

                                            
547 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 78. 
548 TIMM, Luciano Benneti; GUSTAVO Brendler. Análise Econômica da Propriedade 

Intelectual: Commons Vs. Anticommons. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro 
de 2009. p. 1017-1037. 

549 PINDYCK, Robert; RUBENFELD, D. Microeconomia, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2006. p. 56. 

550 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 99. 
 



Podemos usar como exemplo a questão do calçamento de ruas, 

serviço realizado nos municípios brasileiros, mediante acordo entre o Poder 

Público e os moradores. Se uma companhia privada fosse à prestadora do 

serviço, aqueles cidadãos que desejassem ter sua rua calçada deveriam pagar 

uma quantia mensal ou anual para que o serviço fosse prestado. Em uma 

mesma rua, alguns moradores iriam contratar o serviço e, assim, pagariam à 

companhia prestadora. Outros moradores, entretanto, agiriam 

oportunistamente e não contratariam o aludido serviço. Isso significa que não 

poderiam andar pela rua? A resposta é não, eles poderiam andar pela rua tanto 

quanto aqueles que contrataram o serviço. A questão é por quê? 

 A explicação econômica para isso é a de que se demonstra 

hercúlea a tarefa de excluir os moradores que não contrataram o serviço de 

calçamento da rua, vez que a companhia prestadora do serviço, ao calçar a rua 

paga pelos contratantes, estaria, automaticamente, realizando o serviço para 

os não contratantes. O serviço de calçamento não pode ser realizado somente 

na frente da moradia do pagante, excluindo o não pagante, por que desta 

forma não teria sido realizado o serviço de calçamento da rua. 

A questão é, por que os vizinhos não pagantes, seriam compelidos 

ao pagamento de um serviço que, gratuitamente, receberiam? 

 Assim, tem-se que a exclusão daqueles que não pagaram pelo 

serviço é muito custosa, pelo fato de ser muito barata a sua inclusão (no 

exemplo seria automática).551  

São chamados de free-riders aqueles usuários que recebem a 

prestação do serviço (ou utilizam-se de um bem) sem pagar pelo mesmo. Isso 

faz com que a companhia privada não tenha incentivos para prestar esse tipo 

de serviço e, neste caso, possivelmente a quantidade ofertada assim como a 

qualidade seria muito baixa. Tal serviço deveria ficar, dessa forma, a cargo do 

                                            
551 Exemplo baseado no caso de segurança de COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & 

Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 51-56. 



Poder Público - como ocorre na realidade (mediante prestação direta ou 

indireta, mas as suas custas).552  

No mesmo sentido é o comportamento em relação às informações, 

informações são, no sentido econômico, assemelhadas aos bens públicos, ou 

bens quase públicos. Isto é, a utilização da informação por uma pessoa não 

deixa menos da mesma informação para a utilização por outra pessoa (não 

rival) e, via de consequência a utilização da informação por uma pessoa não 

exclui outra de valer-se da mesma informação ao mesmo tempo (não 

excludente).553  

O Conhecimento materializa-se na forma de um novo processo, do 

qual resultará, um novo produto. Mas esse produto, na maioria das vezes, 

compõe um novo processo produtivo. Por exemplo, dota-se um chip de valor 

apenas se tiver a capacidade para melhorar a performance de uma máquina, 

que visa desenvolver um melhor produto ou serviço. Em assim sendo, as 

revoluções tecnológicas (e a atual, baseada naquilo que é não tangível, 

tampouco difere), constituem-se de inovações cujos resultados são produtos, 

serviços e processos, com a característica de que, não raro, os primeiros 

(produtos e serviços) integram o último (processo).554 555 

Na medida em que a globalização requer a transformação dos 

insumos, dos meios e do produto da produção, e, no atual contexto 

tecnológico, por ser o Conhecimento elemento que permeia todos os níveis de 

produção, o Conhecimento (elemento do modo informacional) acaba por atuar 

                                            
552 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 

103. 
553 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 

106. 
554 Neste sentido Schumpeter: “... o desenvolvimento econômico não avança uniformemente 

como cresce uma árvore. Ao reverso, as novas combinações, como podem ser 
caracterizadas aquelas derivadas da inovação tecnológica, tais como, novos produtos, 
novos processos produtivos, novos mercados, outras organizações, não são distribuídas 
uniformemente através dos tempos, mas aparecem, descontinuamente, em grupos ou 
bandos”. SCHUMPETER, Joseph A. Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma 
investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Trad. de Maria 
Sílvia Possas. São Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 148. 

555 TIMM, Luciano Benneti; GUSTAVO Brendler. Análise Econômica da Propriedade 
Intelectual: Commons Vs. Anticommons. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro 
de 2009. p. 1017-1037. 



e transformar a si mesmo (insumo). As inovações contêm informações – as 

quais são à base do Conhecimento - e, devido a isso, enfrentam o mesmo 

problema dos bens públicos econômicos, vale dizer, tendem a ser não rivais e 

não excludentes. De uma forma resumida, aqueles que produzem as 

inovações, ficariam sem incentivos para fazê-lo, uma vez qualquer indivíduo 

pode valer-se das mesmas sem que haja, em contrapartida, a retribuição.556 

No pensamento de Posner, todos os custos de produção envolvidos 

na construção do processo inovador são, geralmente elevados, ao passo que a 

sua disseminação custa tanto quanto o meio usado para a sua transferência. 

Para explicar este pensamento, podemos afirmar que, uma vez que a inovação 

foi produzida, o custo marginal para a produção de uma unidade a mais é 

irrisório (pelo menos se comparado aos custos fixos).557  

Um exemplo interessante são os dos softwares (custoso para 

produzir), mas, na sua maioria distribuídos pela internet (barato para 

disseminar). 

 Essa situação pode representar uma falha do mercado, porque o 

montante de inovação produzido seria abaixo do ótimo, nas situações (como 

esta) em que o inovador não consegue se apropriar do valor social daquilo que 

produzir. Será a proteção, via Propriedade Intelectual, que conseguirá atribuir a 

um bem tornado público, uma exclusividade, transformando-o em bem privado, 

do ponto de vista econômico.558  

Com a introdução da natureza de propriedade privada, uma das 

grandes questões de análise está resolvida, ou seja, quem é o verdadeiro dono 

de quê. A destinação de preciosos recursos à produção, resultado direto do 

                                            
556 TIMM, Luciano Benneti; GUSTAVO Brendler. Análise Econômica da Propriedade 

Intelectual: Commons Vs. Anticommons. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro 
de 2009. p. 1017-1037.  

557 Nas palavras de Posner: “Una vez que se realiza un invento, sus costos quedan sembrados 
(costos ya incorridos); em términos económicos, son iguales a cero.” POSNER, Richard. El 
Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2013. p. 79. 

558 “Al confinar la patentabilidad a los inventos “útiles” em um sentido estrecho, el derecho de 
las Patentes identifica (aunque sólo sea muy aproximadamente) los inventos que tendem a 
requerir um desarollo costoso antes de que puedan levarse ao mercado”. POSNER, 
Richard. El Análisis Económico del Derecho. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2013. 
p. 79. 



incentivo que resulta da proteção pelos Direitos de Propriedade, faz com que o 

bem-estar da população resulte maior, principalmente quando comparado com 

a situação em que ocorre a dissipação da renda (retirada de recursos da 

produção e a sua destinação à atividade expropriadora).559560 

 É preciso ressaltar que no caso da Propriedade Intelectual, não 

seria a escassez do produto que exigiria a atribuição de Direitos de 

Propriedade, mas a necessidade de se estabelecer uma política correta de 

incentivos em prol da inovação, evitando-se aquilo que a literatura econômica 

denomina de “tragédia dos comuns”.561562  

5.1.3 A Análise Econômica do Direito e a Tragédia dos Comuns: uma 

explicação “eficiente” para existência dos Direitos de Propriedade 

Intelectual 

Para Cooter, o regime de propriedade privada é criado com o 

objetivo de estimular a produção, desestimular a apropriação indevida, desta 

forma reduzindo o custo de proteção dos bens. (conferir os espaços duplos no 

texto) Nesse sentido, Direitos de propriedade claramente assinalados, fazem 

diminuir o montante de externalidade gerada,563 externalidade como conceito 

                                            
559 TIMM, Luciano Benneti; CAOVILLA, Renato. As Teorias Rivais sobre a Propriedade 

Intelectual no Brasil. Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, Brasilia. 2010. p. 49-77. 
560 “Em especial, a formalização da propriedade privada e a sua defesa pelo Estado permitem 

que, em vez de gastar parte do seu tempo defendendo o que possuem, as pessoas podem 
se concentrar inteiramente em produzir e gerar renda”. PINHEIRO, Armando Castelar; 
SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 95. 

561 HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science, vol. 162, No. 3859. 1968, pp. 
1243-1248. Disponível em: 
http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf+html. Acesso em 20.06.2016. 
Trad. Caio Cesar Viana da Silva. 

562 Neste sentido: Harold Demsetz (1967), em um artigo intitulado Toward a theory of property 
rights, refere uma experiência com índios no Canadá. Aduz a existência de duas áreas, uma 
em que existiam Direitos de propriedade e outra em que tais eram ausentes. Esse teria sido 
o resultado, segundo ele, de realidades geográficas e climáticas diversas, que 
estabeleceram ora a abundância, ora a escassez de recursos. A propriedade privada fora 
estabelecida em áreas de escassez a fim de proteger aqueles mesmos recursos, 
conferindo-lhe uma exploração racional. Como já referido, a previsão e a proteção dos 
Direitos de propriedade têm o condão de promover a eficiência produtiva. DEMSETZ, 
Harold. Toward a Theory of Property Rights, The American Economic Review, vol. 57, No. 
2, Papers and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic 
Association, May, 1967. 

563 COOTER, R.; SCHÄFER, H.B.; TIMM, Luciano Benetti. Menos é Mais. The Latin American 
and Caribbean journal of Legal Studies, Vol. 1, n.1, artigo 8, 2006. No mesmo sentido 
Posner: “La creación de derechos de propriedade individuales (em oposicón a los 
colectivos) es uma condición necesaria pero non suficiente para el uso eficiente de los 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968


econômico, pode ser definido como positivo (quando gera um benefício) ou 

negativo (quando causa um dano), em que o proveito (adveniente do benefício 

gerado) não é usufruído por quem o gerou e o custo (decorrente de um dano) 

não é suportado por quem o causou. 

 Em relação à questão dos custos, quando não temos claramente a 

limitação e a definição dos Direitos de propriedade, o agente econômico que 

causa o dano não leva em conta, ao agir (seja produtor ou consumidor), os 

custos deste dano. E se de alguma forma, não implicar em tempo futuro em 

algum tipo de sanção ou responsabilidade pelo dano, não haverá nenhum tipo 

de certeza ou incentivo para que reduza os danos ou os evite.564 

 Neste cenário, o nível de externalidade negativa gerada estará 

sempre acima de um ponto ótimo, traduzido pela fórmula dano causado e 

ninguém responsabilizado. Chamando atenção que o conceito de propriedade 

faz recair sobre o seu titular todos os benefícios e os custos dela provenientes. 

Assim podemos afirmar que qualquer externalidade, com a propriedade, é 

parte dela mesma. No dizer de Soto, tem-se que a propriedade exerce outras 

funções para além de, tão-somente, proteger a posse, como a de conferir 

segurança às transações, o que gera um incentivo aos cidadãos no sentido de 

“respeitarem títulos, honrarem contratos e obedecerem à lei”.565  

Objetivamente, titularizar uma propriedade, acarreta que seu titular 

empreenda todos os esforços para dar a melhor utilização (maximização da 

eficiência) possível à propriedade, aumentando sua utilidade, vez que preferirá 

mais gozar dos seus benefícios a ter que suportar seus custos. E o processo 

de internalização é perfeito quando todos os custos e benefícios entram no 

processo de tomada de decisão do titular da atividade que os gera. É preciso, 

no entanto, chamar a atenção, dentro das situações destacadas, da 

                                                                                                                                
recursos. Ademas, los derechos deben ser transferibles.” POSNER, Richard A. El análisis 
económico del Derecho. México: FCE. 2ª ed. 2013. p. 70.  

564 TIMM, Luciano Benneti; CAOVILLA, Renato. As Teorias Rivais sobre a Propriedade 
Intelectual no Brasil. Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, Brasilia: 2010. p. 49 -
77. 

565 SOTO, Hernando de. O Mistério do Capital: Por que o capitalismo dá certo nos países 
desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 125. 



possibilidade da ocorrência, do que se denominou de a tragédia dos 

comuns.566  

A tragédia dos comuns ocorre quando os Direitos de propriedade 

sobre um ativo produtivo são deficientemente assinalados ou não podem ser 

tornados válidos e respeitados.567  

Uma conclusão a partir da tragédia dos comuns assume um tom de 

generalidade. Podemos afirmar, com relativo grau de acerto, que não somente 

o pastor agirá desta forma, mas todo e qualquer agente econômico, pois o 

homem é um potencializador de suas satisfações, já anunciavam os 

utilitaristas, dessa forma, todos os agentes que se encontrarem em situação 

semelhante vão agir desta forma, vale dizer, quando o ganho em utilizar um 

recurso comum, demonstrar-se superior à perda de tal uso adveniente.  

                                            
566 O exemplo clássico que ilustra tal situação é o referido por Hardin (1968), o professor de 

biologia da Universidade da Califórnia, Santa Barbara, que cunhou a expressão tragédia 
dos comuns, em artigo de 1968 publicado na revista norte-americana Science. Imaginou 
Hardin um campo de pasto cuja propriedade seria comum, vale dizer, todo pecuarista que 
quisesse levar o seu gado para ali pastar poderia fazê-lo, sem que tivesse de pagar por 
essa oportunidade. Um pecuarista, ao agir racionalmente, perguntaria: “Qual a utilidade, 
para mim, adveniente do incremento de um animal adicional em meu rebanho?” Desse ato, 
o pecuarista perceberá todos os ganhos e só incorrerá, imediatamente, em uma fração dos 
custos do incremento que realizou. Ao agir assim, gerará um problema de externalidade, 
vez que não leva em consideração, no processo de tomada de decisão para incrementar o 
seu rebanho, os custos sociais de tal aumento advenientes. E só o faz porque sabe que, 
pelo fato de se tratar de um recurso comum, o custo de sua atividade será suportado, pelo 
menos imediatamente, mais pelos outros pecuaristas do que por ele próprio. Mas isso não é 
tudo. O incremento no rebanho não seria feito por apenas um pecuarista. Pelo fato de ser 
irrisório o custo para incrementar o rebanho em uma unidade e levar um animal a mais para 
o pasto comum, e em razão de o custo gerado não ser suportado por quem o originou, a 
tendência é que todos os pecuaristas que se valem do recurso comum assim atuem. Tal 
situação decorre, ainda, de que cada pecuarista não tem incentivos para levar em conta o 
quanto a sua própria atividade afetaria a atividade dos demais pecuaristas. Dessa forma, o 
ato de um pecuarista que visava a, tão-somente, maximizar o seu interesse, transforma-se 
em uma tragédia, vez que o recurso que antes era tido por comum (livre acesso para 
qualquer pessoa) e suficiente, passa a ser comum e escasso, porquanto o número total de 
cabeças de gado excederia a capacidade suportada pela área destinada ao pasto, vale 
dizer, a sua utilização em excesso conduziria à concretização da chamada tragédia dos 
comuns. A inserção de uma unidade a mais traz, a quem a insere, mais ganhos do que 
perdas. HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science, vol. 162, No. 3859. 1968, 
p. 1243-1248. Disponível em: 
http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.pdf+html. Acesso em 20.06.2016. 
Trad. Caio Cesar Viana da Silva. 

567 Em assim sendo, a racionalidade impõe que a inserção continue sendo feita de maneira 
irrestrita, para fins de colher os ganhos da exploração do recurso comum. Isso porque se 
um agente assim não fizer, outros assim agirão. PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. 
Microeconomia, 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968


 Por isso, “a racionalidade colectiva levará ao incremento cumulativo 

e à ruína do recurso, dada a liberdade de acesso: essa liberdade acaba por ter 

consequências trágicas”.568  

Este mesmo tipo de lógica pode ser invocado quando se trata do 

campo da Propriedade Intelectual. Numa tentativa de tornar as criações 

intelectuais amplamente acessíveis, pode ser tentador não se conferir nenhum 

Direito de Propriedade Intelectual sobre as mesmas, mas para Araújo569 “pode 

degenerar, em última instancia, numa Tragédia dos Baldios”.  

É sempre bom destacar, que pela lógica econômica, a produção de 

inovações pelos agentes econômicos, produz para a sociedade externalidades 

positivas. Assim se não formos capazes de criar mecanismos que façam com 

que o agente econômico inovador possa permitir ou não o acesso de terceiros 

ao resultado de sua atividade inventiva, ter-se-á um recurso comum, como tal, 

estará sujeito à tragédia dos comuns.  

Isto se dá em última análise, porque o inovador não estará 

legitimado a afastar do uso de sua inovação aqueles que com a sua produção 

não contribuem, o que acarreta como consequência para o agente inovador, 

sua total impossibilidade de recuperar uma mínima fração da externalidade 

positiva que causou. Ou seja, investirá recursos sem que possa reaver o 

investimento, neste sentido: “dada essa deficiência de incentivos, a tendência 

será para o sub-investimento”.570 

 Assim o acesso ilimitado, ao produto de uma ideia inovadora (não 

da ideia em si), isto é, uma inovação passível de proteção pelas vias da 

Propriedade Intelectual, é capaz de gerar um desincentivo ao desenvolvimento 

de outras inovações, ou seja, torna escasso o aparecimento de novas 

inovações. Se o agente inovador não for dotado de garantias que o protejam da 

utilização derivada da inovação que criou e produz, não terá nenhum incentivo 

                                            
568 ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: o problema econômico 

do nível óptimo de apropriação. Lisboa: Almedina, 2008. p. 63. 
569 ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: o problema econômico 

do nível óptimo de apropriação. Lisboa: Almedina, 2008. p. 92.  
570 ARAÚJO, Fernando. A Tragédia dos Baldios e dos Anti-Baldios: o problema econômico 

do nível óptimo de apropriação. Lisboa: Almedina, 2008. p. 75. 



para continuar produzindo, e mais ainda, inovando novamente. Não se pode 

confundir o argumento de que a informação tenha por característica a não 

rivalidade, pois a produção de inovações é custosa. O agente inovador que 

produz informações e que, a partir delas, desenvolve um objeto patenteável, 

espera obter retorno pelo seu investimento, e reside neste aspecto a 

externalidade positiva, que se constitui em um mecanismo de incentivo para 

que continue a gerar outras inovações (informações) passíveis de conversão 

em patente.571 

É exatamente baseado no argumento de Lemley – que não vê 

sentido em aplicar o conceito da tragédia dos comuns quando se trata de 

informação, quando a informação é não rival – que alertamos para o fato de 

que se a informação é não rival, o retorno esperado por ela é. 572573 

A concorrência enfrentada pelos inovadores, que é proveniente dos 

dissipadores de renda (os agentes econômicos não inovadores, que sem 

pagarem retribuição nenhuma, se apropriam da ideia inovadora), torna 

insustentável a sua permanência em determinados mercados. Sem poder ter o 

retorno correto, o agente inovador não conseguirá comercializar a sua inovação 

por um preço que reflita o seu valor real, tendo por consequência a desistência 

da atuação.574  

Sem o incentivo adequado, os inovadores acabam em pouco tempo 

abandonando o mercado, e como consequência, teremos uma queda na 

                                            
571 LEMLEY, Mark A. Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property. UC 

Berkeley Pubic Law, Paper n. 144, 2003. p. 45. 
572 Neste sentido: “Havendo mais de um fornecedor do objeto que contém a informação e 

somente um deles tendo arcado com os custos de produção desse objeto, o retorno ficará 
com aqueles que não precisaram despender recursos e tempo em seu desenvolvimento, 
vez que podem cobrar dos destinatários do objeto insuficientemente protegido um preço 
muito abaixo daquele que pode cobrar o seu desenvolvedor, que será “punido” por inovar.” 
TIMM, Luciano Benneti; GUSTAVO Brendler. Análise Econômica da Propriedade 
Intelectual: Commons Vs. Anticommons. Trabalho publicado nos Anais do XVIII 
Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 
de novembro de 2009. p. 1027. No mesmo sentido: “...devido a isso, se a dissipação de 
renda destinada a apropriação de recursos de terceiros tiver por consequência um prêmio, 
ao invés da punição de quem a pratica, pode-se atingir como resultado a denominada 
seleção adversa.” EATON, B. Curtis; EATON, Diane F. Microeconomia. Tradução de 
Cecília C. Bartalotti. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 315. 

573 TIMM, Luciano Benneti; CAOVILLA, Renato. As Teorias Rivais sobre a Propriedade 
Intelectual no Brasil. Economic Analysis of Law Review, V. 1, nº 1, Brasilia. 2010. p. 49-77. 

574 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 
104. 



quantidade de inovações, isto é, a tragédia dos comuns. Friamente analisado 

este é um resultado que não pode interessar a ninguém, e que a todos 

prejudica no longo prazo.  

É no contexto da relação entre Direito e Economia, que os juristas 

podem contar com uma teoria capaz de fornecer condições de evitar este 

resultado, utilizando da norma para isto.575  

É preciso implementar um mecanismo de prêmios e punições que 

deve incentivar os indivíduos a investir recursos na atividade produtiva e, não 

menos importante, serem penalizados quando dissipam renda na atividade 

expropriadora.  

É uma falha importante do mercado, a questão da não 

apropriabilidade, porque neste caso o montante de inovação produzido será 

abaixo do ótimo, pois o inovador não consegue se apropriar do valor social de 

sua inovação. Para a correção dessa falha, Cooter & Ulen576, por exemplo, 

sugerem a concessão de Direitos da Propriedade Intelectual para os agentes 

promotores de inovações.  

Neste sentido, a concessão de Direitos de Propriedade Intelectual 

assume a função de prêmio aos inovadores, assim como a questão da sanção, 

derivada do estrito respeito aos mesmos, funciona como desestimulo aos 

expropriadores. A consequência real da concessão de Direitos de Propriedade 

Intelectual é permitir ao agente inovador reaver o investimento feito no 

desenvolvimento do novo produto ou processo produtivo. Para efeito de análise 

futura deste trabalho é importante ressaltar que o resultado econômico de um 

custoso projeto de pesquisa e desenvolvimento, pode muitas vezes não ser 

previsível, não raro sendo incerto o sucesso final. Entre outras funções, mas 

principalmente por esta, ao se conferir Direitos exclusivos de propriedade ao 

                                            
575 Para a melhor compreensão, considere-se a clássica definição de uma lei:   “A lei é uma 

obrigação respaldada por uma sanção estatal. ” COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito 
& Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 03. No mesmo sentido Norberto Bobbio: a 
“noção de sanção positiva deduz-se, a contrário sensu, daquela mais bem elaborada de 
sanção negativa. Enquanto o castigo é uma reação a uma ação má, o prêmio é uma sanção 
a uma ação boa.” BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função: novos estudos de Teoria do 
Direito. Trad. de Daniela Versiani. São Paulo: Manole, 2007. p. 24. 

576 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. São Paulo: Bookman, 2010. p. 
126. 



criador da ideia sobre o modo como a expressa, faz com que possa apropriar-

se do valor social gerado, o que talvez não ocorresse se outros indivíduos 

pudessem usar, fruir e dispor da inovação sem nenhuma contribuição para sua 

criação. 577 

Numa leitura darwianna da questão, podemos afirmar que na 

natureza os mais aptos sobrevivem já na evolução econômica, o mais apto 

será com certeza copiado, ou seja, os mais aptos no mercado de inovações (os 

inovadores) atraem os concorrentes, que podendo, literalmente os copiam. Se 

aqueles que copiam, tiverem o poder de se apropriar dos resultados da 

inovação, levarão necessariamente a uma concorrência desleal, vez que se 

beneficiarão dos frutos decorrentes sem terem incorrido nos custos inerentes. 

Neste quesito importante considerar o ensinamento de Araújo:578  

Terminemos este ponto com a ressalva com a qual 
possivelmente o deveríamos ter começado: a solução da 
privatização, ainda onde possível e abstractamente 
desejável, não é isenta de riscos graves que se prendem 
com outros tipos de questões: a excessiva fragmentação 
em parcelas privadas de um recurso que se encontrava 
até uma certa altura indiviso pode inutilizar esse recurso, 
no sentido de colocá-lo em dimensões inferiores às 
aceitáveis em termos de exploração, fazendo perder 
economias de escala e impondo custos de coordenação - 
pode, em suma, conduzir ao pólo oposto do desejado.  

Devido a este alerta, é necessária a análise de uma das teorias 

rivais à abordagem de Law and Economics, para fins de diagnosticar os 

possíveis obstáculos no tratamento da Propriedade Intelectual como 

mecanismo de incentivo ao desenvolvimento de inovações. 579 
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Intelectual: Commons Vs. Anticommons. Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro 
de 2009. p. 1017-1037. 
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579 GALESKI, Irineu Jr. A Análise Econômica do Direito e a Repetição do Indébito 
Tributário. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito. Pontifícia 
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5.1.4 A Abordagem da Análise Econômica do Direito e a Teoria do 

anticommonns em relação à Propriedade Intelectual  

Mas a questão da tragédia dos comuns no sentido de defesa dos 

Direitos de Propriedade Intelectual não é uma unanimidade, neste sentido, uma 

posição alternativa, defende que os Direitos de Propriedade Intelectual geram 

mais malefícios do que benefícios à atividade inovadora (ineficiência, portanto, 

mesmo sob critérios de Kaldor-Hicks).  

Com afirmações como a de que a Propriedade Intelectual é 

responsável pelo não acesso a pesquisas, dificulta o acesso a fármacos, acaba 

por consequência ocasionando uma elevação acentuada do preço dos 

produtos protegidos, passaremos a analisar uma das teorias que contradizem o 

enfoque da análise econômica580 pelo viés da Propriedade Intelectual 

tradicional, e contrapondo-se a teoria da tragédia dos comuns.581 

Esta teoria leva o sugestivo nome de Anticommons. No ano de 1998, 

Michael Heller, professor da Universidade de Michigan, definiu a expressão 

cunhada em 1982 por Frank Michaelmann, de Anticommons.  

A primeira tarefa é reconhecer, como o próprio Heller o fez que a 

definição de anticommons é o parâmetro oposto da noção de commons, bem 

como as respectivas tragédias. Desta forma, se o entendimento que se tem por 

tragédia dos comuns, na elaboração feita por Garret Hardin, é o contexto em 

que existem vários usuários de um bem escasso e nenhum destes usuários 

têm o poder de excluir os demais, o resultado seria a sobre utilização do bem. 

O motivo da atuação dos usuários é a falta de incentivo para preservar o 

recurso.582  

                                            
580 SALAMA, Bruno. Direito, Justiça e Eficiência: A Perspectiva de Richard Posner. Fundação 

Getúlio Vargas. Direito FGV, São Paulo, Aug, 2008, p. 4. Disponível em: 
http://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/30. Acesso em: 12 Maio de 2015. 

581 MEDEIROS, Heloisa Gomes. Propriedade Intelectual na Sociedade Informacional: 
Produção e Proteção de Bens Imateriais em tempos de Capitalismo Cognitivo. Disponível 
em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7c2af8b8038c80b6. Acesso em 
12/06/2015. 

582 HELLER, Michael. The Tragedy of the Anticommons: property in transition from Max to 
Markets. Harvard Law Review, Cambridge. nº 111. 1998. p. 45-49. 



No seu contrário, a tragédia dos anticomuns, surgiria quando 

havendo mais de um proprietário para um recurso igualmente escasso e a cada 

um deles (proprietários) é atribuído o Direito de excluir os demais. Ou seja, é 

uma situação em que nenhum dos proprietários tem a totalidade dos Direitos 

de propriedade (bundle of rights), mas cada um deles tem partes dos Direitos e, 

disso, portanto, decorre o poder de exclusão. Analisado de outra forma, se os 

proprietários não confluírem suas vontades, de forma unânime, o recurso 

resultará não utilizado.583  

 Heller, para apresentar sua versão, baseou-se no exemplo das lojas 

de Moscou, no período da Rússia pós-socialista, ele discorre, que as lojas de 

Moscou na era socialista, apresentavam suas prateleiras vazias e suas vitrines 

absolutamente sem nada para vender, na opinião dele e de outros autores, por 

que o regime socialista não apresentava incentivos para que as produções dos 

bens de consumo necessários à população fossem produzidas.584 

A partir da queda do Muro de Berlim, e do fim do chamado 

socialismo real, as lojas de Moscou permaneceram vazias, enquanto 

proliferavam pelas calçadas, quiosques de metal, em frente a lojas vazias. 

Heller pergunta: por que os proprietários dos quiosques não deixam 

o frio e passam a ocupar as lojas?  

Sua resposta: após a queda do regime socialista, o governo russo 

faz valer uma quantidade enorme de leis e decretos, cujo mote principal é 

descentralizar os Direitos de propriedade sobre os prédios comerciais nas 

cidades.  

O objetivo número um, era que os governos locais passassem a ter 

a propriedade de tais construções, com o Direito de vender, locar ou financiar 

os imóveis destinados ao comércio. Mas apesar deste objetivo, o governo 
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central não queria abrir mão de forma absoluta destes bens, produzindo uma 

normatização extensa e confusa.585 

 Assim, por falta de clareza nas “regras do jogo”, nem os 

governantes locais nem os locatários/usuários dos prédios comerciais sabiam 

quais Direitos possuíam.  

Qual o resultado prático desta situação?  

Os agentes econômicos interessados em estabelecer-se, 

acreditavam que corriam menos riscos (menor burocracia) vendendo em 

quiosques na rua em pleno inverno moscovita. E as lojas continuaram vazias. 

Aplicando-se a regra em análise, o fato é que nenhum dos proprietários das 

construções detinha os Direitos necessários para que pudessem exercer a sua 

propriedade na sua plenitude. Por meio de agências burocráticas, os governos, 

central e local, impunham demasiados encargos para a junção de todos esses 

Direitos. Só para aprovação de um contrato de locação, o interessado deveria 

obter a aprovação de seis agências de controle e regulação. 586 

Nesse caso, o governo não proveu cada indivíduo com um bundle of 

rights representativo dos Direitos de propriedade, tal como ocorre em qualquer 

economia de mercado.  

A ação estatal pulverizou os direitos de propriedade, o que levou a 

uma situação em que somente uma conjugação de vontades (difícil de 

acontecer) poderia levar a uma utilização do bem. 

 A situação ilustra, adequadamente, a tragédia dos anticomuns, ou 

seja, a não utilização plena de um recurso, pela simples razão de a seus 

proprietários, ser conferido o Direito de exclusão e, neste caso especifico, pela 

ausência de hierarquia entre os proprietários quando da tomada de decisão. 

Assim, ao agirem no seu interesse isolado podem, coletivamente, subutilizar o 

recurso.  
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Markets. Harvard Law Review, Cambridge. nº 11. 1998. p. 45.  
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Mas a questão mais importante é a seguinte: qual motivo teriam os 

proprietários para vetar (excluir) a utilização do recurso escasso?  

Utilizando-se da lógica dos Custos de Transação, é possível 

compreender o motivo pelo qual os proprietários utilizam o seu poder de veto 

sobre o recurso escasso e, como consequência, geram a sua subutilização.  

No exemplo da subutilização das lojas em Moscou, para o período 

em que a loja permanecesse desocupada, o único esforço que o proprietário 

deveria realizar, para verificar se os seus Direitos estavam ou não sendo 

respeitados pelos demais proprietários, era passar em frente à loja e, verificar 

se estava tendo ou não movimento. 

Mas por outro lado, se houvesse algum tipo de funcionamento, para 

que qualquer dos proprietários pudesse verificar se o seu Direito estava ou não 

sendo respeitado pelos demais proprietários deveria fazer muito mais do que 

passar em frente à loja e verificar o movimento. 

Utilizando-se dos ensinamentos de Coase, podemos afirmar que os 

custos de transação incorridos pelos proprietários para deixar a loja fechada 

são muito menores se comparados aos custos que incorreriam para controlar 

as atitudes de cada um dos agentes ao longo das transações. A partir do texto 

de Hardin e Eisenberg, em relação à tragédia dos anticomuns sobre a 

propriedade real, há, por parte da doutrina, a alegação de que o mesmo 

ocorreria com a Propriedade Intelectual.587 

 Analisando a história verificamos que em Moscou o caminho foi 

apostar na privatização, ou seja, voltamos a incentivar o agente econômico 

com a propriedade. 

 Mas esta solução é possível para o caso das Patentes?  

                                            
587 Hardin e Eisenberg afirmam que, da mesma forma que a multiplicidade de proprietários dos 

prédios comerciais das ruas de Moscou gerou a subutilização do recurso apropriado, a 
multiplicidade de titulares de Direitos de Propriedade Intelectual ocasionaria a não 
proliferação de inovações. HARDIN, Michael; EISENBERG, Rebeccas. Can Patents Deter 
Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. Science, 1998, p. 50-54.  

 
   
 



Utilizando-se da visão de Heller e Eisenberg não, principalmente no 

caso das Patentes farmacêuticas, pois o resultado seria uma maior 

fragmentação dos Direitos de propriedade, o que acaba elevando em demasia 

os Custos de Transação, principalmente para os desenvolvimentos 

subsequentes. Em outras palavras numa análise fria, os titulares da 

Propriedade Intelectual titularizam o Direito de “excluir” todos os demais 

agentes inovadores, o que no futuro acarretaria o fim da inovação. 

Eis aqui a tragédia dos anticomuns.  

Não que esta avaliação seja de todo inconteste, para muitos atores 

este tipo de interpretação não leva em consideração a natureza dinâmica do 

processo econômico e mais ainda do processo inovador. Acrescente-se a este 

raciocínio, o fato de que a ampla gama de Direitos conferidos ao titular de uma 

patente (derivado da legislação), faz com que qualquer inovação sobre o objeto 

da patente, caracterize uma infração legal. 

Como consequência poderíamos ter um lock-out, com a paralisia de 

setores industriais impedidos de produzir, ou no caso dos fármacos, verdadeira 

crise de saúde pública.588 

                                            
588 Em sentido contrário: John P. Walsh, Ashish Arora e Wesley M. Cohen (2003) conduziram 

70 entrevistas com (I) advogados atuantes na área da Propriedade Intelectual, (II) cientistas, 
(III) gerentes da indústria farmacêutica, (IV) empresas de biotecnologia, (V) escritórios de 
transferência de tecnologia de universidades e (VI) agentes governamentais, com o 
propósito de averiguar a hipótese de o patenteamento de ferramentas de pesquisa ter por 
conseqüência o retardo da produção de inovações na área específica das ciências 
biomédicas. Como resultado, os autores da pesquisa obtiveram que: · Nenhum dos 
pesquisados informou que os projetos de importância para a respectiva instituição não 
deixarem de ser desenvolvidos em razão de dificuldade a ferramentas de pesquisas 
protegidas por Direitos de Propriedade Intelectual; · As universidades e as indústrias 
pesquisadas adotaram working solutions, capazes de viabilizar os seus projetos de 
pesquisa e desenvolvimento, tais como: a) licenciamento de tecnologia; b) inventing around; 
c) utilização de Patentes estrangeiras não depositadas no país da pesquisa; d) utilização de 
bases públicas de dados e de ferramentas de pesquisas, (e) disputas judiciais e, finalmente, 
(f) valer-se da tecnologia sem a permissão do titular do Direito; · o licenciamento de 
tecnologia é expediente comum na indústria farmacêutica, o que sugere que o problema do 
acesso a ferramentas protegidas por Direitos de Propriedade Intelectual tornam-se 
acessíveis pela via contratual (contrato de transferência de tecnologia); · a maioria dos 
pesquisados responderam que a infração da patente, principalmente, por universidades é 
comum, o que é justificado com “exceção para pesquisa”; · 1/3 das indústrias pesquisadas 
reconheceram valer-se de ferramentas patenteadas sem obter a devida licença, o que, da 
mesma forma, é justificado como “exceção para pesquisa”; · A maioria das indústrias 
pesquisadas revelou que tolera a infração de suas Patentes pelas universidades (com 
exceção das Patentes sobre processos de diagnósticos a ser utilizados em testes clínicos), 



Se for grande a dificuldade de definirmos se a proteção por 

propriedade intelectual é boa ou ruim, uma tragédia comum ou anti comum 

vamos tentar abordá-la por outro ângulo, estudando o discurso epistemológico 

que a envolve. 

 

5.2 A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A PROPRIEDADE 

INTELECTUAL: COMO SE CONSTRÓI UM DISCURSO EPISTEMOLÓGICO 

DE OCASIÃO 

Como visto nos tópicos acima, temos defensores e não defensores 

para a proteção dos direitos de Propriedade Intelectual. Neste sentido é 

possível aplicarmos aqui a ideia defendida por Santos que cunhou a expressão 

epistemologia do Sul, em que metaforicamente defende que existe uma 

espécie de epistemologia que acompanha os hemisférios, ou seja, se você for 

do Norte, capitalista e hegemônico, sua forma de entender o mundo e seu 

ponto de vista é um, se você for do Sul, sua forma de entender o mundo é 

outra.589 

Independentemente da sua posição geográfica, entendemos que do 

ponto de vista do mercado, dentro de um sistema capitalista, uma retribuição 

pela aplicação e o desenvolvimento de propriedades intelectuais, seria 

admissível, como forma de retribuição ao esforço realizado pelo desenvolvedor. 

Mas comparando-se com a realidade, a questão que se coloca é a de que esta 

proteção poderia ser de caráter monopolista como é hoje? 

                                                                                                                                
vez que este uso tem o condão de elevar o valor da tecnologia patenteada. MUELLER, 
Nicole Sigrid. Should Research Tools Be Patentable? Troubles & Chances of Patenting 
Research Tools in Biotechnology and Nanotechnology. August 31, 2008. Disponível em 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1265731. Acessado em 31/05/2015. 

589 Neste sentido: Boaventura de Sousa Santos, introduziu em seus trabalhos recentes a 
epistemologia ou diversidades epistemológicas como categoria que auxilia na melhor 
compreensão das dinâmicas de relação entre os países desenvolvidos, aqui denominados 
países do norte, e aqueles em desenvolvimento ou por se desenvolver, os chamados países 
do sul. Epistemologicamente o eixo de países do norte foi quem conduziu o critério para 
demarcar o Conhecimento e o não-Conhecimento ao longo da história. Outrora tal linha era 
demarcada pela filosofia, depois pela teologia, por fim pela atividade científica, mas sempre 
numa perspectiva ocidental, essencialmente europeia. Esta linha demarcatória do saber 
constitui, na visão do autor, verdadeiro pensamento abissal, no sentido de que somente 
pode ser considerado como Conhecimento aquilo que está dentro do modelo estabelecido, 
relegando o que está fora de tal modelo ao abismo, ao não reconhecimento. 



A tragédia dos comuns pode ser evitada sem que com isto se caia 

no extremo oposto, de uma exclusividade tamanha, que de certa forma 

desestimula os desdobramentos inovadores criando não só um monopólio de 

produtos, mas também de ideias? 

A grande questão aqui é o que chamaremos de discurso de ocasião, 

pois qualquer das tragédias é ruim e não interessaria a ninguém, pois se 

admitirmos a tragédia dos comuns estamos falando de um mundo sem 

inovação, portanto estático sem que tenhamos possibilidades de 

desenvolvimento em qualquer área ou setor.  

Da mesma forma na tragédia anti comun, teríamos um mundo sem 

inovação, ou com menor inovação derivada do caráter anti-inovador do 

processo de monopólio criado pela proteção de Propriedade Intelectual. 

Se qualquer tragédia é ruim, qual a solução possível? 

Numa proposta simplificada, visando colaborar com a discussão 

seria necessário à estruturação de um sistema de proteção por Propriedade 

Intelectual, que deveria ser baseado em algumas premissas básicas, 

destacando claro, que a visão aqui apresentada, atende a lógica de uma 

epistemologia do sul: 

a) O sistema de Propriedade Intelectual deve representar uma 

recompensa “justa” ao esforço depreendido pelo agente inovador (mantendo 

intacto o pensamento que se opõe a tragédia dos comuns); 

b) A justiça da recompensa deve obrigatoriamente estar atrelada a 

existência de “produto” no mercado, ou seja, não haveria prêmio para inovação 

meramente teórica (cuja função é afastar a concorrência), evitando assim a 

existência da chamada patente defensiva, cuja única função é inibir possíveis 

novos inovadores naquela área; 

c) A chamada patente derivada (aquela que é baseada em patente 

anterior) não deveria ter a necessidade de autorização do seu detentor, quando 

o desenvolvimento representar melhoria de produto ou processo, neste caso o 

sistema internacional de Patentes deveria prever com antecedência a 



existência de recompensas ao desenvolvedor originário (aqui grande parte da 

tragédia dos anticomuns estaria resolvida); 

d) A questão do acesso à informação privilegiada (Conhecimento 

Tradicional Associado) tem que avançar, fazendo com que a previsão da CDB, 

seja efetivamente incorporada no ordenamento jurídico das nações, segundo 

um patamar mínimo, que se não por outra forma, deveria estar ligada a uma 

discussão de caráter mundial, liderada pela ONU (como exemplo), nem sob o 

enfoque específico de uma epistemologia do Sul, tampouco do Norte, mas 

deveria representar um patamar mínimo civilizatório que levaria em conta 

interesses comerciais, sociais, históricos e princípios universais; 

e) Que o processo de construção deste consenso mundial, não seja 

construído somente sob modelos já existentes (como o da Propriedade 

Intelectual), mas que possa ser gestado sob uma nova lógica, de natureza mais 

social do que econômica.  

E por fim, entendemos que a capacidade humana é infinita e 

estimulá-la é melhor do que simplesmente pagar por ela. Um sistema em que o 

desenvolvimento de ideias inovadoras, a partir de outras ideias inovadoras, 

seja premiado e não reprimido, seria no nosso entendimento muito mais 

benéfico.  

5.2.1 A Proteção do Conhecimento Tradicional Associado no Brasil: uma 

tragédia jurídica 

Do ponto de vista desta tese, o que entendemos por Conhecimento 

Tradicional Associado, não foge do conceito de inovação, deter um 

Conhecimento sobre algo é uma forma de inovação, na medida em que este 

Conhecimento possa representar um possível desenvolvimento de produto ou 

processo inovador. 

Aquele que detêm tal Conhecimento, no nosso entendimento é um 

agente inovador, e para usarmos um conceito tão caro a AED e já discutido 

nesta pesquisa, é um merecedor de recompensa, pois esta recompensa é o 

que o fará continuar sendo um inovador, e representa uma justa retribuição 



pelos esforços por ele empreendidos, neste caso pela guarda e 

compartilhamento deste Conhecimento, muitas vezes ancestral.  

No entendimento deste trabalho é sim critério de eficiência do 

sistema capitalista premiar e reconhecer o detentor do Conhecimento 

Tradicional Associado. 

Não vai aqui nenhuma novidade, a CDB e o protocolo de Nagoya 

assim como a Constituição Brasileira reconhece este Conhecimento e preveem 

a necessidade de sua recompensa.  

A partir da CDB o mundo inteiro entrou num processo de discussão 

e sistematização de uma legislação que pudesse reconhecer este direito e de 

alguma forma, normatizar a sua ocorrência e proteção. 

Este trabalho novamente se socorre da epistemologia do Sul, para 

reconhecer que a preocupação com esta proteção se deu de forma assimétrica 

no mundo; a parte desenvolvida, representada pela grande indústria, sempre 

defendeu que a recompensa pelo uso de Conhecimento Tradicional Associado 

no desenvolvimento de seus produtos, em primeiro lugar representaria um 

entrave ao processo inovador, pois colocaria mais um detentor da propriedade 

(que segundo a tragédia dos anticomuns seria um fator de negação da 

inovação).  

O discurso apesar de coerente não foi capaz de deter o processo de 

busca de alguma forma de reconhecimento ao detentor do Conhecimento 

Tradicional Associado.  

O sistema capitalista passa a buscar alternativas, que fossem do seu 

interesse, para regular a matéria, a primeira tentativa foi à normatização desta 

recompensa via proteção pela Propriedade Intelectual. 

Em uma primeira análise pareceria correto, admitindo-se que afinal 

de contas é o Conhecimento Tradicional Associado, base para produtos ou 

processos que serão protegidos por norma de Propriedade Intelectual, nada 

mais coerente que a recompensa possa ser conseguida no mesmo formato, ou 

seja, por resultados advindos da proteção patentária. 



Toda lógica carrega sua própria contradição, neste caso, como já 

demonstrado neste trabalho, o sistema de Propriedade Intelectual não pode ser 

usado para recompensar o detentor do Conhecimento Tradicional, pois o 

sistema de Propriedade Intelectual baseia-se em situações de reconhecimento 

individual enquanto o Conhecimento Tradicional é sempre coletivo e 

indeterminado. 

Muitas nações no mundo ao longo do tempo foram vencendo 

barreiras e editando normas de proteção aos Conhecimentos Tradicionais, 

como comprova esta pesquisa, mas a verdade é que são todas nações cujo 

peso no tabuleiro geopolítico mundial, é pequeno e cuja biodiversidade 

também.  

O Brasil pelo peso de sua economia no cenário global e por deter 

25% da Biodiversidade mundial, é visto como um importante ator na questão 

da proteção dos Conhecimentos Tradicionais. A edição da lei 13.123/15 

representou o coroamento de um processo legislativo, que começou em 2001 

de forma açodada, com a edição da MP 2.186-16/01 e demonstra bem o 

processo e os interesses que a discussão provoca. 

As analises até aqui efetuadas, algumas delas já devidamente 

anunciadas neste trabalho, salientando sempre, que em alguns aspectos a lei 

necessita de regulamentação, apontam para a proteção ao Conhecimento 

Tradicional Associado no Brasil, efetuada pela lei 13.123/15, como uma 

tragédia, no caso uma tragédia normativa.  

A norma é claramente favorável ao capital em detrimento das 

populações envolvidas, não há uma justa recompensa, em alguns casos pode 

nem haver recompensa. Sem contar os aspectos da falta de um processo de 

construção democrático, etc... 

Admitindo-se que o Direito (como preconiza a AED) é um indutor de 

comportamentos, portanto, um condicionante de natureza legal, é possível 

prever que a nível mundial a influência da legislação brasileira será enorme, 



pois como afirma Alvarez590, o direito influência e influência de forma 

econômica.  

 Pacheco já afirmava que a influência do Direito é direta por dois 

motivos: a) determina o preço para determinadas condutas e b) direciona uma 

alocação “eficiente” de recursos.591  

O campo da determinação jurídica para o caso de proteção dos 

Conhecimentos Tradicionais, se estreita na medida em que uma nação da 

importância e do tamanho do Brasil fixa este mesmo direito bem aquém de um 

mínimo que atenda, por exemplo, a dignidade dos atores envolvidos. 

Do ponto de vista da AED nada a se opor, pois como já 

antecipamos, para a AED o fim da ação racional (quer de indivíduos ou até 

mesmo Estados) deve ser o da eficiência econômica (fixada pela prioridade de 

uma teoria da ação racional), assim para a AED o modelo brasileiro passa a 

representar um paradigma, pois no entendimento da AED, ele é um fator de 

incentivo e orientação para indivíduos (e aqui Estados), visando ao final o fim 

específico da eficiência econômica (aqui objeto/objetivo do Direito). 

Se o Brasil for usado como parâmetro mundial, teremos um claro 

retrocesso em relação a algumas normas já existentes. Mas se a AED ajuda 

entender todos os fatores que estão por traz da construção desta tragédia 

legal, quais são os caminhos que nos restaram? Levando-se em conta que a 

simples análise e indicação da construção de um fenômeno podem ser pouco 

para o alcance prático desta tese.  

É preciso ir além, vislumbrar além dos fatores condicionantes (quer 

legais ou econômicos), para entendo-os, trilharmos o caminho inverso em 

direção aos princípios que devem nortear a construção do modelo jurídico e 

não o contrário, como se costuma construir atualmente, ou seja, aceitamos o 

que há como inevitável, porque sempre existirá uma corrente de pensamento 

                                            
590 ALVAREZ, Alejandro Bugallo. Análise Econômica do Direito: contribuições e 

desmistificações. Direito, Estado e Sociedade - Núm. 29, Dezembro 2006. p. 3. 
591 PACHECO, Pedro Mercado. El Análisis Económico del Derecho – una reconstrucción 

teórica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994. p. 8. 



de plantão, disposta a construir uma lógica em que tal conduta possa ser 

defendida. 

A AED é uma forma de explicar um fenômeno jurídico, no caso desta 

tese da proteção do Conhecimento Tradicional Associado e sua relação com a 

Propriedade Imaterial, o que acreditamos conseguimos cumprir, mas a questão 

fundamental é que uma teoria jurídica, por melhor que possamos considerá-la 

serve apenas de ferramenta de entendimento, suas teses são o resultado de 

uma análise da realidade sob a ótica que lhe convêm. 

Deste o advento do Estado moderno, as relações jurídicas no seio 

do Estado são valoradas e construídas visando preservar e respeitar princípios 

que definimos como fundamentais, ou como poderíamos definir de uma 

espécie de mínimo comum jurídico.  

A questão central é; a proteção dos Conhecimentos Tradicionais, 

pela lógica da AED, respeita estes princípios? 

Este questionamento, pretendemos responder a seguir. 

 

5.3 A PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO PELA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: UMA ANÁLISE A LUZ DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

5.3.1 A dignidade - Antecedentes Históricos/Filosóficos 

Para uma análise jurídica a respeito do princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, em primeiro lugar é preciso abordar a construção histórica do 

conceito de dignidade. 

Optamos por uma leitura da construção a partir da antiguidade 

clássica, ou da construção de um conceito de dignidade associado à 

importância econômica e social do indivíduo, ou seja, a posição social 

determinava o grau de dignidade de cada um, assim, admite-se um processo 



de gradação da dignidade que corresponderia a um conceito de maior ou 

menor dignidade (baseado no poder econômico de cada um).592 

Será a consolidação do pensamento cristão, que fará a construção 

do conceito de dignidade não ser mais atrelado à posição social mas resultado 

de condição inata, o de ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, 

portanto, digno por natureza, neste sentido é grande a contribuição de São 

Tomás de Aquino, que reafirma o conceito do homem criado a imagem e 

semelhança de Deus, portanto divino, ou nas palavras de São Tomás de 

Aquino, detentor da “dignitas humana”. 

 A grande contribuição do pensamento de São Tomás de Aquino é o 

de racionalizar a conduta humana, ou seja, digno por ser criada a imagem e 

semelhança de Deus, dele recebeu a capacidade da autodeterminação, sendo 

desta forma livre, e a modulação da dignidade seria decorrência do uso 

“racional” que cada homem daria a este presente de Deus.593  

Do ponto de vista filosófico moderno, dois autores são fundamentais 

para entendermos a questão da dignidade do ser humano; será com Immanuel 

Kant e Georg Hegel que tentaremos sistematizar este conceito. 

Com Kant, temos a fixação do conceito de dignidade como status 

moral, e a partir deste momento, tornando o indivíduo capaz de ser paciente de 

deveres e direitos dentro da ordem jurídica. Para Kant, esta capacidade 

derivada da moralidade, confere ao indivíduo, uma obrigação de 

comportamento civilizado, baseado no respeito mútuo, onde a 

                                            
592 Neste sentido Sarlet: “No pensamento filosófico e político da antiguidade clássica, verifica-

se que a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia, em regra, com a posição social 
ocupada pelo indivíduo e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da 
comunidade, daí poder falar-se em uma quantificação e modulação da dignidade, no sentido 
de se admitir a existência de pessoas mais dignas ou menos dignas. Cuida-se de um 
conceito (ou dimensão) político de dignidade, cunhado pelo pertencimento do indivíduo às 
elites políticas da sociedade...” SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e 
direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 10ª ed. rev. atual. – Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 33. 

593 FACHIN, Zulmar. Direitos fundamentais e cidadania / Zulmar Fachin, coord.; Acelino 
Rodrigues Carvalho... [et.Al.]. – São Paulo: Método, 2008. p. 163-164. 



autodeterminação de cada um seria considerada um bem absoluto, não 

passível de ser objetado.594 

Será a racionalidade a pedra de toque do pensamento kantiano 

(neste conceito específico, o pensamento de Kant se aproxima a São Tomás), 

pela racionalidade o homem se diferencia dos demais seres, eles também fruto 

da criação divina, esta racionalidade para Kant, permite ao homem estipular 

suas próprias condutas; a possibilidade do individuo não ser o responsável pela 

sua própria conduta, deve ser encarado como uma excepcionalidade, dentro de 

razões justificadas, no mais das vezes para justificar outras possibilidades de 

autodeterminação. 

Outra questão importante para Kant é a da universalização desta 

liberdade, derivada da autonomia de cada um, para Kant isto não pode ser um 

privilégio, mas sim uma faculdade de todos, portanto, de distribuição igualitária. 

Será exatamente esta igualdade entre os indivíduos, 

caracterizadores de sua autonomia e de sua interação moral, que afastará a 

ocorrência de qualquer privilégio, para Kant, a possibilidade de uma ação 

causar a supressão da liberdade de outro sujeito, caracterizaria que esta ação 

não é universalizável, portanto, imoral. 

 Para Kant, cada sujeito é responsável pela construção de sua 

própria consciência ética, cujo limite é o reconhecimento de que a faculdade 

que lhe é inata, também o é a outro sujeito, portanto seu limite de liberdade e 

de ação vai ser o limite de liberdade e de ação do outro.595 

 Mas liberdade em Kant, é conceito moral, portanto, carregado de 

responsabilidade, tem preço e deve ser exercida com o peso da racionalidade 

                                            
594 COSTA NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, 

do STF e do Tribunal Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 25. 
595 Nas palavras de Costa Neto: “Kant fundamenta o seu sistema moral delimitando o conceito 

de liberdade, inicialmente argumentando que, quando da realização de juízos morais, não 
deveriam ser consideradas circunstâncias empíricas dos sujeitos, e que, 
consequentemente, tal liberdade seria igualmente distribuída. Além disso, sustenta que ela 
teria base na igualdade e que ambas seriam a origem de toda questão ética.” COSTA 
NETO, João. Dignidade humana: visão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, do STF 
e do Tribunal Europeu. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 29. 



e com a obrigatória visão de eticidade, derivada de nossa construção moral em 

relação ao outro e a sua liberdade. 

 É este pensamento que confere ao pensamento kantiano a lógica 

da punição ao infrator desta eticidade, desde que respeitado o princípio da 

legalidade, pois assim estaria respeitando aquele que seria paciente da 

punição. 

 Pois a liberdade decorrente de nossa autonomia de vontade, nos 

leva a prática da ação, e ao mesmo tempo por aceitar as consequências desta 

ação, assim a punição seria apenas a consequência da ação praticada, nesta 

situação a legalidade, torna claro o alcance das consequências da ação. 

Deriva deste entendimento, que a ação é um ato de vontade e de 

liberdade (mesmo as mais reprováveis), ao assim agir o indivíduo aceita suas 

consequências, que fazem parte do processo da construção da liberdade de 

cada um, desta forma, a dignidade é um direito de todos, mesmo daqueles com 

comportamento reprovável, destaca-se assim que em Kant, legalidade e 

dignidade da pessoa humana são interligados.596 

Em Hegel a questão da dignidade da pessoa humana está 

relacionada ao seu conceito de liberdade, Hegel desenvolve um sistema que 

visa entender o desenvolvimento da liberdade desde o momento do lógico, da 

Ideia, até o espírito absoluto. Assim, a liberdade para Hegel tem um sentido 

lógico-conceitual e um sentido histórico-institucional.597 

O pensamento hegeliano baseado no tripé Ideia, Natureza e 

Espírito, aponta o caminho percorrido pela ideia de liberdade presente desde o 

seu escopo inicial, que se encontra perfeito na ideia – mas ainda não 

consciente para o indivíduo – até o momento de sua materialização na 

natureza, até chegar ao seu ápice que é representado pela plena consciência 

                                            
596 FACHIN, Zulmar. Direitos fundamentais e cidadania / Zulmar Fachin, coord.; Acelino 

Rodrigues Carvalho... [et.Al.]. – São Paulo: Método, 2008. p. 231. 
597 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução: Paulo Meneses, 

com a colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado. 4ª ed. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2007. p. 31-34. 

 



no espírito, quando a liberdade já não é apenas um valor em si, mas também 

um valor para si, já totalmente consciente de sua plenitude. 

 A ideia já representa uma realidade, mas não uma efetividade, pois 

ainda não está manifesta na natureza, será no espírito, aonde tudo retorna 

para junto daquilo que tem realidade, ou seja, aonde a natureza retorna à ideia.  

Para Hegel, o desenvolvimento do espírito é o movimento da 

concretização da liberdade, que aparece na objetividade histórica das relações 

e intervenções humanas, construindo o seu sentido histórico-institucional.598  

Será a construção do sentido do espírito (aqui nos seus conceitos 

objetivo/subjetivo) que resultará na construção histórica do desenvolvimento de 

autoconsciência da liberdade, que vai culminar no Direito e no Estado.  

Para Hegel é o Estado que possibilita a mediação das vontades-

livres como condição garantidora da liberdade, condição sem a qual não é 

possível a verdadeira liberdade. O Estado não limita a liberdade dos indivíduos, 

mas a promove e possibilita. 

Entende Hegel, que ser livre é ser sujeito, assim como ser sujeito é 

ser livre, o sujeito não é detentor da liberdade, ele é a própria liberdade; que 

ocorre no campo da intersubjetividade, dentro do conceito ético, de um sujeito 

livre que reconhece outro sujeito livre.  

Para Hegel o sujeito não enxerga apenas seu eu singular, mas 

também um eu universal, reconhecendo no outro a mesma liberdade que 

atribui a si mesmo. Assim um conceito de manifestação de vontade livre, não 

pode ser confundido com uma manifestação de vontade isolada, mas sim de 

uma vontade que, construída sob uma ética da liberdade, é de todos aqueles 

que gozam do Direito. Em Hegel, a construção deste processo é longo e 

penoso, e só assim o espírito alcança a forma plena da liberdade, Hegel, 

                                            
598 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio. 

A Filosofia do Espírito. Tradução: Paulo Meneses com a colaboração do Pe. José 
Machado. São Paulo: Edições Loyola, 1995. p. 513. 



entende que este processo longo e penoso é a História, que, em sua essência, 

é o progresso na consciência da liberdade.599  

Ao contrário de Kant, Hegel, afirma que a dignidade não é inerente 

ao ser humano, mas um resultado das interações e do meio que vive e, 

principalmente, um resultado de suas escolhas e da sua conduta.600 

 Esta valorização da personalidade no pensamento hegeliano, ganha 

destaque, principalmente na sua interação com o outro (aqui representado pela 

família, sociedade e Estado), daí deriva o conceito institucionalista do 

pensamento hegeliano. Para Hegel, é a consciência de si mesmo, que faz com 

que se construa a noção de dignidade.601 

Em Hegel o conceito de dignidade assume um dever ser jurídico, ao 

contrário de Kant, para quem a dignidade seria um dever moral, dentro desta 

lógica, a noção de imperativo jurídico é uma noção que engloba a possibilidade 

de uma prestação negativa, ou seja, abster-se de ofensas à personalidade.602  

                                            
599 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A Razão na história: uma introdução geral à filosofia da 

história. Tradução de Beatriz Sidou. -- 2. ed. --São Paulo: Centauro, 2001. p. 22. 
600 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia do Direito. Tradução: Paulo Meneses...[et al.]. 

São Leopoldo: Ed. UNISSINOS, 2010. p. 54. 
601 No mesmo sentido Sarlet: “Na condição de um dos expoentes (se não o expoente) do 

idealismo filosófico alemão do século XIX, Hegel – aqui na interpretação outorgada por 
Carlos Miguel Ruiz – acabou por sustentar uma noção de dignidade centrada na ideia de 
eticidade (instância que sintetiza o concreto e o universal, assim como o individual e o 
comunitário), de tal sorte que o ser humano não nasce digno – já que Hegel refuta uma 
concepção estritamente ontológica da dignidade -, mas torna-se digno a partir do momento 
em que assume sua condição de cidadão. Nesta perspectiva, não é à toa que na filosofia do 
direito de Hegel já se faz presente a concepção de que a dignidade é (também) o resultado 
de um reconhecimento, noção esta consubstanciada – não só, mas especialmente – na 
máxima de que cada um deve ser pessoa e respeitar os outros como pessoas. SARLET, 
Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 10ª ed. rev. atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 45. 

602 A este respeito Hegel: “Respecto de la acción concreta y da la situación moral y ética, el 
derecho abstracto es sólo uma posibilidad frente a um contenido ulterior, por lo cual la 
determinación jurídica es sólo um permiso o uma autorización. A causa de su misma 
abstracción, la necesidad de este derecho se limita a algo negativo: no lesionar la 
personalidade y lo que de ella se sigue. Solo hay por lo tanto prohibiciones jurídicas, y la 
forma positiva de los conceptos jurídicos, según su contenido, tiene como fundamento, em 
última instância, la prohibicion”. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios de la filosofia 
del derecho. Trad.: Juan Luis Vermal. 2 ed. Barcelona: Edhasa, 1999. p. 120. 



Se assumirmos a premissa em Hegel, de que a dignidade é um 

dever jurídico, será no seio do Estado que este reconhecimento será 

possível.603 

Numa tentativa de aproximação e síntese de Kant e Hegel, 

destacamos: em Kant, a defesa da livre determinação do homem para construir 

suas próprias limitações (leis), o que por outra mirada, significa sua não 

instrumentalização para se atingir qualquer fim; já Hegel, aponta a dignidade 

como um imperativo jurídico, o que naturalmente nos obriga a elaborar, uma 

ordem jurídica organizada, capaz de valorar e defender a dignidade de cada 

um, possibilitando a reciprocidade. 

A dissonância maior se manifesta em Hegel, quando ele assinala 

que, permanecendo no contexto do ponto de vista moral (posição Kantiana), - 

sem incluir uma discussão no campo da eticidade (autonomia da vontade), – 

sem passar a discussão da eticidade, todo o valor deste princípio se tornaria 

apenas um formalismo e a “ciência da moral” seria sinônimo de uma retórica 

sobre o dever pelo próprio dever, ou seja, sem um aprofundamento da noção 

da juridicidade do conceito. 604 

Para Kant todo e qualquer indivíduo detém a capacidade (jurídica) 

de reconhecimento, de ser sujeito de direito e de participar da sociedade, já 

que isso é inerente à contemporaneidade; em Hegel a dignidade é uma 

possibilidade de prestação, algo não inato, mas adquirido pelo ser humano, 

esta prestação passa necessariamente pela mediação do Estado (que para 

Hegel é o responsável pela dignidade da pessoa humana e pela liberdade). 

Destacam-se, portanto, vários pontos em comum, entre os dois pensadores, 

ambos defendem a tutela da autonomia, um antipaternalismo e o processo de 

defesa de um valor intrínseco para o sujeito. 

 A dignidade nos impõe, enquanto dever ético, certas regras e 

medidas, cuja finalidade é a defesa de nosso status do sujeito, assim podemos 

                                            
603 SEELMAN, Kurt. Pessoa e dignidade da pessoa humana na filosofia de Hegel. In: Sarlet, 

Ingo. (org.). Dimensões da Dignidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 59.  
604 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios de la filosofia del derecho. Trad.: Juan Luis 

Vermal. 2ª ed. – Barcelona: Edhasa, 1999. p. 231. 



afirmar, que, nessa perspectiva, o ser racional é um fim em si mesmo, desta 

forma os seres humanos são racionalmente responsáveis pelos seus 

interesses.605  

5.3.2 A dignidade da Pessoa Humana como valor 

O conceito de dignidade da pessoa humana é um dos valores 

fundamentais do Estado, valor este que também está presente nos princípios e 

regras. A dignidade como valor será o objetivo a ser perseguido neste tópico, 

para tanto utilizaremos como norteador teórico para esta análise, o trabalho de 

Robert Alexy, que dividiu a norma em dois sentidos, as normas deontológicas e 

axiológicas. Na visão de Alexy606: 

  

                                    norma 

 

 

   norma deontológica                      norma axiológica  

 

 

regra            princípio            regra de              critério de 

                                                valoração              valoração 

 

 

Como norma deontológica, a dignidade deve ser analisada como 

regra e princípio os quais devem ser (dever-ser) aplicados sem a análise crítica 

de sua valoração como positivos ou negativos, apenas devendo ser cumpridas. 

                                            
605 Neste sentido Barroso: “A dignidade da pessoa humana é um valor moral que, absorvido 

pela política, tornou-se um valor fundamental dos Estados democráticos em geral. Na 
sequência histórica, tal valor foi progressivamente absorvido pelo Direito, até passar a ser 
reconhecido como um princípio jurídico.” BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa 
humana no direito constitucional contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e 
critérios de aplicação. Interesse público – IP, Belo Horizonte, ano 14, n. 76, p. 29-70, 
nov./dez. 2012. p. 62-68. 

606 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015. p. 151. 

 



Como norma axiológica, encontramos a dignidade como valor, que 

ao contrário das regras e dos princípios, tem como fundamento um conceito de 

positivo (bom), que pode ser resultado de diversas interpretações, quer como 

regra de valoração ou critério de valoração. Para efeitos deste trabalho, nos 

importa ressaltar o aspecto valorativo que o princípio da dignidade pode 

assumir, assim além de seu caráter jurídico normativo, é imperativo apontar 

que a dignidade também deve ser interpretada pelo fundamento daquilo que 

representa como um valor positivo para e da comunidade. 

Como regra prevista e qualificada no Art. 1º da Constituição Federal, 

como princípio fundamental (em texto legal), ela transcende o caráter ético e 

moral, constituindo uma norma jurídico-normativa que possui claramente um 

valor jurídico fundamental da sociedade.607 

Ressaltando a importância da dignidade como um valor, desta 

forma, podemos evidenciar um ponto de contato da norma deontológica e a 

norma axiológica, diante desta intercomunicação, pretende-se apontar que, 

possivelmente, não seja o mais correto, se pretender a proteção da dignidade 

da pessoa humana levando-se em conta apenas normas jurídico normativas, é 

importante sempre destacar o caráter hermenêutico de uma interpretação que 

leve em consideração os valores protegidos pela própria norma 

(Constituição).608  

Cumpre destacar que a configuração deontológica de uma norma, 

ou seja, sua configuração em regras e princípios não afasta a sua 

consideração enquanto valor, pois antes da sua construção jurídico-normativa 

(texto legal), ela possuía uma valoração tal, que permeou a sua construção 

                                            
607 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 10ª ed. rev. atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2015. p. 74. 

608 Neste sentido FUCHS: “...entendo ser importante destacar a dignidade como valor, 
observando seu caráter hermenêutico, pois não tem como se fazer uma interpretação da 
Constituição sem atentar para os valores por ela protegidos. Desta a forma, a dignidade não 
deve apenas ser protegida pelas regras e princípios normatizados na Constituição, 
devendo-se ter a devida atenção para o seu caráter axiológico, este que revela ser o mais 
apropriado para avaliar as ações ou omissões contra a dignidade, não apenas pelo que é 
devido, permitido ou proibido (dever-ser, normas deontológicas), mas sim pelo que é bom.” 
FUCHS, Mariane Kliemann. Igualdade ou indiferença? Qual o melhor caminho na busca 
pela dignidade? 127f. Dissertação, Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 2008. p. 28. 



deontológica, possuindo características de norma axiológica (efeito positivo), é 

claro que em determinadas situações, teremos casos em que nem todas as 

normas podem ser consideradas normas detentoras de axiologia, quer pela sua 

construção, quer pelos objetivos que alcançam, serem no todo diferentes da 

sua axiologia. A menos que se considere o efeito negativo de uma norma, 

como possível valor axiológico, na verdade esta é uma das implicações da 

interpretação pela AED.  

5.3.3 Dignidade da pessoa humana como regra e princípio 

No pensamento de Alexy,609 os princípios não possuem uma 

extensão determinável, devendo sempre ser levados em consideração dentro 

de uma métrica do possível, caso a caso; desta forma, podem ser escalonados 

com gradações diferentes, visando atingir o melhor resultado; em sentido 

contrário para Alexy, às normas não admitem uma extensão determinável, ou 

são cumpridas ou não são, em sendo válida uma regra, elas equivalem a uma 

determinação no âmbito fático e jurídico. Isto significa que a diferença entre 

regras e princípios é qualitativa e não gradual. Toda a norma é ou uma regra 

ou um princípio. 

Alexy, como forma de diferenciação entre normas e princípios 

estabeleceu o critério do conflito, neste sentido, para a resolução de um conflito 

de regras, é necessário estabelecer uma norma (regra) resolutiva do conflito, 

que seja capaz de declarar uma das regras conflitantes como não válida. 

 O problema da norma resolutiva de conflito pode ser solucionado 

com uma norma posterior (que invalida a anterior) ou uma norma especial (que 

sobrepõe à regra geral), ou ainda aceita Alexy, que a solução se dê pelo 

critério de importância da norma. 

                                            
609 “O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os princípios são normas 

que exigem que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades 
jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são comandos de otimização, que estão 
caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus e que a medida 
adequada de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, mas também das 
jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras”. 
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2015. p. 86. 



 Na situação de um conflito de princípios, teremos que pensar de 

forma diferente, já que a solução não pode ser igual à da resolução de regras 

conflitantes, quando um princípio entrar em conflito com outro, 

necessariamente um deles deve ceder perante o outro, não que se torne não 

válido, tampouco é caso de criação de norma exceção. Lembrando sempre que 

o princípio que cedeu em um caso concreto, pode ser o valorado em outro caso 

e vice-versa.610 

 Resumidamente, o conflito de regras se resolve pela invalidação de 

uma delas, enquanto o conflito de princípios se resolve pela gradação de valor 

entre eles.  

Outra questão a ser abordada é a diferenciação entre princípios e 

valores, resumidamente, para Alexy esta diferenciação é tímida, no sentido de 

que o que é o melhor em termos de valores, deve ser para os princípios 

devidos. Assim a diferença básica é, portanto, deontológica (dever-ser) no caso 

dos princípios e axiológica (no campo do melhor).  

A dignidade da pessoa humana prevista em nossa Constituição 

insere-se no nosso entendimento, tanto como princípio, quanto como um valor. 

Como princípio (dever-ser), tem caráter de exigibilidade imediata, ainda mais 

se tratando de norma de cidadania, como valor, passa a ser critério axiológico 

de determinação e decisão. 

Do cotejamento entre um princípio normatizado e, portanto, exigível 

no aqui e agora e um valor e critério decisional, é necessário entendermos de 

que forma a proteção dos Conhecimentos Tradicionais, pela lógica da Análise 

Econômica do Direito, se comporta em relação à previsão da dignidade da 

pessoa humana, prevista em nossa Constituição.  

5.3.4 A dignidade da pessoa humana – Classificação e dimensões 

                                            
610 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2015. p. 88. 



No mesmo sentido aqui aplicado, destaca-se o pensamento de José 

Afonso da Silva611, para quem, a dignidade da pessoa humana não deriva de 

uma criação constitucional, ela seria na verdade um conceito em si mesmo, a 

constituição apenas o reconhece, a ponto de transformá-la em um valor 

supremo da ordem jurídica. 

Do ponto de vista de uma classificação optamos por considerar que 

a dignidade da pessoa humana tem duas dimensões: a) uma 

natural/ontológica; e b) outra cultural.612  

Como dimensão ontológica, a dignidade da pessoa humana pode 

ser interpretada como um valor supremo, um princípio metajurídico, um direito 

natural; como dimensão cultural, pode ser interpretada como um princípio ou 

um valor juridicamente reconhecido ou um direito positivo. A importância de 

alcançar essa perspectiva se deve ao fato de que, para utilizar o pensamento 

de Buergenthal,613 a proteção dos direitos humanos no sistema internacional 

viabiliza a internacionalização dos direitos humanos, mas também a 

humanização do direito internacional. 

Ainda como dimensão ontológica, podemos encontrá-la no 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

                                            
611 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da 

Democracia. In: Revista de direito administrativo. 12. n. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. abr/jun. 1998. p. 91. 

612 Esta classificação diverge daquela apresentada por Sarlet, que ao elaborar uma proposta de 
conteúdos e significados da dignidade da pessoa humana sob uma perspectiva jurídica, a 
partir do ângulo jurídico-constitucional, pensou a dignidade da pessoa humana com quatro 
dimensões: a) a ontológica; b) a comunicativa e relacional; c) como construção e; d) como 
limite e como prestação. SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa 
humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: 
Revista Brasileira de Direito Constitucional. n. 9. jan./jun. 2007. Disponível em: < 
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC- 09/RBDC-09-007-INDICE.htm>. Acesso em: 
17/05/2016. Vale lembrar que Canotilho e Moreira propõem três dimensões para tratar a 
dignidade da pessoa humana, sendo elas: a) a dignidade como dimensão intrínseca do ser 
humano (é importante, por exemplo, para coibir a tortura, maus tratos, penas desumanas e 
infamantes, contra a escravidão, a servidão, o trabalho forçado, o tráfico de seres 
humanos); b) a dignidade como dimensão aberta e credora de prestações (reporta à 
necessidade de condições mínimas para uma existência digna e tutela para pessoas em 
situações de carência ou risco); c) a dignidade como expressão de reconhecimento 
recíproco (como a ressocialização no direito penal). CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. I. v. 4. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2007. p. 199. 

613 BUERGENTHAL, Thomas. Prólogo. In: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção 
internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São 
Paulo: Saraiva, 1991. p. 301. 



1789, ao referir-se a “direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem”614; 

ou, de forma mais direta quando o preâmbulo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 assim prevê: “Considerando o reconhecimento da 

dignidade inerente e de seus direitos iguais e inalienáveis de todos os 

membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 

no mundo”,615 também quando a Declaração e Programa de Ação de Viena da 

Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos em 1993 reconhece que todos 

os direitos humanos derivam da “dignidade e valor inerente na pessoa 

humana”.616  

 Como inspiração, a dignidade da pessoa humana pode ser 

encontrada na Declaração do Direito ao Desenvolvimento de 1986, na 

Declaração do Milênio de 2000 e no Memorando de Intenções sobre o Acordo 

Mútuo de Cooperação no Desenvolvimento e Implementação de Programas 

Abrangentes para a Promoção e Proteção dos Direitos no Brasil com a ONU, 

de 2000.  

Vale ressaltar que a dignidade da pessoa humana é um direito 

indisponível e, em decorrência, seu titular não tem como perdê-la, por ação ou 

omissão, ainda que por ato decorrente de vontade. Defendemos que todo 

homem (gênero) é possuidor de um núcleo essencial, que lhe confere valor por 

si e se torna palpável, juridicamente, no feixe indissociável, interdependente e 

multidimensional dos direitos humanos que, a rigor, há de ser observado, 

considerado, respeitado e concretizado pelo juiz.617  

                                            
614 DECLARAÇÃO dos Direitos do Homem e do Cidadão. 26 de agosto de 1789. In: Textos 

básicos sobre derechos humanos. Madrid. Universidad Complutense, 1973. Traduzido do 
espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva apud FERREIRA FILHO, Manoel G. et. al. 
Liberdades públicas. São Paulo: Saraiva, 1978. Disponível em: < 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentosanteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5esat%C3%A9-
1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em: 17.06.2016.  

615 ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. The universal declaration of human rights. 
Disponível em: Acesso em: 17/06/2016. 

616 ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. Conferência Internacional de Direitos Humanos. 
Vienna Declaration and Programme of Action. Disponível em: < 
http://www.ohchr.org/Documents/ ProfessionalInterest/vienna.pdf>. Acesso em: 15/06/2016.  

617 SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Petrópolis: KBR, 2011. p. 
127-129. 



Assumimos, portanto, que a dignidade é uma qualidade inerente, da 

essência da pessoa humana, que faz parte da própria natureza do ser humano, 

quando expressamos este pensamento, estamos na verdade nos referindo a 

sua dimensão ontológica.618  

Por ontológica, entendemos que a primeira dimensão da dignidade 

da pessoa humana, deriva da condição primária de ser pessoa humana, não 

sendo obra da criação humana por ser-lhe inata e, por isso, desde o início 

defendemos que esta vocação ultrapassa qualquer limitação, podendo ser, 

portanto, invocada e pensada como reguladora do espaço das relações 

humanas (seja nacional, regional, internacional ou transnacional). 

 Assim, independe de qualquer classificação seja de gênero, cor, 

origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação, o único 

requisito para ser titular de direitos e deveres é ser humano.619 

 Portanto, a dimensão ontológica aqui defendida, diz respeito a uma 

constituição base natural do ser humano que lhe atribui valor.  

Mas por que o fato de simplesmente ser humano já lhe confere o 

principio da dignidade, como defende a dimensão ontológica?  

A resposta está na nossa racionalidade, que nos difere dos demais 

seres vivos, ou seja, a dignidade humana encontra um elemento de distinção 

na nossa capacidade racional (da qual se segue a capacidade de emitir juízos 

morais, de gerar conceitos e comunicar tais conceitos), na nossa liberdade de 

                                            
618 No mesmo sentido Piovesan: ”todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, 

sendo incondicionada, não dependente de qualquer outro critério, senão ser humano. O 
valor da dignidade humana se projeta, assim, por todo o sistema internacional de proteção. 
Todos os tratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do Positivismo Jurídico, 
incorporam o valor da dignidade humana.” PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e princípio 
da dignidade da pessoa humana. In: LEITE, George Salomão (Org.). Dos princípios 
constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 188. Ainda neste sentido Beriain: “De ahí que se pueda afirmar 
sin temor a equivocarse que la dignidad tiene, em primer lugar, uma vertiente ontológica, en 
cuanto que es una cualidad ligada directamente al ser.” BERIAIN, Íñigo de Miguel. La 
dignidad humana, fundamento del derecho. In: Boletín de la Facultad de Derecho. 27. n. 
2005. p. 335. Disponível em: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-2005-27-
B68A6DC2/PDF>. Acesso em: 14/06/2016. 

619 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. p. 30-36. 



assumir escolhas e riscos, sempre no sentido de potencializar nossas 

qualidades e virtudes.620  

Já como dimensão cultural, invocamos as ideias de Häberle, que 

defende que a base do conceito de cultura são as ideias tradicionais, 

escolhidas e transmitidas pela história, e seus valores respectivos, assim ele 

defende que todo sistema cultural deve ser compreendido como resultado das 

ações e também como elemento condicionante para as ações que virão.621 

Na sua construção de uma teoria da constituição, Haberle defende 

que a constituição, não deve funcionar apenas como uma ordem para juristas, 

para que estes a interpretem aplicando os métodos hermenêuticos, ele afirma 

que a constituição não pode ser apenas um texto jurídico, mas representa 

também certo estágio de desenvolvimento cultural, é “un medio de auto 

representacion propia de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y 

fundamento de sus esperanzas y deseos.”622 

5.3.5 A dignidade da pessoa humana – A Norma Constitucional 

A dignidade da pessoa humana foi instituída como um dos 

fundamentos da República Federativa que serve de subsídio aos direitos e 

garantias constitucionais expressos no art. 5º623, tendo previsão expressa no 

art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988.624 

                                            
620 Neste sentido Beriain: “podemos afirmar que el ser humano, como tal, es valioso porque 

posee intelectualidad, libertad y sentido de lo moral.” BERIAIN, Íðigo de Miguel. La dignidad 
humana, fundamento del derecho. In: Boletín de la Facultad de Derecho. 27. n. 2005. 
Disponível em: <http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-2005-27-B68A6DC2/PDF>. 
Acesso em: 07/09/2014. p. 337. 

621 Haberle apresenta sua teoria da Constituição, como uma ciência da cultura, e sua proposta 
de cultura seria fundamentada nos seguintes aspectos: “1) “cultura” es la mediacion de lo 
que en un momento dado fue (aspecto tradicional); 2) “cultura” es el ulterior desarrollo de lo 
que ya fue en su momento, y que se aplica incluso a la transformación social (aspecto 
innovador); 3) “cultura” no es siempre sinónimo de “cultura”, lo cual significa que un mismo 
grupo humano puede desarrollar simultáneamente diferentes culturas (aspecto pluralista de 
la cultura).” HÄBERLE, Peter. Teoría de la constitución como ciencia de la cultura. 
Traducción de Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 2000. p. 26. 

622 HÄBERLE, Peter. Teoría de la constitución como ciencia de la cultura. Traducción de 
Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 2000. p. 28. 

623 In verbis: Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamento: [...] III - a dignidade da pessoa humana. 

624 Diante da previsão constitucional do Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal Brasileira de 
1988, defende Sarlet, que é necessário apontar que este artigo não esta concedendo o 



Na sua relação com a norma de natureza constitucional, a dignidade 

da pessoa humana é em muitos aspectos caracterizada como um meta 

princípio que se projeta sobre todos os outros princípios e normas 

constitucionais e infraconstitucionais, desta forma não se pode abrir mão de 

considerá-la quando do processo de criação de normas, ou mesmo na sua 

interpretação ou aplicação. 

Já no “Preâmbulo” da Constituição Federal, assim como por todo 

texto normativo, temos sinais claros de que o texto de nossa constituição, 

propugna-se pela construção de um Estado democrático de Direito, com ênfase 

na proteção dos direitos sociais e individuais, centrando numa maior 

valorização dos preceitos da liberdade, da segurança, do bem-estar, do 

desenvolvimento, da igualdade, da justiça, visando ao cabo, alcançarmos um 

patamar civilizatório elevado, com um claro e inequívoco aumento da eficácia e 

efetividade da dignidade humana. 

Construída e moldada para ser uma negação ao regime totalitário 

que superava, a Constituição se pretende um marco para a efetivação de uma 

democracia para o século XXI, com a pretensão e fundamentos que, ao serem 

aplicados, construam espaços de cidadania, capazes de edificar, através de 

ações reais, oportunidades ao cidadão, independente de classe social, cor, 

sexo ou raça: segurança pública e jurídica, assistência à saúde, atendimento 

escolar, moralidade, liberdade, emprego, respeito aos seus direitos 

fundamentais (valores estes inseridos no contexto representativo da dignidade 

humana). 

No cotejamento da construção de um estado democrático de Direito, 

a dignidade da pessoa humana é o primeiro valor a ser preservado e 

construído. 

                                                                                                                                
direito à dignidade da pessoa humana, mas sim e tão somente reconhecendo um direito que 
é pré-existente, pois como já fora mencionado em outras oportunidades, esta dignidade não 
poderá ser concedida e sim reconhecida, da mesma forma que, sob hipótese nenhuma, 
poderá o ser humano perder sua dignidade, mesmo que o fato que tenha provocado seja o 
mais indigno possível, porém poderá ser violada. Para Sarlet a utilização do termo “direito à 
dignidade” é totalmente equivocado, se levado em conta como uma estrita concessão de 
direito, pois se assim fosse entendido, poderíamos sustentar a sua não existência. SARLET, 
Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 10ª ed. rev. atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 47-53. 

 



Mas no nosso entendimento, a dignidade da pessoa humana é 

construção axiológica (valor), sem qualquer conotação, ou conteúdo pré-fixado, 

ou seja, uma cláusula aberta que assegura a todos os indivíduos o direito à 

mesma consideração e respeito, como norma axiológica de valor, em muito se 

assemelha a conteúdo moral, portanto depende, para a sua concretização, do 

processo de julgamento que esses indivíduos fazem acerca da admissibilidade 

ou inadmissibilidade das diversas formas de manifestação da autonomia 

humana.625  

Podemos definir que a Constituição Federal assegura a dignidade da 

pessoa humana (homem ou mulher), tal como existem, da pessoa concreta, na 

sua vida real e cotidiana, que a ordem jurídica considera irredutível e 

insubstituível e cujos direitos fundamentais a Constituição Federal enuncia e 

protege. 

Não se trata da construção de um ser hipotético ou ideal, e, portanto, 

abstrato, a característica fundamental é anunciar que todo homem e toda 

mulher personificam todas as faculdades da humanidade. 

A grande contribuição dada pelo constituinte de 88, foi o de construir 

um modelo de Estado personificado no Estado democrático de Direito, 

construindo um modelo estatal em que reconhece categoricamente que é o 

Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o 

ser humano constitui a finalidade precípua e não meio da atividade estatal.626 

Será o critério da dignidade da pessoa humana o critério balizador 

da legitimidade de uma determinada ordem normativo-constitucional, já que 

como fundamento e objetivo, é em regra, a razão de ser do próprio poder 

estatal. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos mais 

importantes do ordenamento jurídico brasileiro, daqueles que, no nosso 

entendimento, detêm o maior valor, perante os demais princípios e normas 

                                            
625 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade humana e moralidade democrática. 

Brasília: Brasília Jurídica, 2001. p. 48. 
626 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 103. 



constitucionais/infraconstitucionais, e pode ser anunciado como princípio 

fundante e estruturante. Nesta lógica, seus efeitos e sua abrangência se 

espalham para todo o ordenamento.627 

É exatamente como norma fundante/estruturante, a detentora da 

maior graduação axiológico-valorativa, que assume um valor que guia não 

apenas os direitos fundamentais, mas toda a ordem constitucional. 

Será exatamente este valor de guia, que vai permitir sua penetração 

em todas as estruturas mínimas e irredutíveis, outorgando unidade ideológica à 

norma, que, por decorrência dos fins determinantes que o direito se outorga 

implantar, estrutura os diferentes elementos da convivência social. 

Dotado de “eficácia plena”, o princípio da dignidade da pessoa 

humana, pode ser aplicado independentemente de quaisquer outras 

providências legislativas. No entanto, decorrente de sua inespecificidade, o 

analista deve promover a sua densificação, em cada caso concreto, para 

preservar a unidade do ordenamento jurídico.628 

Defendemos que a função ou razão de ser do Direito, representado 

na Constituição, é a proteção da dignidade humana, ou seja, da capacidade do 

homem de agindo enquanto tal, retirar a essência de sua natureza em atitudes 

como amar, descobrir a verdade e criar a sua própria história, que pode sim ser 

personificada pela construção do seu próprio conhecimento. 

 

                                            
627 Neste sentido: “Assim, não há como negar que os direitos à vida, bem como os direitos de 

liberdade e de igualdade correspondem diretamente às exigências mais elementares da 
dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, os direitos políticos [...] são manifestações 
do princípio democrático e da soberania popular. Igualmente, percebesse, desde logo, que 
boa parte dos direitos sociais radica tanto no princípio da dignidade da pessoa humana 
(saúde, educação, etc), quanto nos princípios que, entre nós, consagram o Estado social de 
Direito.” SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001. p. 99. 

628 “É justamente nesse sentido que assume particular relevância a constatação de que a 
dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais. Na 
condição de limite da atividade dos poderes públicos, a dignidade necessariamente é algo 
que pertence a cada um e que não pode ser perdido ou alienado, porquanto, deixando de 
existir, não haveria mais limite a ser respeitado (considerado o elemento fixo e imutável da 
dignidade).” SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001. p. 108. 

 



5.3.6 A Dignidade da Pessoa Humana – A ideia da proteção do 

Conhecimento Tradicional Associado 

A ideia do homem como construtor de sua própria história e do seu 

caminhar pelo tempo, é em essência, uma conquista da humanidade 

relativamente recente, em muitos aspectos esta proteção se deu de forma 

assimétrica em todo planeta. 

Os extratos sociais mais desenvolvidos (e aqui a referência é em 

relação à possibilidade de defesa de direitos), foram ao longo do tempo 

construindo sistemas normativos e econômicos que lhes fosse mais favorável, 

principalmente nas questões de liberdade e propriedade. 

A construção do pensamento ocidental de cunho liberal, em muito se 

deu sobre a ruína e a total exploração de povos hipossuficientes na defesa de 

seus interesses. O processo de construção deste mecanismo, ao longo da 

história, sofreu altos e baixos, em momentos específicos, a construção liberal 

sofreu pequenos reveses, para logo depois retomar seu curso exploratório.  

O processo de dominação/exploração apresenta-se tanto no plano 

macro (entre Estados), quanto no plano micro (dentro do Estado); com atores 

bem definidos, de um lado o capital e seus defensores e de outro, aqueles cuja 

capacidade de defesa dos seus interesses é altamente deficitária, com suas 

diferentes demandas e necessidades. 

O viés econômico sempre foi um norteador importante das decisões, 

tanto no plano macro, como no plano micro, e a hegemonia capitalista/liberal só 

acentuou este processo.  

Como contraponto a esta verdadeira hegemonia do pensamento 

capitalista/liberal, fomos construindo ao longo da história a noção do mínimo 

existencial, no sentido de defendermos que alguns elementos de nossa 

existência são inegociáveis.  

Para tanto fomos construindo a ideia dos direitos e garantias, que no 

fundo são os garantidores de certa “lógica da imperfeição”, utilizando-se aqui 



do pensamento de Sandel629, que defende em linhas gerais que melhor do que 

assegurar o acesso irrestrito a qualquer melhoramento, é nosso dever 

questionar se devemos aspirar a ele, respeitando nossos limites e nossa 

história. 

Assim a Dignidade da pessoa humana se insere no contexto deste 

mínimo existencial, ou o direito a minha dignidade, ainda que imperfeita, e 

como tal a preservação do modo de ser e de pensar, são características desta 

proteção. 

Como elemento fundante do ordenamento jurídico, o principio da 

dignidade humana, sempre que invocado, deve ser o norteador da construção 

normativa e o fundo axiológico, sob o qual se constrói a interpretação da 

norma. 

Dentro deste trabalho, procuramos defender que a proteção do 

Conhecimento Tradicional pela lógica da AED, no caso brasileiro, é possível de 

ser entendido principalmente se destacarmos questões como a supremacia do 

interesse do capital sobre o interesse social.  

Se esta proteção analisada pela lógica da AED, caracteriza uma 

tragédia comum ou anti comum, é apenas uma questão de escolha teórica, o 

importante é que do ponto de vista da realidade já configure uma tragédia. 

As populações envolvidas no processo de construção do 

Conhecimento Tradicional Associado, em nenhum momento foram ouvidas, 

sua voz, ainda que fraca, nem sequer foi considerada, começa aqui a cultura 

da perfeição, visto que, somente uma lógica é levada em consideração, no 

nosso caso a lógica do mercado, e sob esta lógica, como já demostramos a 

norma é perfeita. 

A questão básica a ser colocada neste estudo é a de que a 

Constituição brasileira acolhe a dignidade da pessoa humana como um dos 

fundamentos da República, o que significa em tese, que ela não atribui 

                                            
629 SANDEL, Michael J. Contra a Perfeição – Ética na era da engenharia genética. Trad. Ana 

Carolina Mesquita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 28. 



dignidade às pessoas, mas determina que este valor (dignidade) seja protegido 

e promovido pelos Poderes Públicos. 

Como valor intrínseco do Estado, deve ser levado em consideração 

também pelos poderes constituídos, entre eles o Legislativo, quando da feitura 

da norma. 

Reside exatamente neste ponto nossa contrariedade com a 

promulgação da Lei 13.123 de 20 de Maio de 2015, pois no nosso 

entendimento, por tudo que já foi demonstrado neste estudo, falta a referida 

norma, sob qualquer enfoque de análise o atendimento mínimo deste 

fundamento. 

A dignidade da pessoa humana, não se presume, nem se transfere, 

visto que inalienável, mas no caso dos Conhecimentos Tradicionais ela se 

fragiliza, levando-se em conta o defendido por Rodrigues Júnior:630  

...os conhecimentos tradicionais são detidos por grupos 
marginalizados e culturalmente distintos, os quais, 
seguindo as tradições de seus antepassados, extraem 
seus meios de subsistência do meio ambiente natural em 
que vivem, sem lançar mão de recursos e tecnologias 
modernas.  

É exatamente esta condição de hipossuficiência que reafirma a 

importância de uma norma que regule a proteção dos Conhecimentos 

Tradicionais, seja construída o mais possível dentro de critérios éticos, que 

reconheçam a sociedade multicultural brasileira, observando que a cultura é 

fruto de uma construção histórica.631 

                                            
630 RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas. Tutela jurídica dos recursos da biodiversidade, dos 

conhecimentos tradicionais e do folclore: uma abordagem de desenvolvimento 
sustentável. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 39.  

631 Neste sentido: “os direitos do homem por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa 
de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma 
vez e nem de uma vez por todas (...). Nascem quando devem ou podem nascer. Nascem 
quando o aumento do poder do homem sobre o homem – que acompanha inevitavelmente 
o progresso técnico, isto é, o progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e 
os outros homens – ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo, ou permite novos 
remédios para as suas indigências: ameaças que são enfrentadas através de demandas de 
limitações do poder”. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: campus, 
1992. p. 05-06. 



No entendimento deste trabalho, a construção da lei 13.123/15, 

atendeu os critérios legais para sua edição, do ponto de vista normativo, ou 

seja, conseguiu traduzir na norma a necessidade de regulação de uma matéria 

extremamente importante para uma nação que detêm vinte e cinco por cento 

da diversidade mundial; mas foi suficiente? 

Quando se cotejam os 14 anos de espera entre a edição da Medida 

Provisória 2.186-16 de 2001 e a promulgação da lei, entendemos que ela foi 

menor do que a sua expectativa, a depender do olhar. 

Em um primeiro olhar nos cabe apontar, como situação de 

inconstitucionalidade, o fato da condição da exploração do patrimônio genético 

brasileiro, necessitar de autorização ou permissão unicamente da União. Desta 

forma, o Estado-Membro não é consultado e /ou informado sobre qualquer 

atividade de bioprospecção em seu território. Não resta dúvida que este 

controle centralizado na União, ofende a competência concorrente dos 

Estados-Membros. 

Num segundo olhar, questões como a falta de regulamentação, nas 

áreas sensíveis, como distribuição, arrecadação e destinação dos recursos, 

além de questões como o fundo nacional da repartição de benefícios e do 

programa nacional de repartição de benefícios, que quase um ano depois da 

promulgação da lei, são ainda uma miragem. 

E por fim destacar que em nenhum momento, quer como valor 

deontológico ou axiológico o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, foi 

levado em consideração para feitura da lei 13.123/15. 

Ao partimos para o encerramento desta pesquisa, nos cabe ressaltar 

que o processo que culminou com a proteção do Conhecimento Tradicional 

Associado no Brasil, pode sim ser explicado pela lógica da AED, conforme 

destacamos principalmente no capítulo quatro e parte do cinco, se a explicação 

do processo é possível, o resultado nem sempre é o desejado.  



E muito desta insatisfação pelo resultado, nasce exatamente do fato 

de que a busca da proteção deveria ser, por parte do Estado, uma questão de 

atendimento dos interesses dos menos favorecidos. 

Entendemos que o teor axiológico da norma de proteção dos 

Conhecimentos Tradicionais Associados, deveria ser o de atender os 

interesses nacionais, bem como o das comunidades envolvidas (que em tese 

também são parte do interesse nacional). 

 Grande parte de nossa frustação nasce do fato de que atendendo 

aos interesses já antevistos pela lógica da AED, foi negado às comunidades 

envolvidas o direito mínimo de terem dignamente seus interesses atendidos. 

Desta forma, nos cabe como alento e determinação, defender que a 

luta pela proteção dos conhecimentos tradicionais, não terminou, aliás, apenas 

começou, pois a lógica que norteou a construção da lei 13.123/2015, será a 

mesma que vai construir a sua regulamentação. 

Será neste cenário que o embate entre o principio da Dignidade da 

Pessoa Humana e a proteção dos conhecimentos tradicionais se dará, e nossa 

pequena esperança é de que por meio deste trabalho, possamos contribuir 

para um resultado melhor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÕES 

A proteção do Conhecimento Tradicional Associado no mundo 

passou por diversas fases, apesar de sua existência nunca ter sido negada, 

seu valor enquanto importância econômica, principalmente para a produção de 

medicamentos e cosméticos vai evoluindo à medida que o desenvolvimento 

tecnológico se acelera e o processo de Inovação e novas descobertas são 

cada vez mais importantes e lucrativos para o sistema capitalista. 

A defesa do reconhecimento deste Conhecimento Tradicional 

Associado sempre esteve atrelada a discussão ambientalista e acelerou-se 

após os anos 60 do século vinte, como já demonstrado neste trabalho, se por 

um lado a discussão foi se intensificando as soluções encontradas deixaram a 

desejar. 

Num primeiro momento a tentativa de resolver este problema, se 

deu pela tentativa do reconhecimento deste Direito pela via da proteção 

patentária, o que se revelou um equívoco e um contrassenso, diferentes por 

natureza, Conhecimento Tradicional Associado e Propriedade Intelectual 

acabaram gerando um conflito de fundo, dada as suas assimetrias. 

A pressão advinda dos países em desenvolvimento, no sentido de 

encontrarmos um caminho para o reconhecimento dos Conhecimentos 

Tradicionais Associados, que obrigatoriamente deveria materializar-se em 

dividendos para os países detentores deste Conhecimento, em desfavor das 

nações mais ricas, vai ficando cada vez maior e culmina com diversos 

movimentos de pressão que podem ser resumidos com a Conferência da 

Biodiversidade (Rio 92) e o protocolo de Nagoya, cobrando cada vez mais 

soluções de natureza imperativa e normativa. 



As nações de forma isolada e atendendo a interesses internos e até 

regionais, vão paulatinamente construindo legislações de proteção aos 

Conhecimentos Tradicionais e de forma mais ou menos intensa vão tentando 

na medida do possível, impô-las ao mercado. 

Numa análise técnica e sem paixões para entender todo este 

processo pela via da Análise Econômica do Direito, deparou-se com alguns 

caminhos: 

a) Um que entende que que o ser humano é movido por 

interesses, e estes interesses estariam melhor atendidos, se a recompensa 

pelo Conhecimento Tradicional Associado representasse uma forma de 

incentivo ao homem (comunidades); 

b) Que se todos puderem ter acesso a uma propriedade (neste 

caso o Conhecimento Tradicional Associado) sem que com isto fosse possível 

regular e afastar outros interessados, teríamos uma “tragédia dos comuns”; 

c) De maneira contrária, outra corrente dentro da AED, defende que 

ao privilegiarmos somente a um (s) detentores do Conhecimento Tradicional 

Associado, poderíamos afastar os demais, o que poderia representar uma 

forma de subutilização do potencial derivado dos Conhecimentos Tradicionais, 

construindo uma tragédia do anticomum;  

d) Para Análise Econômica do Direito o importante é um resultado 

final eficiente e o mais próximo possível de um cenário em que ao mesmo 

tempo fosse evitada a tragédia dos comuns (concedendo um mínimo de 

direitos de propriedade) e a tragédia dos anticomuns (que este direito de 

propriedade concedido não fosse suficiente, por ser mínimo, de afastar 

possíveis novos inovadores) para tanto o que interessa para a AED é uma 

maximização do lucro (eficiência) e uma redução significativa dos riscos 

(custos de Transação) - pelo menor dispêndio possível com os condicionantes, 

aqui exemplificado pelo pagamento pelos Conhecimentos tradicionais. 

Dentro dos caminhos acima apresentados fica claro que a criação de 

um modelo que atenda todas as expectativas propostas pela Análise 



Econômica do Direito, não só é difícil como também seria extremamente 

injusta. 

Pois se todas as lógicas de interesse forem atendidas é previsível 

dizer que o modelo a ser construído seria extremamente ruim para as 

comunidades detentoras dos Conhecimentos Tradicionais e favorável na 

mesma proporção ao grande capital (independente de quem o represente, 

nação ou empresa). 

Numa análise isenta poderíamos afirmar que a dificuldade na 

estruturação de uma norma que atenda todas estas premissas, estaria 

exatamente na dificuldade de se fazer aprovar, num sistema democrático, um 

aparato normativo, que em tese nega direitos a quem pretende em tese 

beneficiar, e no fundo concedê-los a quem em hipótese deveria aparentemente 

prejudicar. 

Podemos afirmar que a legislação brasileira (lei 13.123/15) avança 

em relação a ela mesma e em relação a algumas legislações de cunho 

internacional, principalmente se levarmos em consideração as seguintes 

premissas: 

a) A legislação prevê claramente os parâmetros compensatórios 

para o acesso ao Conhecimento Tradicional Associado, posso entendê-los 

como insuficiente e nocivo as comunidades envolvidas, mas não posso negar a 

sua existência, aliás ausente em muitas legislações externas; 

b) Define claramente quem são os responsáveis pelo registro e 

acompanhamento dos processos e pesquisas que envolvem o Conhecimento 

Tradicional Associado, posso criticar a composição do Conselho, mas 

tampouco posso negar a sua existência;  

c) A legislação nacional em nenhum momento faz ligação da 

proteção dos Conhecimentos Tradicionais por normas de Propriedade 

Intelectual, e do entendimento oriundo dos países desenvolvidos que induzem 

a esta solução, que na verdade é uma tentativa simplista de resolver não 

resolvendo, como já foi aqui demonstrado;  



d) Analisando pela lógica da Análise Econômica do Direito, fica claro 

que aparentemente conseguimos “atender” as expectativas tanto internas 

quando externas, pela promulgação de norma protetiva dos Conhecimentos 

tradicionais e o fizemos de forma “eficiente” pois de uma maneira concreta, 

evitamos tanto a tragédia dos comuns como dos anticomuns. Em relação a 

primeira tragédia fomos capazes de evitá-la ou diminui-la na medida em que 

regulando a matéria introduzimos um direito de propriedade, tanto ao inovador 

quanto para a comunidade envolvida, pois a partir do registro de pesquisa 

envolvendo o Conhecimento Tradicional Associado no CGEN praticamente 

garantimos a prevalência em favor dos requerentes em relação aos demais 

possíveis interessados, por outro lado a possível tragédia dos anticomuns, que 

poderia ser invocada a partir da concessão desta primazia (propriedade) não 

se efetiva, pois os direitos a receber pelo uso do Conhecimento Tradicional 

Associado, por exemplo, são tão ínfimos, que não afastam possíveis 

interessados em desenvolver novas tecnologias ou produtos. 

A legislação claramente privilegia os inovadores, quer pessoas 

físicas ou jurídicas, do ponto de vista das comunidades envolvidas pouca coisa 

mudou.  

A questão fundamental a ser respondida é se podemos realizar todo 

um esforço normativo em nome dos direitos das comunidades tradicionais, 

para ao cabo e ao final produzirmos uma norma que lhes nega o direito que 

pretende proteger. Mesmo atendendo formalmente ao previsto na CDB, no 

protocolo de Nagoya e ao anunciado em nossa Constituição Federal, esta 

norma não pode estar acima dos Direitos Fundamentais e negar princípios de 

natureza universal. 

Todo homem tem direito a sua dignidade, que pode se manifestar de 

várias formas, carregando diversos valores, pode ser o direito a sua história, 

que carrega toda uma valoração do “ser” enquanto individuo social, e no caso 

desta pesquisa um complicador, pois esta história de vida, representada pelos 

Conhecimentos Tradicionais, tem valor de mercado à medida que interessa a 

grupos econômicos, e, portanto, também passa a interessar a AED. 



Reconhecer este direito como fez a legislação brasileira, ainda não 

foi o suficiente, pois não foi capaz de economicamente dar ao Conhecimento 

Tradicional Associado das comunidades o mesmo valor que tem para os 

inovadores.  

Toda vez, no nosso entendimento, que a norma é incapaz de 

resolver conflitos a que se propõe a resolver, ela é inócua; e toda vez que ela é 

capaz de aparentemente solucionar o conflito a que se propõe resolver, mas na 

verdade transforma a solução em uma vantagem somente para uns em 

detrimento dos demais, ela além de inócua é injusta.  

Assim depois de todo trabalho até aqui efetuado, que 

resumidamente pode ser anunciado pela pretensão em entender o fenômeno 

jurídico da proteção dos Conhecimentos Tradicionais pela lógica da AED, 

podemos afirmar que: 

a) A AED serve como parâmetro de análise para entender a lógica 

por detrás da proteção dos Conhecimentos tradicionais em suas várias fases, 

quer na primeira cuja vertente foi a proteção via Direitos de Propriedade 

Intelectual, quer a segunda com a construção de modelos autônomos de 

característica própria “sui generis”; 

b) O resultado da análise via AED, em qualquer um dos períodos 

históricos estudados, é uma resposta extremamente unilateral, do ponto de 

vista dos beneficiários, pois como demonstrado em qualquer cenário de estudo 

o capital é favorecido em relação do detentor do Conhecimento Tradicional 

Associado; 

c) A contribuição brasileira ao processo de proteção dos 

Conhecimentos tradicionais é muito importante, levando-se em conta que 25% 

da biodiversidade mundial se encontra no Brasil, assim, portanto, o Brasil 

funcionará como uma espécie de paradigma dos modelos de proteção dos 

Conhecimentos Tradicionais em nível mundial; 



d) Que a estruturação normativa de proteção dos Conhecimentos 

Tradicionais brasileira, analisada pela lógica da AED, mantêm inalterada as 

premissas anteriores, com prevalência do capital sobre o social; 

e) Que o processo de normatização da proteção dos Conhecimentos 

Tradicionais no Brasil, obedece um princípio caro à AED, ou seja, persiste a 

primazia da “eficiência” do sistema em detrimento da “justiça” do sistema; 

f) A lógica epistemológica do Norte prevaleceu no ordenamento 

jurídico brasileiro, nas questões referentes a proteção dos Conhecimentos 

Tradicionais; 

g) A característica nacional da sub-representação ou da 

representação não qualificada persiste, notadamente na composição do CGEN; 

A explicação lógico/jurídica do processo de proteção aos 

Conhecimentos Tradicionais pode ser explicada pela lógica da AED, como toda 

teoria jurídica ela serve para interpretar um fenômeno jurídico, mas não para 

legitima-lo, ou seja, serve como explicação não como justificação, lembrando 

sempre que a hermenêutica é apenas a conveniência ideológica de cada 

intérprete. 

Assim é possível no contexto de uma análise de fundo, entender que 

por não atender premissas de natureza universal, o que está explicado, não 

pode ser legitimado, na tentativa de legitimação encontramos a ausência de 

várias condicionantes éticos, principalmente os concernentes a Dignidade da 

Pessoa Humana. 

Assim diante de todo exposto, podemos afirmar que os objetivos 

fixados para este trabalho foram alcançados, estudar a questão da proteção 

dos Conhecimentos Tradicionais pela lógica da AED e sua pertinência frente 

aos princípios constitucionais. É verdade que os fatos nos foram favoráveis, 

pois no meio do processo de feitura desta pesquisa, vivenciamos a edição da 

lei 13.123/15 que fixa definitivamente o modelo de proteção aos 

Conhecimentos Tradicionais no Brasil, substituindo a improvisada Medida 



Provisória 2.186-16/01, que em suas sucessivas reedições vigorava deste 

2001. 

Infelizmente em nada mudou o cenário até então evidenciado, o 

sistema da Medida Provisória 2.186-16/01 era falho e omisso, o novo, apesar 

de não deixar muitas margens para interpretação, consegue ser pior ainda. E 

cabe destacar que não foi mudado o paradigma de análise que continuou o 

mesmo, ou seja a AED.  

É claro que devemos reconhecer que a piora é um indicativo do 

pesquisador, levando-se em conta os interesses sociais que defende, do ponto 

de vista da AED, devemos registrar, o sistema ficou muito mais ”eficiente” em 

relação a previsão da MP 2.186-16/01.  

Podemos claramente indicar que avançamos, porém, sem sair do 

lugar, pois do ponto de vista do detentor do Conhecimento Tradicional 

Associado, nada mudou. O trabalho da AED para entender este fenômeno foi 

extremamente importante, pois Direito e Economia não podem mais ser 

analisados de forma isolada e menos ainda de forma dissociada do contexto 

social e político em que estão inseridos.  

A promulgação da lei 13.123/15, insere no ordenamento jurídico 

brasileiro, agora com ares de definitividade, a lógica do capital em detrimento 

do social, do ponto de vista deste pesquisador é uma tragédia, nem comum ou 

anticomun, uma tragédia da ideia civilizatória que deveria mover as ações, 

tanto de governantes quanto de legisladores. 

Retomando as questões fundamentais deste trabalho evidenciando 

por suas questões de pesquisa: 

a) O discurso da Análise Econômica do Direito, em face da 

Propriedade pode ser utilizada para se entender a questão da Propriedade 

Imaterial e da proteção do Conhecimento Tradicional Associado? 

b) A partir dos cenários possíveis de proteção ao Conhecimento 

Tradicional Associado, dentro da lógica da Análise Econômica do Direito, 



avaliar se ocorre a preservação de princípios de Direito universal, como o da 

Dignidade da Pessoa Humana? 

Diante de um cenário que se demonstra pronto e acabado, nos resta 

resistir, resistir aqui, deve ser sinônimo de invocar prerrogativas éticas de 

natureza universal. Entre eles, este trabalho elegeu o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, imperativo ético de primeira ordem, o qual, na nossa 

interpretação, a legislação brasileira deixou de atender. 

Um longo caminho ainda será preciso percorrer, e dois caminhos 

são possíveis: 

a) Um é o de nos posicionarmos fortemente nos processos de 

regulação da lei 13.133/15, visando minimizar os possíveis efeitos da norma; 

b) O segundo é radicalizar o discurso, promovendo ações que 

discutam a constitucionalidade da norma, diante da apontada violação de 

Direitos Fundamentais. 

No entendimento deste pesquisador o primeiro caminho, o da 

conciliação, não representará maiores avanços, pois as questões fundamentais 

não serão objeto de regulamentação, como por exemplo a questão do ganho 

financeiro, já regulado em no máximo 1 por cento do ganho efetivo.  

O segundo será longo e árduo e de desfecho imprevisível, como 

podemos prever, a lógica dentro da solução apontada é uma lógica econômica, 

e não temos nenhuma garantia de que o desfecho numa futura discussão de 

inconstitucionalidade possa ser diferente. 

Assim ao concluir esta pesquisa, é necessário apontar que o 

sentimento que fica é de que perdemos uma grande oportunidade de ter feito a 

nível mundial a diferença, construindo uma legislação que poderia ter sido um 

paradigma para todas as nações. 
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ANEXO A 

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. 

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

 art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o 

seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, 

efetua-se mediante: 

 I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 

II - concessão de registro de desenho industrial; 

III - concessão de registro de marca; 

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 

V - repressão à concorrência desleal. 

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei: 

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no 

País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor 

no Brasil; e 

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos 

brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais 

ou equivalentes. 

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em 

igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou 

domiciliadas no País. 



Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de 

propriedade industrial. 

TÍTULO I 

DAS PATENTES 

CAPÍTULO I 

DA TITULARIDADE 

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito 

de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas 

nesta Lei. 

§1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a 

patente. 

 § 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou 

sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato 

de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. 

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado 

conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por 

todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para 

ressalva dos respectivos direitos. 

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não 

divulgação de sua nomeação. 

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo 

de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado 

àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de 

invenção ou criação. 

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer 

efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

CAPÍTULO II 



DA PATENTEABILIDADE 

Seção I 

DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS 

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. 

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

II - concepções puramente abstratas; 

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, 

financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer 

criação estética; 

V - programas de computador em si; 

VI - apresentação de informações; 

VII - regras de jogo; 

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos 

terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados 

na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma 

de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 



Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando 

não compreendidos no estado da técnica. 

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao 

público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita 

ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o 

disposto nos arts. 12, 16 e 17. 

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido 

depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da 

técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que 

venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. 

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de 

patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde 

que haja processamento nacional. 

 Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de 

invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses 

que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se 

promovida: 

I - pelo inventor; 

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de 

publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do 

inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por 

ele realizados; ou 

 III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do 

inventor ou em decorrência de atos por este realizados. 

 Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à 

divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em 

regulamento. 



 Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um 

técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da 

técnica. 

 Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um 

técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da 

técnica. 

 Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de 

aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer 

tipo de indústria. 

Seção II 

Da Prioridade 

 Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o 

Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito 

nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no 

acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos 

nesses prazos. 

 § 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser 

suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à 

data do depósito no Brasil. 

 § 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da 

origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, 

reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de 

depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, 

cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. 

 § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer 

em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito. 



 § 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em 

vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 

60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional. 

 § 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no 

documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este 

respeito para substituir a tradução simples. 

 § 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento 

correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias 

contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da 

entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país 

de origem. 

 § 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará 

a perda da prioridade. 

 § 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o 

requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a 

comprovação da prioridade. 

 Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado 

originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, 

assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria 

depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo 

de 1 (um) ano. 

 § 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido 

anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. 

 § 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente 

arquivado. 

 § 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá 

servir de base a reivindicação de prioridade. 

Seção III 



Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis 

 Art. 18. Não são patenteáveis: 

 I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à 

saúde públicas; 

 II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer 

espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os 

respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de 

transformação do núcleo atômico; e 

 III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos 

que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera 

descoberta. 

 Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são 

organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 

mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma 

característica normalmente não alcançável pela espécie em condições 

naturais. 

CAPÍTULO III 

DO PEDIDO DE PATENTE 

Seção I 

Do Depósito do Pedido 

 Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

 I - requerimento; 

 II - relatório descritivo; 

 III - reivindicações; 

 IV - desenhos, se for o caso; 



 V - resumo; e 

 VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, 

se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a 

da sua apresentação. 

 Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas 

que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser 

entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a 

serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou 

arquivamento da documentação. 

 Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como 

efetuado na data do recibo. 

Seção II 

Das Condições do Pedido 

 Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única 

invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a 

compreenderem um único conceito inventivo. 

 Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um 

único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos 

distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que 

mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. 

 Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo 

a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o 

caso, a melhor forma de execução. 

 Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática 

do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que 

não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do 



material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo 

internacional. 

 Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, 

caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e 

preciso, a matéria objeto da proteção. 

 Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou 

a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido 

dividido: 

 I - faça referência específica ao pedido original; e 

 II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. 

 Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto 

neste artigo será arquivado. 

 Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o 

benefício de prioridade deste, se for o caso. 

 Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições 

correspondentes. 

 Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente 

publicado. 

 § 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) 

meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. 

 § 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará 

prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

Seção III 

Do Processo e do Exame do Pedido 



Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses 

contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, 

após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 

 § 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do 

depositante. 

 § 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de 

patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e 

dos desenhos à disposição do público no INPI. 

 § 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-

se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo. 

 Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a 

apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para 

subsidiarem o exame. 

 Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) 

dias da publicação do pedido. 

 Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante 

poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se 

limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. 

 Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante 

ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da 

data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. 

 Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o 

depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do 

arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de 

arquivamento definitivo. 

 Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: 



 I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão 

de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de 

prioridade; 

 II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; 

e 

 III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta 

tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo. 

 Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e 

parecer relativo a: 

 I - patenteabilidade do pedido;  

 II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 

 III - reformulação do pedido ou divisão; ou 

 IV - exigências técnicas. 

 Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não 

enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer 

exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 

(noventa) dias. 

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 

 § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua 

formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o 

enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. 

 Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o 

pedido de patente. 

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE 

Seção I 



Da Concessão da Patente 

 Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado 

o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-

patente. 

 § 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser 

efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.  

 § 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada 

dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, 

independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição 

específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

 § 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. 

 Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza 

respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a 

qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, 

as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. 

Seção II 

Da Vigência da Patente 

 Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de 

modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 

 Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a 

patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a 

contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido 

de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada 

ou por motivo de força maior. 

CAPÍTULO V 

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

Seção I 



Dos Direitos 

 Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo 

teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos 

desenhos. 

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

consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com 

estes propósitos: 

 I - produto objeto de patente; 

 II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

 § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 

contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 

 § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o 

inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante 

determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de 

fabricação diverso daquele protegido pela patente. 

 Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 

 I - aos 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; 

 II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade 

experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; 

 III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para 

casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao 

medicamento assim preparado; 

 IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que 

tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou 

com seu consentimento; 



 V - a terceiros que, 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 

 VI - 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. 

 VII - aos 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 

estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

Art. 44. Ao titular da patente 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. 

 § 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do 

pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da 

exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da 

exploração. 

 § 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, 

depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será 

somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao 

público. 

 § 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com 

relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo 

do seu objeto, na forma do art. 41. 

Seção II 



Do Usuário Anterior 

 Art. 45. 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. 

 § 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente 

com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a 

exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.  

 § 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha 

tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 

12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado 

da divulgação. 

 CAPÍTULO VI 

DA NULIDADE DA PATENTE 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. 

 Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo 

condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes 

constituírem matéria patenteável por si mesmas. 

 Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do 

pedido. 

 Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, 

alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente. 

Seção II 

Do Processo Administrativo de Nulidade 

 Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:  



 I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 

 II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, 

respectivamente; 

 III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente 

depositado; ou 

 IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades 

essenciais, indispensáveis à concessão. 

 Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante 

requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) 

meses contados da concessão da patente. 

 Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a 

patente. 

 Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) 

dias. 

Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo 

anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se 

manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. 

 Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não 

apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do 

INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

 Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições 

desta Seção. 

Seção III 

Da Ação de Nulidade 

 Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência 

da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. 



 § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como 

matéria de defesa. 

 § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos 

efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. 

 Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal 

e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. 

 § 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) 

dias. 

 § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará 

anotação, para ciência de terceiros. 

CAPÍTULO VII 

DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

 Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, 

poderão ser cedidos, total ou parcialmente. 

 Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:  

 I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 

 II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e 

 III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

 Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data 

de sua publicação. 

CAPÍTULO VIII 

DAS LICENÇAS 

Seção I 

Da Licença Voluntária 



 Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de 

licença para exploração. 

 Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os 

poderes para agir em defesa da patente. 

 Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza 

efeitos em relação a terceiros.  

 § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de 

sua publicação. 

 § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não 

precisará estar averbado no INPI. 

 Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem 

o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência 

para seu licenciamento. 

Seção II 

Da Oferta de Licença 

 Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta 

para fins de exploração. 

 § 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. 

 § 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado 

no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. 

 § 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não 

poderá ser objeto de oferta. 

 § 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de 

seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no 

art. 66.  



 Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão 

requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. 

 § 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73. 

 § 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação. 

 Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período 

compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a 

qualquer título. 

 Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o 

licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da 

concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, 

ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração. 

Seção III 

Da Licença Compulsória 

 Art. 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 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. 

 Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, 

o titular: 

 I - justificar o desuso por razões legítimas; 

 II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; 

ou 

 III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem 

legal. 

 Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, 

se verificarem as seguintes hipóteses: 

 I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a 

outra; 

 II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em 

relação à patente anterior; e 



 III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para 

exploração da patente anterior. 

 § 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja 

exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente 

anterior. 

 § 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada 

dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de 

produto poderá ser dependente de patente de processo. 

 § 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença 

compulsória cruzada da patente dependente. 

 Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados 

em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu 

licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, 

licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, 

sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento) 

 Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de 

vigência e a possibilidade de prorrogação. 

 Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem 

exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento. 

 Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante 

indicação das condições oferecidas ao titular da patente. 

 § 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-

se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, 

será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas. 

 § 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou 

abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove. 

 § 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta 

de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração. 



 § 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, 

bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes 

dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao 

titular. 

 § 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o 

objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. 

 § 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias 

de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da 

licença concedida.  

 § 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da 

licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 § 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito 

suspensivo. 

 Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do 

objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a 

interrupção por igual prazo. 

 § 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o 

disposto neste artigo. 

 § 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da 

patente. 

 § 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua 

cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou 

arrendamento da parte do empreendimento que a explore. 

CAPÍTULO IX 

DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL 



 Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa 

nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às 

publicações previstas nesta Lei. (Regulamento) 

 § 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do 

Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o 

caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o 

pedido será processado normalmente. 

 § 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha 

sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer 

divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente. 

 § 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa 

nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, 

assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do 

depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998)  

CAPÍTULO X 

DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO 

 Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá 

requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição 

para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da 

invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se 

inclua no mesmo conceito inventivo. 

 § 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de 

certificado de adição será imediatamente publicado. 

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos 

arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 

 § 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não 

apresentar o mesmo conceito inventivo. 



 § 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do 

pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data 

de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições 

cabíveis. 

 Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de 

vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais. 

 Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a 

matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a 

possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da 

patente. 

CAPÍTULO XI 

DA EXTINÇÃO DA PATENTE 

 Art. 78. A patente extingue-se: 

 I - pela expiração do prazo de vigência; 

 II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

 III - pela caducidade; 

 IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º 

do art. 84 e no art. 87; e 

 V - pela inobservância do disposto no art. 217. 

 Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 

 Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros. 

 Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa 

com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira 

licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar 

o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. 



 § 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou 

da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a 

exploração. 

 § 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá 

prosseguir se houver desistência do requerente. 

 Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à 

exploração. 

 Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do 

término do prazo mencionado no artigo anterior. 

 Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do 

requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo. 

CAPÍTULO XII 

DA RETRIBUIÇÃO ANUAL 

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao 

pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do 

depósito. 

 § 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 

 § 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de 

cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, 

dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição 

adicional. 

 Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais 

depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento 

das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento 

nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.  



 Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 

85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. 

Capítulo XIII 

DA RESTAURAÇÃO 

 Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o 

depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da 

notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante 

pagamento de retribuição específica. 

CAPÍTULO XIV 

DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR 

EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

 Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao 

empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra 

no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte 

esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. 

(Regulamento) 

 § 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo 

trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado. 

 § 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do 

contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo 

empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício. 

 Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, 

autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado 

ou conforme disposto em norma da empresa. (Regulamento) 

 Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a 

qualquer título, ao salário do empregado. 



 Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de 

utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho 

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

instalações ou equipamentos do empregador. (Regulamento) 

 Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em 

partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de 

recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do 

empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. 

(Regulamento) 

 § 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida 

igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 

 § 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e 

assegurada ao empregado a justa remuneração. 

 § 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada 

pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua 

concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a 

titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por 

razões legítimas. 

 § 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, 

poderá exercer o direito de preferência. 

 Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações 

entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre 

empresas contratantes e contratadas. (Regulamento) 

 Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da 

Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou 

municipal. (Regulamento) 

 Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na 

forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que 



se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas 

com o pedido ou com a patente, a título de incentivo. 

TÍTULO II 

DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

CAPÍTULO I 

DA TITULARIDADE 

 Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho 

industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 

 Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, 

as disposições dos arts. 6º e 7º. 

CAPÍTULO II 

DA REGISTRABILIDADE 

Seção I 

Dos Desenhos Industriais Registráveis 

 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um 

objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um 

produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração 

externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 

 Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido 

no estado da técnica. 

 § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao 

público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso 

ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. 

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de 

patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será 

considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, 



ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que 

subseqüentemente. 

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho 

industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias 

que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se 

promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12. 

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma 

configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. 

 Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da 

combinação de elementos conhecidos. 

 Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter 

puramente artístico. 

Seção II 

Da Prioridade 

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 

16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias. 

Seção III 

Dos Desenhos Industriais Não Registráveis 

 Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou 

imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto 

religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; 

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela 

determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 

CAPÍTULO III 

DO PEDIDO DE REGISTRO 



Seção I 

Do Depósito do Pedido 

 Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I - requerimento; 

II - relatório descritivo, se for o caso; 

III - reivindicações, se for o caso; 

IV - desenhos ou fotografias; 

V - campo de aplicação do objeto; e 

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser 

apresentados em língua portuguesa. 

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar 

e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do 

depósito a da sua apresentação. 

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas 

que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e 

ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que 

estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

ser considerado inexistente. 

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como 

efetuado na data da apresentação do pedido. 

Seção II 

Das Condições do Pedido 

 Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um 

único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem 



ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva 

preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. 

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o 

objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por 

técnico no assunto. 

 Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido 

ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. 

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer 

efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. 

Seção III 

Do Processo e do Exame do Pedido 

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o 

disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e 

simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. 

 § 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser 

mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 

da data do depósito, após o que será processado. 

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a 

apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido. 

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, 

que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento 

definitivo. 

 § 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido. 

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO 



 Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - 

observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio 

do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade 

estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. 

 Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do 

depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 

 § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de 

vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva 

retribuição. 

 § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da 

vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias 

subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. 

CAPÍTULO V 

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO 

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro 

validamente concedido. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, 

as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43. 

Art. 110. 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 continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 

 § 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. 



CAPÍTULO VI 

DO EXAME DE MÉRITO 

 Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do 

registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de 

originalidade. 

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela 

ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá 

de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro. 

CAPÍTULO VII 

DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta 

Lei. 

 § 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do 

pedido.  

 § 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, 

alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro. 

Seção II 

Do Processo Administrativo de Nulidade 

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando 

tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98. 

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante 

requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) 

anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no 

parágrafo único do art. 111. 



§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da 

concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) 

dias da concessão. 

 Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) 

dias contados da data da publicação. 

 Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo 

anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se 

manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.  

 Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não 

apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do 

INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

 Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro. 

Seção III 

Da Ação de Nulidade 

 Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no 

que couber, as disposições dos arts. 56 e 57. 

CAPÍTULO VIII 

DA EXTINÇÃO DO REGISTRO 

 Art. 119. O registro extingue-se: 

 I - pela expiração do prazo de vigência; 

 II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 

 III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 

 IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 

CAPÍTULO IX 



DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL 

 Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição 

qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito. 

 § 1º O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano 

da vigência do registro. 

 § 2º O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado junto com o 

pedido de prorrogação a que se refere o art. 108. 

 § 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 

(seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, 

mediante pagamento de retribuição adicional. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à 

matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado 

ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93. 

TÍTULO III 

DAS MARCAS 

CAPÍTULO I 

DA REGISTRABILIDADE 

Seção I 

Dos Sinais Registráveis Como Marca 

 Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos 

visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. 

 



 Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou 

serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 

 II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um 

produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, 

notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia 

empregada; e 

 III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços 

provindos de membros de uma determinada entidade. 

Seção II 

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca 

 Art. 124. Não são registráveis como marca: 

 I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento 

oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a 

respectiva designação, figura ou imitação; 

 II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente 

forma distintiva; 

 III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos 

bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra 

liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos 

de respeito e veneração; 

 IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o 

registro pela própria entidade ou órgão público; 

 V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de 

título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de 

causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; 



 VI - 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; 

 VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 

 VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo 

peculiar e distintivo; 

 IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal 

que possa falsamente induzir indicação geográfica; 

 X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 

qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 

 XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para 

garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; 

 XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca 

coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 

 XIII - 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; 

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 

 XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem 

de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 

 XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular 

ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 



 XVII - 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; 

 XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha 

relação com o produto ou serviço a distinguir; 

 XIX - 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; 

 XX - 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; 

 XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de 

acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito 

técnico; 

 XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de 

terceiro; e 

 XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o 

requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua 

atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em 

país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de 

tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, 

semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela 

marca alheia. 

Seção III 

Marca de Alto Renome 

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será 

assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. 



Seção IV 

Marca Notoriamente Conhecida 

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos 

termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da 

Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar 

previamente depositada ou registrada no Brasil. 

 § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de 

serviço. 

 § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que 

reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 

CAPÍTULO II 

PRIORIDADE 

 Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha 

acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de 

depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos 

estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por 

fatos ocorridos nesses prazos. 

 § 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser 

suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à 

data do depósito no Brasil. 

 § 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da 

origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, 

acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade 

do depositante. 

 § 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer 

em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da 

prioridade. 



 § 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento 

correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de 

prioridade. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUERENTES DE REGISTRO 

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de 

direito público ou de direito privado. 

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca 

relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou 

através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no 

próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. 

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica 

representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de 

seus membros. 

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa 

sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. 

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos 

dispositivos constantes deste Título. 

CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 

Seção I 

Aquisição 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente 

expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu 

uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas 

coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 



 § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no 

País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para 

distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá 

direito de precedência ao registro. 

 § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o 

negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da 

marca, por alienação ou arrendamento.  

Seção II 

Da Proteção Conferida Pelo Registro 

 Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito 

de: 

 I - ceder seu registro ou pedido de registro; 

 II - licenciar seu uso; 

 III - zelar pela sua integridade material ou reputação. 

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, 

impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.  

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que 

lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e 

comercialização; 

 II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 

destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de 

concorrência;  

 III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si 

ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do 

art. 68; e 



 IV - 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. 

Capítulo V  

DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

Seção I 

Da Vigência 

 Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados 

da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e 

sucessivos. 

 § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de 

vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva 

retribuição.  

 § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da 

vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, 

mediante o pagamento de retribuição adicional. 

 § 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128. 

Seção II  

Da Cessão 

 Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o 

cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. 

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em 

nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou 

serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros 

ou arquivamento dos pedidos não cedidos. 

Seção III  



Das Anotações 

 Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações: 

 I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 

 II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e 

 III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 

 Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da 

data de sua publicação. 

 Art. 138. Cabe recurso da decisão que: 

 I - indeferir anotação de cessão; 

 II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135. 

Seção IV  

Da Licença de Uso 

 Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá 

celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de 

exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos 

respectivos produtos ou serviços. 

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os 

poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios 

direitos. 

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza 

efeitos em relação a terceiros. 

 § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de 

sua publicação. 

 § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não 

precisará estar averbado no INPI. 



 Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe 

recurso. 

 CAPÍTULO VI 

 DA PERDA DOS DIREITOS 

 Art. 142. O registro da marca extingue-se: 

 I - pela expiração do prazo de vigência; 

 II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou 

serviços assinalados pela marca; 

 III - pela caducidade; ou 

 IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 

 Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com 

legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do 

requerimento: 

 I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou 

 II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos 

consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com 

modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como 

constante do certificado de registro. 

 § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por 

razões legítimas. 

 § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, 

cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por 

razões legítimas. 

 Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços 

constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em 



relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi 

comprovadamente usada. 

 Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca 

tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, 

requerido há menos de 5 (cinco) anos. 

 Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso. 

 CAPÍTULO VII 

 DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO 

 Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de 

utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. 

 Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o 

pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, 

sob pena de arquivamento definitivo do pedido.  

 Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: 

 I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e 

 II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 

 Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, 

quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 

 Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser 

comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as 

condições alteradas, sob pena de não ser considerada. 

 Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no 

regulamento de utilização. 

 Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da 

marca coletiva e de certificação extingue-se quando: 



 I - a entidade deixar de existir; ou 

 II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no 

regulamento de utilização. 

 Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando 

requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, 

ainda, conforme o regulamento de utilização. 

 Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for 

usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 

a 146. 

 Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e 

cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de 

terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do 

registro. 

CAPÍTULO VIII 

DO DEPÓSITO 

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições 

estabelecidas pelo INPI, conterá: 

 I - requerimento; 

 II - etiquetas, quando for o caso; e 

 III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 

 Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe 

deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento 

em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do 

depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser 

considerado o documento. 



 Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar 

e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de 

depósito a da sua apresentação. 

 Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas 

que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, 

poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as 

exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

ser considerado inexistente. 

 Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como 

efetuado na data da apresentação do pedido. 

CAPÍTULO IX 

DO EXAME 

 Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de 

oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 § 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo 

de 60 (sessenta) dias. 

 § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de 

nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se 

comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do 

pedido de registro da marca na forma desta Lei. 

 Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo 

de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas 

exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. 

 § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua 

formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. 



 Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo 

o pedido de registro. 

CAPÍTULO X 

DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO 

 Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido 

e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes. 

 Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à 

expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, 

deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do 

deferimento. 

 Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 

30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de 

notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de 

arquivamento definitivo do pedido. 

 Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação 

do respectivo ato. 

 Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, 

nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as 

características do registro e a prioridade estrangeira. 

CAPÍTULO XI 

DA NULIDADE DO REGISTRO 

Seção I 

Disposições Gerais 

 Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as 

disposições desta Lei. 



 Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo 

condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser 

considerada registrável. 

 Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção 

da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, 

alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do 

registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção. 

 Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito 

do pedido. 

Seção II 

Do Processo Administrativo de Nulidade 

 Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando 

tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei. 

 Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante 

requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro. 

 Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) 

dias. 

 Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não 

apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, 

encerrando-se a instância administrativa. 

 Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro. 

Seção III 

Da Ação de Nulidade 

 Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer 

pessoa com legítimo interesse. 



 Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar 

liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos 

os requisitos processuais próprios. 

 Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do 

registro, contados da data da sua concessão. 

 Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal 

e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. 

 § 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) 

dias. 

 § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará 

anotação, para ciência de terceiros. 

TÍTULO IV 

DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

 Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a 

denominação de origem. 

 Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, 

cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido 

como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou 

de prestação de determinado serviço. 

 Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, 

cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço 

cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao 

meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

 Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da 

indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, 

região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica. 



 Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, 

designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. 

 Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou 

denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca 

para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência. 

 Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores 

de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às 

denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. 

 Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações 

geográficas. 

TÍTULO V 

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

CAPÍTULO I 

DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 

 Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade 

quem: 

 I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de 

utilidade, sem autorização do titular; ou 

 II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem 

autorização do titular. 

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade 

quem: 

 I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou 

recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação 



de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou 

processo patenteado; ou 

 II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de 

utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins 

previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo 

diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou 

equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação 

final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à 

exploração do objeto da patente. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não 

atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios 

equivalentes ao objeto da patente. 

CAPÍTULO II 

DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS 

 Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho 

industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou 

confusão. 

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

 Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem: 

 I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou 

recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente 

desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em 

erro ou confusão; ou 



 II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou 

imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins 

previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo 

diretamente pelo titular ou com seu consentimento. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

CAPÍTULO III 

DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS 

 Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 

 I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, 

ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou 

 II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no 

mercado. 

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

 Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, 

vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 

 I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de 

outrem, no todo ou em parte; ou 

 II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou 

embalagem que contenha marca legítima de outrem. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

CAPÍTULO IV 

DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE 

ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA 

 Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou 

confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou 

internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, 



título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou 

usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à 

venda produtos assinalados com essas marcas. 

CAPÍTULO V 

DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS 

INDICAÇÕES 

 Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter 

em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, 

cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais 

como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", 

"idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do 

produto. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, 

expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique 

procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com 

esses sinais. 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

CAPÍTULO VI 

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 

 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 



 I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, 

com o fim de obter vantagem; 

 II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de 

obter vantagem; 

 III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 

clientela de outrem; 

 IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a 

criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 

 V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia 

alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com 

essas referências; 

 VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o 

nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; 

 VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não 

obteve; 

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de 

outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com 

produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não 

constitui crime mais grave; 

 IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, 

para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione 

vantagem; 

 X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou 

recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a 

concorrente do empregador; 

 XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, 

informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou 

prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público 



ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso 

mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do 

contrato; 

 XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou 

informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a 

que teve acesso mediante fraude; ou 

 XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de 

patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não 

o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou 

patenteado, ou registrado, sem o ser; 

 XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes 

ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável 

e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição 

para aprovar a comercialização de produtos. 

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

 § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, 

sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas 

nos mencionados dispositivos. 

 § 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão 

governamental competente para autorizar a comercialização de produto, 

quando necessário para proteger o público. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título 

serão aumentadas de um terço à metade se: 

 I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado 

do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou 



 II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente 

conhecida, de certificação ou coletiva. 

 Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, 

em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de 

acordo com a sistemática do Código Penal. 

 Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) 

vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da 

vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo 

anterior. 

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, 

pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos 

assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem 

falsa indicação de procedência.  

 Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante 

queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública. 

 Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos 

crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de 

Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo. 

 Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que 

tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado 

por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz 

ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do 

processo patenteado. 

 Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o 

interessado poderá requerer: 

 I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou 

onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou 



 II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, 

antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os 

próprios produtos. 

 Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais 

legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as 

diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, 

quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade 

licitamente exercida. 

 Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas 

e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero 

capricho ou erro grosseiro. 

 Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de 

nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, 

entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá 

ser demandada pela ação competente. 

 Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos 

interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como 

confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz 

determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de 

tais informações também à outra parte para outras finalidades. 

 Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar 

as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil. 

 Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado 

teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. 

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 

ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de 

propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, 

tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão 

entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou 

entre os produtos e serviços postos no comércio. 



 § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou 

de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato 

que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, 

caução em dinheiro ou garantia fidejussória. 

 § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o 

juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, 

objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou 

imitada. 

 Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável 

ao prejudicado, dentre os seguintes: 

 I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse 

ocorrido; ou 

 II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 

 III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito 

violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar 

o bem. 

TÍTULO VI 

DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA 

 Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de 

tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em 

relação a terceiros. 

 Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de 

que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data do pedido de registro. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 



DOS RECURSOS 

 Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata 

esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, 

aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, 

no que couber. 

 § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de 

pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de 

certificado de adição ou de registro de marca. 

 § 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 

instância administrativa. 

 Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, oferecerem contra-razões ao recurso. 

 Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de 

recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no 

prazo de 60 (sessenta) dias. 

 Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. 

 Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa. 

CAPÍTULO II 

DOS ATOS DAS PARTES 

 Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus 

procuradores, devidamente qualificados. 

 § 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia 

autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização 

consular e o reconhecimento de firma. 



 § 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados 

da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação 

ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do 

pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de 

marca. 

 Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter 

procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para 

representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. 

 Art. 218. Não se conhecerá da petição: 

 I - se apresentada fora do prazo legal; ou 

 II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor 

vigente à data de sua apresentação. 

 Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: 

 I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; 

 II - não contiverem fundamentação legal; ou 

 III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição 

correspondente. 

 Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo 

as exigências cabíveis. 

CAPÍTULO III 

DOS PRAZOS 

 Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se 

automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte 

provar que não o realizou por justa causa. 

 § 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e 

que a impediu de praticar o ato. 



 § 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for 

concedido pelo INPI. 

 Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do 

vencimento. 

 Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil 

após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI. 

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática 

do ato será de 60 (sessenta) dias. 

CAPÍTULO IV 

DA PRESCRIÇÃO 

 Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado 

ao direito de propriedade industrial. 

CAPÍTULO V 

DOS ATOS DO INPI 

 Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à 

propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no 

respectivo órgão oficial, ressalvados: 

 I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força 

do disposto nesta Lei; 

 II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por 

ciência dada ao interessado no processo; e 

 III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do 

conhecimento das partes. 

CAPÍTULO VI 

DAS CLASSIFICAÇÕES 



 Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei 

serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo 

internacional em vigor no Brasil. 

CAPÍTULO VII 

DA RETRIBUIÇÃO 

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo 

valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do 

órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI. 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, 

exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos 

obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas 

ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer 

espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que 

só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231. 

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, 

exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro 

de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos 

obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas 

ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer 

espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e 

cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 

231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, 

devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Redação 

dada pela Lei nº 10.196, de 2001) 

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos 

químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1o de janeiro 

de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade 



desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se 

houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, 

pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao 

prazo previsto no caput do art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

 Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo 

apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o 

art. 9o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia 

proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. 

(Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

 Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1o de 

janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alíneas "b" e "c", da 

Lei no 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham 

exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de 

dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 

10.196, de 2001) 

 Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos 

dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) 

 Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, 

matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as 

substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-

farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos 

processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em 

tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do 

primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado 

em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu 

consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e 

efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. 

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da 

publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. 



§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será 

automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado 

manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do 

disposto no caput deste artigo. 

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições 

estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde 

foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como 

concedida no país de origem. 

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo 

remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, 

contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, 

não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. 

 § 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às 

substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e 

as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-

farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos 

processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no 

prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do 

pedido em andamento. 

 § 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido 

depositado e à patente concedida com base neste artigo. 

 Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que 

trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando 

assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha 

sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por 

terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no 

País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.  

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da 

publicação desta Lei. 



§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado 

nos termos desta Lei. § 3º Fica assegurado à patente concedida com base 

neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da 

data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.  

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às 

matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no 

prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do 

pedido em andamento. 

 Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de 

substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e 

as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-

farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos 

processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de 

produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou 

convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições 

anteriores à aprovação desta Lei. 

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer 

valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados 

no Brasil em conformidade com este artigo. 

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, 

caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido 

realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de 

processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto 

ou de processo em outro país. 

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de 

declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e 

declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não 

podendo ser prorrogados.  



 Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata 

o art. 7º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo 

em curso. 

 Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 

5.772, de 21 de dezembro de 1971. 

 Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado 

na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., será 

automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, 

considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita. 

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos 

para efeito de cálculo de retribuição qüinqüenal devida.  

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que 

tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 

1971., não se aplicará o disposto no art. 111. 

 Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de 

dezembro de 1971., serão decididos na forma nela prevista. 

 Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias 

transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e 

administrativa, podendo esta: 

 I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; 

 II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do 

Ministério a que estiver vinculado o INPI; e 

 III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados 

pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI. 

 Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão 

por conta de recursos próprios do INPI. 



 Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a 

seguinte redação: 

 "Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as 

normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à 

conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, 

convênios e acordos sobre propriedade industrial." 

 Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir 

questões relativas à propriedade intelectual.  

 Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei 

destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta Lei com 

a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes 

do MERCOSUL. 

 Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias 

disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação 

quanto aos demais artigos. 

 Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 

6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de 

agosto de 1945, e as demais disposições em contrário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO B 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 

 

Altera, atualiza e consolida a legislação 

sobre direitos autorais e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Título I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta 

denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. 

Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção 

assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou 

pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas 

domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou 

equivalentes. 

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens 

móveis. 

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os 

direitos autorais. 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica 

ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer 

outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo; 
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II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e 

imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro 

condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético; 

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma 

empresa por outra; 

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou 

cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções 

fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de 

transferência de propriedade ou posse; 

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada 

ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista 

na distribuição de exemplares; 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra 

literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, 

incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios 

eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 

VII - contrafação - a reprodução não autorizada; 

VIII - obra: 

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais 

autores; 

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade 

ou por ser desconhecido; 

c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; 

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação; 

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor; 

f) originária - a criação primígena; 



g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da 

transformação de obra originária; 

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade 

de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que 

é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se 

fundem numa criação autônoma; 

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem 

som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão 

de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte 

usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 

para sua veiculação; 

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou 

interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não 

seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual; 

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito 

exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos 

no contrato de edição; 

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem 

a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra 

audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado; 

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de 

sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao 

público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de 

decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou 

com seu consentimento; 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, 

músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, 

recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras 

literárias ou artísticas ou expressões do folclore. 



XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o 

executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. (Incluído 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas. 

Título II 

Das Obras Intelectuais 

Capítulo I 

Das Obras Protegidas 

Art. 7º 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, tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma 

natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica 

se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 

cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo 

análogo ao da fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e 

arte cinética; 
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IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma 

natureza; 

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 

engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras 

originais, apresentadas como criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 

XIII - as 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. 

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação 

específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. 

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou 

materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos 

autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras. 

§ 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. 

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que 

trata esta Lei: 

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos 

ou conceitos matemáticos como tais; 

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos 

ou negócios; 

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer 

tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 



IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, 

regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; 

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, 

cadastros ou legendas; 

VI - os nomes e títulos isolados; 

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas 

nas obras. 

Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é 

assegurada a mesma proteção de que goza o original. 

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original 

e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por 

outro autor. 

Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, 

é protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem 

anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos. 

Capítulo II 

Da Autoria das Obras Intelectuais 

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou 

científica. 

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às 

pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei. 

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra 

literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado 

até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. 

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova 

em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas 



no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada 

essa qualidade na sua utilização. 

Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou 

orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra 

adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. 

Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, 

pseudônimo ou sinal convencional for utilizada. 

§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor 

na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, 

bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer 

meio. 

§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada 

separadamente, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação 

como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo 

à exploração da obra comum. 

Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou 

argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor. 

Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados 

os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. 

Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em 

obras coletivas. 

§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos 

morais, poderá proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, 

sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada. 

§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais 

sobre o conjunto da obra coletiva. 



§ 3º O contrato com o organizador especificará a contribuição do 

participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais 

condições para sua execução. 

Capítulo III 

Do Registro das Obras Intelectuais 

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de 

registro. 

Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público 

definido no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 

1973. 

Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada 

retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato 

do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o 

registro das obras intelectuais. 

Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão 

organizados conforme preceitua o § 2º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de 

dezembro de 1973. 

Título III 

Dos Direitos do Autor 

Capítulo I  

Disposições Preliminares 

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a 

obra que criou. 

Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum 

acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário. 

Capítulo II 
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Dos Direitos Morais do Autor 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado 

ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 

modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la 

ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma 

de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta 

à sua reputação e imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se 

encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de 

processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, 

de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em 

todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos 

a que se referem os incisos I a IV. 

§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra 

caída em domínio público. 

§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias 

indenizações a terceiros, quando couberem. 

Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos 

morais sobre a obra audiovisual. 



Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico 

alterado sem o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da 

construção. 

Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos 

que causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a 

autoria do projeto repudiado. 

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 

Capítulo III 

Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração 

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da 

obra literária, artística ou científica. 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a 

utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: 

I - a reprodução parcial ou integral; 

II - a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras 

transformações; 

IV - a tradução para qualquer idioma; 

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo 

autor com terceiros para uso ou exploração da obra; 

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante 

cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao 

usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e 

lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em 



que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe 

em pagamento pelo usuário; 

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou 

científica, mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 

b) execução musical; 

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 

d) radiodifusão sonora ou televisiva; 

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência 

coletiva; 

f) sonorização ambiental; 

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo 

assemelhado; 

h) emprego de satélites artificiais; 

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de 

qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em 

computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que 

venham a ser inventadas. 

Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos 

autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo 

tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. 



§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável 

quando ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra, 

fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de 

natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso 

devidamente autorizado da obra, pelo titular. 

§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de 

exemplares será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a 

responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a fiscalização 

do aproveitamento econômico da exploração. 

Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, 

artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a 

autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se 

estende a quaisquer das demais. 

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for 

divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, 

poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a 

publicação, salvo na coleção de suas obras completas. 

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria. 

§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir 

para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de 

vedar que se inscreva seu nome na obra. 

§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos 

outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros. 

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio 

público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do 

autor. 

Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser 

publicados separadamente. 



Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à 

permissão do autor, poderão ser juntadas como documento de prova em 

processos administrativos e judiciais. 

Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra 

versão definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores. 

Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados 

pela imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que 

apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário. 

Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos 

assinados, para publicação em diários e periódicos, não produz efeito além do 

prazo da periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua publicação, 

findo o qual recobra o autor o seu direito. 

Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não 

confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo 

convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei. 

Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de 

perceber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente 

verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, 

que houver alienado. 

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de 

seqüência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia 

a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o 

depositário. 

Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos 

resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo pacto antenupcial em 

contrário. 

Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a 

quem publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do autor. 



Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício 

dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. 

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos 

contados de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, 

obedecida a ordem sucessória da lei civil. 

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a 

que alude o caput deste artigo. 

Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em 

co-autoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da 

morte do último dos co-autores sobreviventes. 

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos 

do co-autor que falecer sem sucessores. 

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos 

patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1° de 

janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo 

único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto 

no caput deste artigo. 

Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras 

audiovisuais e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1° de janeiro do 

ano subseqüente ao de sua divulgação. 

Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de 

proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: 

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; 

II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos 

conhecimentos étnicos e tradicionais. 

Capítulo IV 



Das Limitações aos Direitos Autorais 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I - a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo 

informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do 

autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos; 

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões 

públicas de qualquer natureza; 

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos 

sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, 

não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de 

deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita 

mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para 

esses destinatários; 

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para 

uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de 

comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou 

polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 

autor e a origem da obra; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por 

aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, 

sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, 

fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos 

comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses 



estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a 

sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução musical, quando 

realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos 

estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro; 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para 

produzir prova judiciária ou administrativa; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de 

obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes 

plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra 

nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem 

cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem 

verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. 

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros 

públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, 

fotografias e procedimentos audiovisuais. 

Capítulo V 

Da Transferência dos Direitos de Autor 

Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente 

transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou 

singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, 

por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos 

em Direito, obedecidas as seguintes limitações: 

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo 

os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei; 

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos 

mediante estipulação contratual escrita; 



III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo 

máximo será de cinco anos; 

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o 

contrato, salvo estipulação em contrário; 

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já 

existentes à data do contrato; 

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, 

o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada 

apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do 

contrato. 

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará 

sempre por escrito, presume-se onerosa. 

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se 

refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o 

instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos 

essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, 

lugar e preço. 

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras 

abrangerá, no máximo, o período de cinco anos. 

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que 

indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço 

estipulado. 

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação 

da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. 

Título IV 

Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas 



Capítulo I 

Da Edição 

Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a 

reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em 

caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições 

pactuadas com o autor. 

Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará: 

I - o título da obra e seu autor; 

II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 

Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura de 

obra literária, artística ou científica em cuja publicação e divulgação se 

empenha o editor. 

Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para 

concluir a obra, o editor poderá: 

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue 

parte considerável da obra; 

II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento 

proporcional do preço; 

III - mandar que outro a termine, desde que consintam os 

sucessores e seja o fato indicado na edição. 

Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor 

manifestou a vontade de só publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus 

sucessores. 



Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, 

se não houver cláusula expressa em contrário. 

Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada 

edição se constitui de três mil exemplares. 

Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e 

costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o 

autor. 

Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o 

ajustado e o editor não os recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento, 

ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. 

Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é 

obrigado a facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe 

corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição. 

Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, 

poder elevá-lo a ponto de embaraçar a circulação da obra. 

Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor 

sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se 

prazo diferente houver sido convencionado. 

Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do 

contrato, salvo prazo diverso estipulado em convenção. 

Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou 

contratual, poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor por danos 

causados. 

Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o 

editor, não poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da 

prova. 

§ 1º Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de 

exigir que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem. 



§ 2º Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, 

em poder do editor, exemplares em número inferior a dez por cento do total da 

edição. 

Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o 

editor poderá vender, como saldo, os exemplares restantes, desde que o autor 

seja notificado de que, no prazo de trinta dias, terá prioridade na aquisição dos 

referidos exemplares pelo preço de saldo. 

Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a 

publicar, poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de 

perder aquele direito, além de responder por danos. 

Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de 

suas obras, as emendas e alterações que bem lhe aprouver. 

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe 

prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua 

responsabilidade. 

Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a 

atualização da obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, 

dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na edição. 

Capítulo II 

Da Comunicação ao Público 

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não 

poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais 

e fonogramas, em representações e execuções públicas. 

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras 

teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas 

e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, 

remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, 

transmissão e exibição cinematográfica. 



§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições 

musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados 

ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de 

freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou 

transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. 

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, 

cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações 

de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, 

estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos 

públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de 

transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer 

que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou 

científicas. 

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário 

deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos 

recolhimentos relativos aos direitos autorais. 

§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, 

poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após 

a realização da execução pública. 

§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação 

dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato 

de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas 

utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores 

pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da 

comunicação e em sua sede. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à 

imediata disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou 

acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração 

por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus 

programas ou obras audiovisuais. 
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§ 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para 

cumprimento do disposto no § 6o será até o décimo dia útil de cada mês, 

relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês 

anterior. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário 

do prazo para a representação ou execução, salvo prévia estipulação 

convencional. 

Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou 

execução que não seja suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, 

para isso, livre acesso durante as representações ou execuções, no local onde 

se realizam. 

Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem 

acordo com o empresário que a faz representar. 

Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a 

obra a pessoa estranha à representação ou à execução. 

Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou 

coro, escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo produtor, não podem ser 

substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta. 

Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou 

adaptação, poderá fixar prazo para utilização dela em representações públicas. 

Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este 

artigo, não poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de outra 

tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua. 

Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em co-

autoria, não poderá qualquer dos co-autores revogar a autorização dada, 

provocando a suspensão da temporada contratualmente ajustada. 

Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos 

reservada ao autor e aos artistas. 
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Capítulo III 

Da Utilização da Obra de Arte Plástica 

Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte 

plástica, ao alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de 

expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. 

Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por 

qualquer processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosa. 

Capítulo IV 

Da Utilização da Obra Fotográfica 

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e 

colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda 

de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se 

de artes plásticas protegidas. 

§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma 

legível o nome do seu autor. 

§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em 

absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. 

Capítulo V 

Da Utilização de Fonograma 

Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada 

exemplar: 

I - o título da obra incluída e seu autor; 

II - o nome ou pseudônimo do intérprete; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 



Capítulo VI 

Da Utilização da Obra Audiovisual 

Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, 

artística ou científica para produção audiovisual implica, salvo disposição em 

contrário, consentimento para sua utilização econômica. 

§ 1º A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e 

cessa dez anos após a celebração do contrato. 

§ 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor: 

I - o título da obra audiovisual; 

II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores; 

III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; 

IV - os artistas intérpretes; 

V - o ano de publicação; 

VI - o seu nome ou marca que o identifique. 

VII - o nome dos dubladores. (Incluído pela Lei nº 12.091, de 2009) 

Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: 

I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos 

artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de 

pagamento; 

II - o prazo de conclusão da obra; 

III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas 

intérpretes ou executantes, no caso de co-produção. 

Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que 

interromper, temporária ou definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a 
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que esta seja utilizada na obra nem a que terceiro o substitua, resguardados os 

direitos que adquiriu quanto à parte já executada. 

Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual 

dependa dos rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes 

prestará contas semestralmente, se outro prazo não houver sido pactuado. 

Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-

autores da obra audiovisual utilizar-se, em gênero diverso, da parte que 

constitua sua contribuição pessoal. 

Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no 

prazo ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de 

sua conclusão, a utilização a que se refere este artigo será livre. 

Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras 

musicais, lítero-musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão 

devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a 

que alude o § 3o do art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de 

televisão que as transmitirem. 

Capítulo VII 

Da Utilização de Bases de Dados 

Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá 

o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida 

base, de autorizar ou proibir: 

I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; 

II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra 

modificação; 

III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua 

comunicação ao público; 



IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos 

resultados das operações mencionadas no inciso II deste artigo. 

Capítulo VIII 

Da Utilização da Obra Coletiva 

Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em 

cada exemplar: 

I - o título da obra; 

II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se 

outra não houver sido convencionada; 

III - o ano de publicação; 

IV - o seu nome ou marca que o identifique. 

Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17, deverá 

o participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua 

participação. 

Título V 

Dos Direitos Conexos 

Capítulo I 

Disposições Preliminares 

Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que 

couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores 

fonográficos e das empresas de radiodifusão. 

Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste 

artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das 

obras literárias, artísticas ou científicas. 

Capítulo II 



Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes 

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, 

a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: 

I - a fixação de suas interpretações ou execuções; 

II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas 

interpretações ou execuções fixadas; 

III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou 

não; 

IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou 

execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no 

tempo e no lugar que individualmente escolherem; 

V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações 

ou execuções. 

§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários 

artistas, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. 

§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à 

reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações. 

Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de 

interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para utilização 

em determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo 

público. 

Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no País ou 

no exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de 

bens intelectuais incluídos no programa, devida uma remuneração adicional 

aos titulares para cada nova utilização. 

Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e 

paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos 



patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da 

obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não 

poderá desfigurar a interpretação do artista. 

Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra 

audiovisual, concluída ou não, não obsta sua exibição e aproveitamento 

econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração prevista 

para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou 

dos sucessores. 

Capítulo III 

Dos Direitos dos Produtores Fonográficos 

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título 

oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes: 

I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; 

II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da 

reprodução; 

III - a comunicação ao público por meio da execução pública, 

inclusive pela radiodifusão; 

IV - (VETADO) 

V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que 

venham a ser inventadas. 

Capítulo IV 

Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão 

Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de 

autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, 

bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de freqüência 

coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos 

na programação. 
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Capítulo V 

Da Duração dos Direitos Conexos 

Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, 

contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à fixação, para os 

fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e 

à execução e representação pública, para os demais casos. 

Título VI 

Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que 

lhes são Conexos 

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores 

e os titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. 

§ 1º As associações reguladas por este artigo exercem atividade de 

interesse público, por determinação desta Lei, devendo atender a sua função 

social. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º É vedado pertencer, simultaneamente, a mais de uma 

associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza. (Redação 

dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 3º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra 

associação, devendo comunicar o fato, por escrito, à associação de 

origem. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 4º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no 

País, por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta 

Lei. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 5º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos 

conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou ser 

votados nas associações reguladas por este artigo. (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 
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§ 6º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos 

conexos, nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil, filiados diretamente 

às associações nacionais poderão assumir cargos de direção nas associações 

reguladas por este artigo. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 

tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos 

necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem 

como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos. (Redação 

dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 1º O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente 

será lícito para as associações que obtiverem habilitação em órgão da 

Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A. (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 2º As associações deverão adotar os princípios da isonomia, 

eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou 

fonograma. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, 

estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a 

razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. (Incluído 

pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das 

obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução 

pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada 

segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei. (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 5º As associações deverão tratar seus associados de forma 

equitativa, sendo vedado o tratamento desigual. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

§ 6º As associações deverão manter um cadastro centralizado de 

todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que 
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comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como 

as participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o 

falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos 

similares de obras. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 7º As informações mencionadas no § 6º são de interesse público e 

o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer 

interessado, de forma gratuita, permitindose ainda ao Ministério da Cultura o 

acesso contínuo e integral a tais informações. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

§ 8º Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla 

defesa e o direito ao contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de 

inconsistência nas informações mencionadas no § 6º deste artigo, determinar 

sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme 

disposto em regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 9º As associações deverão disponibilizar sistema de informação 

para comunicação periódica, pelo usuário, da totalidade das obras e 

fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento, pelos titulares de 

direitos, dos valores arrecadados e distribuídos. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

§ 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer 

retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 (cinco) anos, devendo ser 

distribuídos à medida da sua identificação. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

§ 11. Findo o período de 5 (cinco) anos previsto no § 10 sem que 

tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão 

distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos dentro da 

mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas 

arrecadações durante o período da retenção daqueles créditos e valores, 

sendo vedada a sua destinação para outro fim. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 
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§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no 

exercício da cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser 

proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as 

peculiaridades de cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 

(três) anos, permitida uma única recondução precedida de nova eleição. 

(Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua 

gestão, por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por 

terceiros. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente 

os atos referidos no caput e no § 3o deste artigo, mediante comunicação à 

associação a que estiverem filiados, com até 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência da sua prática. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de 

deliberação e conforme previsto em seus estatutos, poderão destinar até 20% 

(vinte por cento) da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas 

atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus 

associados de forma coletiva. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 

dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, 

conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo 

observará: (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos 

requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição; (Incluído pela Lei 

nº 12.853, de 2013) 

II - a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições 

necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos 

direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares 
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cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e 

informações: (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

a) cadastros das obras e titulares que representam; (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus 

repertórios, quando aplicável; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

c) estatutos e respectivas alterações; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias; (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres 

estrangeiras, quando existentes; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável; (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável; (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 

h) demonstração de que as taxas de administração são 

proporcionais aos custos de cobrança e distribuição para cada tipo de 

utilização, quando aplicável; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

i) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a 

entidade funcione há mais de 1 (um) ano e que a auditoria seja demandada 

pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, 

nos termos do art. 100; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

j) detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo 

estrutura de representação isonômica dos associados; (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm#art3


k) plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos 

dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e 

premiação, com valores atualizados; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

III - outras informações estipuladas em regulamento por órgão da 

Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das 

obrigações internacionais contratuais da entidade solicitante que possam 

ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos 

internacionais dos quais é parte. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 1º Os documentos e informações a que se referem os incisos II e 

III do caput deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da 

Cultura. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de 

qualificação vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei e 

por seu regulamento e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá 

ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, 

quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta Lei, 

assegurados sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação 

do fato ao Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 3º A anulação da habilitação a que se refere o § 1º do art. 98 

levará em consideração a gravidade e a relevância das irregularidades 

identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme 

disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de 

advertência, quando se concederá prazo razoável para atendimento das 

exigências apontadas pela autoridade competente. (Incluído pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 4º A ausência de uma associação que seja mandatária de 

determinada categoria de titulares em função da aplicação do § 2º deste artigo 

não isenta os usuários das obrigações previstas no art. 68, que deverão ser 

quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido 

de habilitação, a anulação ou o cancelamento da habilitação e a obtenção de 

nova habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos deste 
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artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos 

direitos autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o 

indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a obtenção de nova 

habilitação pela entidade sucessora. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 5º A associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja 

anulada, inexistente ou pendente de apreciação pela autoridade competente, 

ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais 

fatos como impedimento para distribuição de eventuais valores já arrecadados, 

sob pena de responsabilização direta de seus dirigentes nos termos do art. 

100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 6º As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão 

manter atualizados e disponíveis aos associados os documentos e as 

informações previstos nos incisos II e III deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no 

desempenho de suas funções, deverão: (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos 

próprios, às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre 

outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como 

os critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, 

incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas 

fornecidas pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares 

individualmente; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

II - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos 

próprios, aos estatutos, aos regulamentos de arrecadação e distribuição, às 

atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que 

representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos 

eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo da sua 

retenção; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 
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III - buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução 

de seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos 

titulares de direitos; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

IV - oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que 

possam acessar o balanço dos seus créditos da forma mais eficiente dentro do 

estado da técnica; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

V - aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada 

das execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de 

verificação, amostragem e aferição; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

VI - garantir aos associados o acesso às informações referentes às 

obras sobre as quais sejam titulares de direitos e às execuções aferidas para 

cada uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com 

cláusula de confidencialidade; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

VII - garantir ao usuário o acesso às informações referentes às 

utilizações por ele realizadas. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Parágrafo único. As informações contidas nos incisos I e II devem 

ser atualizadas periodicamente, em intervalo nunca superior a 6 (seis) 

meses. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 98-C. As associações de gestão coletiva de direitos autorais 

deverão prestar contas dos valores devidos, em caráter regular e de modo 

direto, aos seus associados. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 1º O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente 

pelo associado. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º Se as contas não forem prestadas na forma do § 1º, o pedido do 

associado poderá ser encaminhado ao Ministério da Cultura que, após sua 

apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação, na 

forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 
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Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à 

execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita 

por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus 

titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central 

para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com 

personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 

98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. (Redação dada pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não 

terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário 

de cada associação que o integra. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título 

atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos 

processuais dos titulares a eles vinculados. (Redação dada pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador 

somente se fará por depósito bancário. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares 

de direitos não poderá, em um ano da data de publicação desta Lei, ser inferior 

a 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos valores 

arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e 

cinco décimos por cento ao ano), até que, em 4 (quatro) anos da data de 

publicação desta Lei, ela não seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dos 

valores arrecadados. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado 

receber do usuário numerário a qualquer título. (Redação dada pela Lei nº 

12.853, de 2013) 

§ 6º A inobservância da norma do § 5o tornará o faltoso inabilitado à 

função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e 
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da aplicação das sanções civis e penais cabíveis. (Incluído pela Lei nº 12.853, 

de 2013) 

§ 7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva 

zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por 

alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre 

associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se 

todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição 

de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 8º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as associações 

devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente 

arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das 

associações que o integram. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

§ 9º O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se 

encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado 

o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do 

art. 98. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 99-A. O ente arrecadador de que trata o caput do art. 99 deverá 

admitir em seus quadros, além das associações que o constituíram, as 

associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua 

área de atuação e estejam habilitadas em órgão da Administração Pública 

Federal na forma do art. 98-A. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição 

dos recursos arrecadados serão tomadas por meio do voto unitário de cada 

associação que integre o ente arrecadador. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 

2013) 

Art. 99-B. As associações referidas neste Título estão sujeitas às 

regras concorrenciais definidas em legislação específica que trate da 

prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. (Incluído pela 

Lei nº 12.853, de 2013) 
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Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue 

filiados de uma associação de gestão coletiva de direitos autorais poderá, 1 

(uma) vez por ano, às suas expensas, após notificação, com 8 (oito) dias de 

antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor independente, a exatidão 

das contas prestadas por essa associação autoral a seus representados. 

(Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de 

direitos autorais respondem solidariamente, com seus bens particulares, por 

desvio de finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com os 

associados, por dolo ou culpa. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais 

ou seus mandatários, em relação à falta de pagamento, aos critérios de 

cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de 

arrecadação, e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e 

critérios de distribuição, poderão ser objeto da atuação de órgão da 

Administração Pública Federal para a resolução de conflitos por meio de 

mediação ou arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação 

pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência, quando cabível. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Título VII 

Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais 

Capítulo I 

Disposição Preliminar 

Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem 

prejuízo das penas cabíveis. 

Capítulo II 

Das Sanções Civis 
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Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, 

divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos 

exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da 

indenização cabível. 

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem 

autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e 

pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que 

constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil 

exemplares, além dos apreendidos. 

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, 

tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com 

a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou 

indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o 

contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como 

contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. 

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou 

processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e 

científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação 

aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou 

interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária 

pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente 

das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente 

na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da 

multa poderá ser aumentado até o dobro. 

Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de 

todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e 

demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de 

máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles 

unicamente para o fim ilícito, sua destruição. 



Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, 

responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da 

aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem: 

I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, 

dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções 

protegidas para evitar ou restringir sua cópia; 

II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais 

codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, 

produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; 

III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre 

a gestão de direitos; 

IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à 

disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, 

exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo 

que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos 

técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. 

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra 

intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou 

sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos 

morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: 

I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em 

que tiver ocorrido a infração, por três dias consecutivos; 

II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante 

inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de 

comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande 

circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor; 

III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da 

imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior. 



Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 

98 e 99 desta Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que 

deveria ser originariamente pago. 

Art. 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações 

falsas no cumprimento do disposto no § 6º do art. 68 e no § 9º do art. 98 

sujeitará os responsáveis, por determinação da autoridade competente e nos 

termos do regulamento desta Lei, a multa de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) 

do valor que deveria ser originariamente pago, sem prejuízo das perdas e 

danos. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao 

inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento, pelos usuários, 

dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas neste 

Título. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013) 

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e 

audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 

68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários 

respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos. 

Capítulo III 

Da Prescrição da Ação 

Art. 111. (VETADO) 

Título VIII 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de 

proteção que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42 da Lei nº 

5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio público, não terá o prazo 

de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei. 

Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-

se-ão a selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor, 
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distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o 

cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o 

regulamento. (Regulamento) (Regulamento) 

Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua 

publicação. 

Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do 

Código Civil e as Leis nºs 4.944, de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de 

dezembro de 1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 6.800, de 25 de 

junho de 1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 

1995, e demais disposições em contrário, mantidos em vigor as Leis nºs 6.533, 

de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978. 

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da 

República. 
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ANEXO C 

LEI Nº 13.123, DE 20 DE MAIO DE 2015. 

Mensagem de veto 

(Vide inciso II do § 1º e § 4º do art. 225 da Constituição) 

(Vide Decreto nº 2.519, de 1998) 

Vigência 

Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição 

Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e 

os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o 

acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e 

uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 2.186-16, de 

23 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos: 

I - ao acesso ao patrimônio genético do País, bem de uso comum do 

povo encontrado em condições in situ, inclusive as espécies domesticadas e 

populações espontâneas, ou mantido em condições ex situ, desde que 

encontrado em condições in situ no território nacional, na plataforma 

continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva; 

II - ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, 

relevante à conservação da diversidade biológica, à integridade do patrimônio 

genético do País e à utilização de seus componentes; 



III - ao acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia para a 

conservação e a utilização da diversidade biológica; 

IV - à exploração econômica de produto acabado ou material 

reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado; 

V - à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 

exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de 

acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, para 

conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

VI - à remessa para o exterior de parte ou do todo de organismos, 

vivos ou mortos, de espécies animais, vegetais, microbianas ou de outra 

natureza, que se destine ao acesso ao patrimônio genético; e 

VII - à implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio 

genético ou o conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso 

Nacional e promulgados. 

§ 1o O acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado será efetuado sem prejuízo dos direitos de propriedade 

material ou imaterial que incidam sobre o patrimônio genético ou sobre o 

conhecimento tradicional associado acessado ou sobre o local de sua 

ocorrência. 

§ 2o O acesso ao patrimônio genético existente na plataforma 

continental observará o disposto na Lei no 8.617, de 4 de janeiro de 1993. 

Art. 2o Além dos conceitos e das definições constantes da 

Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, promulgada pelo Decreto no 

2.519, de 16 de março de 1998, consideram-se para os fins desta Lei: 

I - patrimônio genético - informação de origem genética de espécies 

vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo 

substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos; 



II - conhecimento tradicional associado - informação ou prática de 

população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as 

propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético; 

III - conhecimento tradicional associado de origem não identificável - 

conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de vincular 

a sua origem a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional 

ou agricultor tradicional; 

IV - comunidade tradicional - grupo culturalmente diferenciado que 

se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e 

usa territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição; 

V - provedor de conhecimento tradicional associado - população 

indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional que detém e fornece 

a informação sobre conhecimento tradicional associado para o acesso; 

VI - consentimento prévio informado - consentimento formal, 

previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicional 

segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários; 

VII - protocolo comunitário - norma procedimental das populações 

indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais que 

estabelece, segundo seus usos, costumes e tradições, os mecanismos para o 

acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios de 

que trata esta Lei; 

VIII - acesso ao patrimônio genético - pesquisa ou desenvolvimento 

tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético; 

IX - acesso ao conhecimento tradicional associado - pesquisa ou 

desenvolvimento tecnológico realizado sobre conhecimento tradicional 

associado ao patrimônio genético que possibilite ou facilite o acesso ao 

patrimônio genético, ainda que obtido de fontes secundárias tais como feiras, 



publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e outras formas 

de sistematização e registro de conhecimentos tradicionais associados; 

X - pesquisa - atividade, experimental ou teórica, realizada sobre o 

patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, com o objetivo de 

produzir novos conhecimentos, por meio de um processo sistemático de 

construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e 

interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis; 

XI - desenvolvimento tecnológico - trabalho sistemático sobre o 

patrimônio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, baseado 

nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou pela experiência 

prática, realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou 

dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos processos para exploração 

econômica; 

XII - cadastro de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de 

conhecimento tradicional associado - instrumento declaratório obrigatório das 

atividades de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de conhecimento 

tradicional associado; 

XIII - remessa - transferência de amostra de patrimônio genético 

para instituição localizada fora do País com a finalidade de acesso, na qual a 

responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária; 

XIV - autorização de acesso ou remessa - ato administrativo que 

permite, sob condições específicas, o acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado e a remessa de patrimônio genético; 

XV - usuário - pessoa natural ou jurídica que realiza acesso a 

patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado ou explora 

economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso 

ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado; 

XVI - produto acabado - produto cuja natureza não requer nenhum 

tipo de processo produtivo adicional, oriundo de acesso ao patrimônio genético 

ou ao conhecimento tradicional associado, no qual o componente do patrimônio 



genético ou do conhecimento tradicional associado seja um dos elementos 

principais de agregação de valor ao produto, estando apto à utilização pelo 

consumidor final, seja este pessoa natural ou jurídica; 

XVII - produto intermediário - produto cuja natureza é a utilização em 

cadeia produtiva, que o agregará em seu processo produtivo, na condição de 

insumo, excipiente e matéria-prima, para o desenvolvimento de outro produto 

intermediário ou de produto acabado; 

XVIII - elementos principais de agregação de valor ao produto - 

elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência 

das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico; 

XIX - notificação de produto - instrumento declaratório que antecede 

o início da atividade de exploração econômica de produto acabado ou material 

reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado, no qual o usuário declara o cumprimento dos requisitos 

desta Lei e indica a modalidade de repartição de benefícios, quando aplicável, 

a ser estabelecida no acordo de repartição de benefícios; 

XX - acordo de repartição de benefícios - instrumento jurídico que 

qualifica as partes, o objeto e as condições para repartição de benefícios; 

XXI - acordo setorial - ato de natureza contratual firmado entre o 

poder público e usuários, tendo em vista a repartição justa e equitativa dos 

benefícios decorrentes da exploração econômica oriunda de acesso ao 

patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado de origem não 

identificável; 

XXII - atestado de regularidade de acesso - ato administrativo pelo 

qual o órgão competente declara que o acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado cumpriu os requisitos desta Lei; 

XXIII - termo de transferência de material - instrumento firmado entre 

remetente e destinatário para remessa ao exterior de uma ou mais amostras 

contendo patrimônio genético acessado ou disponível para acesso, que indica, 

quando for o caso, se houve acesso a conhecimento tradicional associado e 



que estabelece o compromisso de repartição de benefícios de acordo com as 

regras previstas nesta Lei; 

XXIV - atividades agrícolas - atividades de produção, processamento 

e comercialização de alimentos, bebidas, fibras, energia e florestas plantadas; 

XXV - condições in situ - condições em que o patrimônio genético 

existe em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies 

domesticadas ou cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham 

desenvolvido suas características distintivas próprias, incluindo as que formem 

populações espontâneas; 

XXVI - espécie domesticada ou cultivada - espécie em cujo processo 

de evolução influiu o ser humano para atender suas necessidades; 

XXVII - condições ex situ - condições em que o patrimônio genético 

é mantido fora de seu habitat natural; 

XXVIII - população espontânea - população de espécies introduzidas 

no território nacional, ainda que domesticadas, capazes de se autoperpetuarem 

naturalmente nos ecossistemas e habitats brasileiros; 

XXIX - material reprodutivo - material de propagação vegetal ou de 

reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente de 

reprodução sexuada ou assexuada; 

XXX - envio de amostra - envio de amostra que contenha patrimônio 

genético para a prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou 

desenvolvimento tecnológico na qual a responsabilidade sobre a amostra é de 

quem realiza o acesso no Brasil; 

XXXI - agricultor tradicional - pessoa natural que utiliza variedades 

tradicionais locais ou crioulas ou raças localmente adaptadas ou crioulas e 

mantém e conserva a diversidade genética, incluído o agricultor familiar; 

XXXII - variedade tradicional local ou crioula - variedade proveniente 

de espécie que ocorre em condição in situ ou mantida em condição ex situ, 



composta por grupo de plantas dentro de um táxon no nível mais baixo 

conhecido, com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por população 

indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, incluindo seleção 

natural combinada com seleção humana no ambiente local, que não seja 

substancialmente semelhante a cultivares comerciais; e 

XXXIII - raça localmente adaptada ou crioula - raça proveniente de 

espécie que ocorre em condição in situ ou mantida em condição ex situ, 

representada por grupo de animais com diversidade genética desenvolvida ou 

adaptada a um determinado nicho ecológico e formada a partir de seleção 

natural ou seleção realizada adaptada por população indígena, comunidade 

tradicional ou agricultor tradicional. 

Parágrafo único. Considera-se parte do patrimônio genético 

existente no território nacional, para os efeitos desta Lei, o microrganismo que 

tenha sido isolado a partir de substratos do território nacional, do mar territorial, 

da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental. 

Art. 3o O acesso ao patrimônio genético existente no País ou ao 

conhecimento tradicional associado para fins de pesquisa ou desenvolvimento 

tecnológico e a exploração econômica de produto acabado ou material 

reprodutivo oriundo desse acesso somente serão realizados mediante 

cadastro, autorização ou notificação, e serão submetidos a fiscalização, 

restrições e repartição de benefícios nos termos e nas condições estabelecidos 

nesta Lei e no seu regulamento. 

Parágrafo único. São de competência da União a gestão, o controle 

e a fiscalização das atividades descritas no caput, nos termos do disposto no 

inciso XXIII do caput do art. 7o da Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro 

de 2011. 

Art. 4o Esta Lei não se aplica ao patrimônio genético humano. 

Art. 5o É vedado o acesso ao patrimônio genético e ao 

conhecimento tradicional associado para práticas nocivas ao meio ambiente, à 



reprodução cultural e à saúde humana e para o desenvolvimento de armas 

biológicas e químicas. 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS 

Art. 6o Fica criado no âmbito do Ministério do Meio Ambiente o 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, órgão colegiado de 

caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por 

coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do 

acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da 

repartição de benefícios, formado por representação de órgãos e entidades da 

administração pública federal que detêm competência sobre as diversas ações 

de que trata esta Lei com participação máxima de 60% (sessenta por cento) e 

a representação da sociedade civil em no mínimo 40% (quarenta por cento) 

dos membros, assegurada a paridade entre: 

I - setor empresarial; 

II - setor acadêmico; e 

III - populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores 

tradicionais. 

§ 1o Compete também ao CGen: 

I - estabelecer: 

a) normas técnicas; 

b) diretrizes e critérios para elaboração e cumprimento do acordo de 

repartição de benefícios; 

c) critérios para a criação de banco de dados para o registro de 

informação sobre patrimônio genético e conhecimento tradicional associado; 

II - acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante 

convênio com outras instituições, as atividades de: 



a) acesso e remessa de amostra que contenha o patrimônio 

genético; e 

b) acesso a conhecimento tradicional associado; 

III - deliberar sobre: 

a) as autorizações de que trata o inciso II do § 3o do art. 13; 

b) o credenciamento de instituição nacional que mantém coleção ex 

situ de amostras que contenham o patrimônio genético; e 

c) o credenciamento de instituição nacional para ser responsável 

pela criação e manutenção da base de dados de que trata o inciso IX; 

IV - atestar a regularidade do acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado de que trata o Capítulo IV desta Lei; 

V - registrar o recebimento da notificação do produto acabado ou 

material reprodutivo e a apresentação do acordo de repartição de benefícios, 

nos termos do art. 16; 

VI - promover debates e consultas públicas sobre os temas de que 

trata esta Lei; 

VII - funcionar como instância superior de recurso em relação à 

decisão de instituição credenciada e aos atos decorrentes da aplicação desta 

Lei, na forma do regulamento; 

VIII - estabelecer diretrizes para aplicação dos recursos destinados 

ao Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB, previsto no art. 30, 

a título de repartição de benefícios; 

IX - criar e manter base de dados relativos: 

a) aos cadastros de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado e de remessa; 



b) às autorizações de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado e de remessa; 

c) aos instrumentos e termos de transferência de material; 

d) às coleções ex situ das instituições credenciadas que contenham 

amostras de patrimônio genético; 

e) às notificações de produto acabado ou material reprodutivo; 

f) aos acordos de repartição de benefícios; 

g) aos atestados de regularidade de acesso; 

X - cientificar órgãos federais de proteção dos direitos de populações 

indígenas e comunidades tradicionais sobre o registro em cadastro de acesso a 

conhecimentos tradicionais associados; 

XI - (VETADO); e 

XII - aprovar seu regimento interno. 

§ 2o Regulamento disporá sobre a composição e o funcionamento 

do CGen. 

§ 3o O CGen criará Câmaras Temáticas e Setoriais, com a 

participação paritária do Governo e da sociedade civil, sendo esta representada 

pelos setores empresarial, acadêmico e representantes das populações 

indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, para subsidiar 

as decisões do plenário. 

Art. 7o A administração pública federal disponibilizará ao CGen, na 

forma do regulamento, as informações necessárias para a rastreabilidade das 

atividades decorrentes de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado, inclusive as relativas à exploração econômica oriunda 

desse acesso. 

CAPÍTULO III 



DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 

Art. 8o Ficam protegidos por esta Lei os conhecimentos tradicionais 

associados ao patrimônio genético de populações indígenas, de comunidade 

tradicional ou de agricultor tradicional contra a utilização e exploração ilícita. 

§ 1o O Estado reconhece o direito de populações indígenas, de 

comunidades tradicionais e de agricultores tradicionais de participar da tomada 

de decisões, no âmbito nacional, sobre assuntos relacionados à conservação e 

ao uso sustentável de seus conhecimentos tradicionais associados ao 

patrimônio genético do País, nos termos desta Lei e do seu regulamento. 

§ 2o O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético 

de que trata esta Lei integra o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser 

depositado em banco de dados, conforme dispuser o CGen ou legislação 

específica. 

§ 3o São formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais 

associados, entre outras: 

I - publicações científicas; 

II - registros em cadastros ou bancos de dados; ou 

III - inventários culturais. 

§ 4o O intercâmbio e a difusão de patrimônio genético e de 

conhecimento tradicional associado praticados entre si por populações 

indígenas, comunidade tradicional ou agricultor tradicional para seu próprio 

benefício e baseados em seus usos, costumes e tradições são isentos das 

obrigações desta Lei.  

Art. 9o O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem 

identificável está condicionado à obtenção do consentimento prévio informado. 

§ 1o A comprovação do consentimento prévio informado poderá 

ocorrer, a critério da população indígena, da comunidade tradicional ou do 

agricultor tradicional, pelos seguintes instrumentos, na forma do regulamento: 



I - assinatura de termo de consentimento prévio; 

II - registro audiovisual do consentimento; 

III - parecer do órgão oficial competente; ou 

IV - adesão na forma prevista em protocolo comunitário. 

§ 2o O acesso a conhecimento tradicional associado de origem não 

identificável independe de consentimento prévio informado. 

§ 3o O acesso ao patrimônio genético de variedade tradicional local 

ou crioula ou à raça localmente adaptada ou crioula para atividades agrícolas 

compreende o acesso ao conhecimento tradicional associado não identificável 

que deu origem à variedade ou à raça e não depende do consentimento prévio 

da população indígena, da comunidade tradicional ou do agricultor tradicional 

que cria, desenvolve, detém ou conserva a variedade ou a raça. 

Art. 10. Às populações indígenas, às comunidades tradicionais e aos 

agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam 

conhecimento tradicional associado são garantidos os direitos de: 

I - ter reconhecida sua contribuição para o desenvolvimento e 

conservação de patrimônio genético, em qualquer forma de publicação, 

utilização, exploração e divulgação; 

II - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional 

associado em todas as publicações, utilizações, explorações e divulgações; 

III - perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros, 

direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional associado, nos termos 

desta Lei; 

IV - participar do processo de tomada de decisão sobre assuntos 

relacionados ao acesso a conhecimento tradicional associado e à repartição de 

benefícios decorrente desse acesso, na forma do regulamento; 



V - usar ou vender livremente produtos que contenham patrimônio 

genético ou conhecimento tradicional associado, observados os dispositivos 

das Leis nos 9.456, de 25 de abril de 1997, e 10.711, de 5 de agosto de 2003; 

e 

VI - conservar, manejar, guardar, produzir, trocar, desenvolver, 

melhorar material reprodutivo que contenha patrimônio genético ou 

conhecimento tradicional associado. 

§ 1o Para os fins desta Lei, qualquer conhecimento tradicional 

associado ao patrimônio genético será considerado de natureza coletiva, ainda 

que apenas um indivíduo de população indígena ou de comunidade tradicional 

o detenha. 

§ 2o O patrimônio genético mantido em coleções ex situ em 

instituições nacionais geridas com recursos públicos e as informações a ele 

associadas poderão ser acessados pelas populações indígenas, pelas 

comunidades tradicionais e pelos agricultores tradicionais, na forma do 

regulamento. 

CAPÍTULO IV 

DO ACESSO, DA REMESSA E DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA 

Art. 11. Ficam sujeitas às exigências desta Lei as seguintes 

atividades: 

I - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 

associado; 

II - remessa para o exterior de amostras de patrimônio genético; e 

III - exploração econômica de produto acabado ou material 

reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado realizado após a vigência desta Lei. 

§ 1o É vedado o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado por pessoa natural estrangeira. 



§ 2o A remessa para o exterior de amostra de patrimônio genético 

depende de assinatura do termo de transferência de material, na forma prevista 

pelo CGen. 

Art. 12. Deverão ser cadastradas as seguintes atividades: 

I - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 

associado dentro do País realizado por pessoa natural ou jurídica nacional, 

pública ou privada; 

II - acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional 

associado por pessoa jurídica sediada no exterior associada a instituição 

nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada; 

III - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 

associado realizado no exterior por pessoa natural ou jurídica nacional, pública 

ou privada; 

IV - remessa de amostra de patrimônio genético para o exterior com 

a finalidade de acesso, nas hipóteses dos incisos II e III deste caput; e 

V - envio de amostra que contenha patrimônio genético por pessoa 

jurídica nacional, pública ou privada, para prestação de serviços no exterior 

como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico.  

§ 1o O cadastro de que trata este artigo terá seu funcionamento 

definido em regulamento. 

§ 2o O cadastramento deverá ser realizado previamente à remessa, 

ou ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, ou à 

comercialização do produto intermediário, ou à divulgação dos resultados, 

finais ou parciais, em meios científicos ou de comunicação, ou à notificação de 

produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do 

acesso. 

§ 3o São públicas as informações constantes do banco de dados de 

que trata o inciso IX do § 1o do art. 6o, ressalvadas aquelas que possam 



prejudicar as atividades de pesquisa ou desenvolvimento científico ou 

tecnológico ou as atividades comerciais de terceiros, podendo ser estas 

informações disponibilizadas mediante autorização do usuário. 

Art. 13. As seguintes atividades poderão, a critério da União, ser 

realizadas mediante autorização prévia, na forma do regulamento: 

I - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 

associado em área indispensável à segurança nacional, que se dará após 

anuência do Conselho de Defesa Nacional; 

II - acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 

associado em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental e na 

zona econômica exclusiva, que se dará após anuência da autoridade marítima. 

§ 1o As autorizações de acesso e de remessa podem ser requeridas 

em conjunto ou isoladamente. 

§ 2o A autorização de remessa de amostra de patrimônio genético 

para o exterior transfere a responsabilidade da amostra ou do material remetido 

para a destinatária. 

§ 3o (VETADO). 

§ 4o (VETADO). 

Art. 14. A conservação ex situ de amostra do patrimônio genético 

encontrado na condição in situ deverá ser preferencialmente realizada no 

território nacional. 

Art. 15. A autorização ou o cadastro para remessa de amostra do 

patrimônio genético para o exterior depende da informação do uso pretendido, 

observados os requisitos do regulamento. 

Art. 16. Para a exploração econômica de produto acabado ou 

material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado serão exigidas: 



I - a notificação do produto acabado ou do material reprodutivo ao 

CGen; e 

II - a apresentação do acordo de repartição de benefícios, 

ressalvado o disposto no § 5o do art. 17 e no § 4o do art. 25. 

§ 1o A modalidade de repartição de benefícios, monetária ou não 

monetária, deverá ser indicada no momento da notificação do produto acabado 

ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado. 

§ 2o O acordo de repartição de benefícios deve ser apresentado em 

até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir do momento da notificação 

do produto acabado ou do material reprodutivo, na forma prevista no Capítulo V 

desta Lei, ressalvados os casos que envolverem conhecimentos tradicionais 

associados de origem identificável. 

CAPÍTULO V 

DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

Art. 17. Os benefícios resultantes da exploração econômica de 

produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio 

genético de espécies encontradas em condições in situ ou ao conhecimento 

tradicional associado, ainda que produzido fora do País, serão repartidos, de 

forma justa e equitativa, sendo que no caso do produto acabado o componente 

do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado deve ser um 

dos elementos principais de agregação de valor, em conformidade ao que 

estabelece esta Lei. 

§ 1o Estará sujeito à repartição de benefícios exclusivamente o 

fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, 

independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente. 

§ 2o Os fabricantes de produtos intermediários e desenvolvedores 

de processos oriundos de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 



tradicional associado ao longo da cadeia produtiva estarão isentos da 

obrigação de repartição de benefícios. 

§ 3o Quando um único produto acabado ou material reprodutivo for o 

resultado de acessos distintos, estes não serão considerados cumulativamente 

para o cálculo da repartição de benefícios. 

§ 4o As operações de licenciamento, transferência ou permissão de 

utilização de qualquer forma de direito de propriedade intelectual sobre produto 

acabado, processo ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio 

genético ou ao conhecimento tradicional associado por terceiros são 

caracterizadas como exploração econômica isenta da obrigação de repartição 

de benefícios. 

§ 5o Ficam isentos da obrigação de repartição de benefícios, nos 

termos do regulamento: 

I - as microempresas, as empresas de pequeno porte, os 

microempreendedores individuais, conforme disposto na Lei Complementar no 

123, de 14 de dezembro de 2006; e 

II - os agricultores tradicionais e suas cooperativas, com receita 

bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 6o No caso de acesso ao conhecimento tradicional associado 

pelas pessoas previstas no § 5o, os detentores desse conhecimento serão 

beneficiados nos termos do art. 33. 

§ 7o Caso o produto acabado ou o material reprodutivo não tenha 

sido produzido no Brasil, o importador, subsidiária, controlada, coligada, 

vinculada ou representante comercial do produtor estrangeiro em território 

nacional ou em território de países com os quais o Brasil mantiver acordo com 

este fim responde solidariamente com o fabricante do produto acabado ou do 

material reprodutivo pela repartição de benefícios. 



§ 8o Na ausência de acesso a informações essenciais à 

determinação da base de cálculo de repartição de benefícios em tempo 

adequado, nos casos a que se refere o § 7o, a União arbitrará o valor da base 

de cálculo de acordo com a melhor informação disponível, considerando o 

percentual previsto nesta Lei ou em acordo setorial, garantido o contraditório. 

§ 9o A União estabelecerá por decreto a Lista de Classificação de 

Repartição de Benefícios, com base na Nomenclatura Comum do Mercosul - 

NCM. 

§ 10. (VETADO). 

Art. 18. Os benefícios resultantes da exploração econômica de 

produto oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado para atividades agrícolas serão repartidos sobre a 

comercialização do material reprodutivo, ainda que o acesso ou a exploração 

econômica dê-se por meio de pessoa física ou jurídica subsidiária, controlada, 

coligada, contratada, terceirizada ou vinculada, respeitado o disposto no § 7o 

do art. 17. 

§ 1o A repartição de benefícios, prevista no caput, deverá ser 

aplicada ao último elo da cadeia produtiva de material reprodutivo, ficando 

isentos os demais elos. 

§ 2o No caso de exploração econômica de material reprodutivo 

oriundo de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 

associado para fins de atividades agrícolas e destinado exclusivamente à 

geração de produtos acabados nas cadeias produtivas que não envolvam 

atividade agrícola, a repartição de benefícios ocorrerá somente sobre a 

exploração econômica do produto acabado. 

§ 3o Fica isenta da repartição de benefícios a exploração econômica 

de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo do acesso ao 

patrimônio genético de espécies introduzidas no território nacional pela ação 

humana, ainda que domesticadas, exceto: 



I - as que formem populações espontâneas que tenham adquirido 

características distintivas próprias no País; e 

II - variedade tradicional local ou crioula ou a raça localmente 

adaptada ou crioula. 

Art. 19. A repartição de benefícios decorrente da exploração 

econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao 

patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado poderá 

constituir-se nas seguintes modalidades: 

I - monetária; ou 

II - não monetária, incluindo, entre outras: 

a) projetos para conservação ou uso sustentável de biodiversidade 

ou para proteção e manutenção de conhecimentos, inovações ou práticas de 

populações indígenas, de comunidades tradicionais ou de agricultores 

tradicionais, preferencialmente no local de ocorrência da espécie em condição 

in situ ou de obtenção da amostra quando não se puder especificar o local 

original; 

b) transferência de tecnologias; 

c) disponibilização em domínio público de produto, sem proteção por 

direito de propriedade intelectual ou restrição tecnológica; 

d) licenciamento de produtos livre de ônus; 

e) capacitação de recursos humanos em temas relacionados à 

conservação e uso sustentável do patrimônio genético ou do conhecimento 

tradicional associado; e 

f) distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social. 

§ 1o No caso de acesso a patrimônio genético fica a critério do 

usuário a opção por uma das modalidades de repartição de benefícios 

previstas no caput. 



§ 2o Ato do Poder Executivo disciplinará a forma de repartição de 

benefícios da modalidade não monetária nos casos de acesso a patrimônio 

genético. 

§ 3o A repartição de benefícios não monetária correspondente a 

transferência de tecnologia poderá realizar-se, dentre outras formas, mediante: 

I - participação na pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 

II - intercâmbio de informações; 

III - intercâmbio de recursos humanos, materiais ou tecnologia entre 

instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, e 

instituição de pesquisa sediada no exterior; 

IV - consolidação de infraestrutura de pesquisa e de 

desenvolvimento tecnológico; e 

V - estabelecimento de empreendimento conjunto de base 

tecnológica. 

§ 4o (VETADO). 

Art. 20. Quando a modalidade escolhida for a repartição de 

benefícios monetária decorrente da exploração econômica de produto acabado 

ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético, será 

devida uma parcela de 1% (um por cento) da receita líquida anual obtida com a 

exploração econômica, ressalvada a hipótese de redução para até 0,1 (um 

décimo) por acordo setorial previsto no art. 21. 

Art. 21. Com o fim de garantir a competitividade do setor 

contemplado, a União poderá, a pedido do interessado, conforme o 

regulamento, celebrar acordo setorial que permita reduzir o valor da repartição 

de benefícios monetária para até 0,1% (um décimo por cento) da receita líquida 

anual obtida com a exploração econômica do produto acabado ou do material 

reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado de origem não identificável. 



Parágrafo único. Para subsidiar a celebração de acordo setorial, os 

órgãos oficiais de defesa dos direitos de populações indígenas e de 

comunidades tradicionais poderão ser ouvidos, nos termos do regulamento. 

Art. 22. Nas modalidades de repartição de benefícios não 

monetárias correspondentes às alíneas a, e e f do inciso II do caput do art. 19, 

a repartição de benefícios deverá ser equivalente a 75% (setenta e cinco por 

cento) do previsto para a modalidade monetária, conforme os critérios definidos 

pelo CGen. 

Parágrafo único. O CGen poderá delimitar critérios ou parâmetros de 

resultado ou efetividade que os usuários deverão atender, em substituição ao 

parâmetro de custo previsto no caput para a repartição de benefícios não 

monetária. 

Art. 23. Quando o produto acabado ou o material reprodutivo for 

oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado de origem não 

identificável, a repartição decorrente do uso desse conhecimento deverá ser 

feita na modalidade prevista no inciso I do caput do art. 19 e em montante 

correspondente ao estabelecido nos arts. 20 e 21 desta Lei. 

Art. 24. Quando o produto acabado ou o material reprodutivo for 

oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado que seja de origem 

identificável, o provedor de conhecimento tradicional associado terá direito de 

receber benefícios mediante acordo de repartição de benefícios. 

§ 1o A repartição entre usuário e provedor será negociada de forma 

justa e equitativa entre as partes, atendendo a parâmetros de clareza, lealdade 

e transparência nas cláusulas pactuadas, que deverão indicar condições, 

obrigações, tipos e duração dos benefícios de curto, médio e longo prazo. 

§ 2o A repartição com os demais detentores do mesmo 

conhecimento tradicional associado dar-se-á na modalidade monetária, 

realizada por meio do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB. 

§ 3o A parcela devida pelo usuário para a repartição de benefícios 

prevista no § 2o, a ser depositada no Fundo Nacional para a Repartição de 



Benefícios - FNRB, corresponderá à metade daquela prevista no art. 20 desta 

Lei ou definida em acordo setorial. 

§ 4o A repartição de benefícios de que trata o § 3o independe da 

quantidade de demais detentores do conhecimento tradicional associado 

acessado. 

§ 5o Em qualquer caso, presume-se, de modo absoluto, a existência 

de demais detentores do mesmo conhecimento tradicional associado. 

Art. 25. O acordo de repartição de benefícios deverá indicar e 

qualificar com clareza as partes, que serão: 

I - no caso de exploração econômica de produto acabado ou de 

material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio genético ou conhecimento 

tradicional associado de origem não identificável: 

a) a União, representada pelo Ministério do Meio Ambiente; e 

b) aquele que explora economicamente produto acabado ou material 

reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado de origem não identificável; e 

II - no caso de exploração econômica de produto acabado ou de 

material reprodutivo oriundo de acesso a conhecimento tradicional associado 

de origem identificável: 

a) o provedor de conhecimento tradicional associado; e 

b) aquele que explora economicamente produto acabado ou material 

reprodutivo oriundo de acesso ao conhecimento tradicional associado. 

§ 1o Adicionalmente ao Acordo de Repartição de Benefícios, o 

usuário deverá depositar o valor estipulado no § 3o do art. 24 no Fundo 

Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB quando explorar 

economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso a 

conhecimento tradicional associado de origem identificável. 



§ 2o No caso de exploração econômica de produto acabado ou de 

material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado de origem não identificável, poderão ser 

assinados acordos setoriais com a União com objetivo de repartição de 

benefícios, conforme regulamento. 

§ 3o A repartição de benefícios decorrente da exploração econômica 

de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao 

conhecimento tradicional associado dispensa o usuário de repartir benefícios 

referentes ao patrimônio genético. 

§ 4o A repartição de benefícios monetária de que trata o inciso I do 

caput poderá, a critério do usuário, ser depositada diretamente no Fundo 

Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB, sem necessidade de 

celebração de acordo de repartição de benefícios, na forma do regulamento. 

Art. 26. São cláusulas essenciais do acordo de repartição de 

benefícios, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em 

regulamento, as que dispõem sobre: 

I - produtos objeto de exploração econômica; 

II - prazo de duração; 

III - modalidade de repartição de benefícios; 

IV - direitos e responsabilidades das partes; 

V - direito de propriedade intelectual; 

VI - rescisão; 

VII - penalidades; e 

VIII - foro no Brasil. 

CAPÍTULO VI 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



Art. 27. Considera-se infração administrativa contra o patrimônio 

genético ou contra o conhecimento tradicional associado toda ação ou omissão 

que viole as normas desta Lei, na forma do regulamento. 

§ 1o Sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis, as 

infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - apreensão: 

a) das amostras que contêm o patrimônio genético acessado; 

b) dos instrumentos utilizados na obtenção ou no processamento do 

patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado acessado; 

c) dos produtos derivados de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado; ou 

d) dos produtos obtidos a partir de informação sobre conhecimento 

tradicional associado; 

IV - suspensão temporária da fabricação e venda do produto 

acabado ou do material reprodutivo derivado de acesso ao patrimônio genético 

ou ao conhecimento tradicional associado até a regularização; 

V - embargo da atividade específica relacionada à infração; 

VI - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 

empreendimento; 

VII - suspensão de atestado ou autorização de que trata esta Lei; ou 

VIII - cancelamento de atestado ou autorização de que trata esta Lei. 

§ 2o Para imposição e gradação das sanções administrativas, a 

autoridade competente observará: 



I - a gravidade do fato; 

II - os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da 

legislação referente ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

associado; 

III - a reincidência; e 

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa. 

§ 3o As sanções previstas no § 1o poderão ser aplicadas 

cumulativamente. 

§ 4o As amostras, os produtos e os instrumentos de que trata o 

inciso III do § 1o terão sua destinação definida pelo CGen. 

§ 5o A multa de que trata o inciso II do § 1o será arbitrada pela 

autoridade competente, por infração, e pode variar: 

I - de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

quando a infração for cometida por pessoa natural; ou 

II - de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais), quando a infração for cometida por pessoa jurídica, ou com seu 

concurso. 

§ 6o Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova 

infração no prazo de até 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da 

decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior. 

§ 7o O regulamento disporá sobre o processo administrativo próprio 

para aplicação das sanções de que trata esta Lei, assegurado o direito a ampla 

defesa e a contraditório. 

Art. 28. Os órgãos federais competentes exercerão a fiscalização, a 

interceptação e a apreensão de amostras que contêm o patrimônio genético 

acessado, de produtos ou de material reprodutivo oriundos de acesso ao 

patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, quando o 



acesso ou a exploração econômica tiver sido em desacordo com as 

disposições desta Lei e seu regulamento. 

Art. 29. (VETADO). 

CAPÍTULO VII 

DO FUNDO NACIONAL PARA A REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

E DO PROGRAMA NACIONAL DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS 

Art. 30. Fica instituído o Fundo Nacional para a Repartição de 

Benefícios - FNRB, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente, com o objetivo de valorizar o patrimônio genético e os 

conhecimentos tradicionais associados e promover o seu uso de forma 

sustentável. 

Art. 31. O Poder Executivo disporá em regulamento sobre a 

composição, organização e funcionamento do Comitê Gestor do FNRB. 

Parágrafo único. A gestão de recursos monetários depositados no 

FNRB destinados a populações indígenas, a comunidades tradicionais e a 

agricultores tradicionais dar-se-á com a sua participação, na forma do 

regulamento. 

Art. 32. Constituem receitas do FNRB: 

I - dotações consignadas na lei orçamentária anual e seus créditos 

adicionais; 

II - doações; 

III - valores arrecadados com o pagamento de multas administrativas 

aplicadas em virtude do descumprimento desta Lei; 

IV - recursos financeiros de origem externa decorrentes de 

contratos, acordos ou convênios, especialmente reservados para as finalidades 

do Fundo; 



V - contribuições feitas por usuários de patrimônio genético ou de 

conhecimento tradicional associado para o Programa Nacional de Repartição 

de Benefícios; 

VI - valores provenientes da repartição de benefícios; e 

VII - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 

§ 1o Os recursos monetários depositados no FNRB decorrentes da 

exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo 

de acesso a conhecimento tradicional associado serão destinados 

exclusivamente em benefício dos detentores de conhecimentos tradicionais 

associados. 

§ 2o Os recursos monetários depositados no FNRB decorrentes da 

exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo 

de acesso a patrimônio genético proveniente de coleções ex situ serão 

parcialmente destinados em benefício dessas coleções, na forma do 

regulamento. 

§ 3o O FNRB poderá estabelecer instrumentos de cooperação, 

inclusive com Estados, Municípios e o Distrito Federal. 

Art. 33. Fica instituído o Programa Nacional de Repartição de 

Benefícios - PNRB, com a finalidade de promover: 

I - conservação da diversidade biológica; 

II - recuperação, criação e manutenção de coleções ex situ de 

amostra do patrimônio genético; 

III - prospecção e capacitação de recursos humanos associados ao 

uso e à conservação do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional 

associado; 

IV - proteção, promoção do uso e valorização dos conhecimentos 

tradicionais associados; 



V - implantação e desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

uso sustentável da diversidade biológica, sua conservação e repartição de 

benefícios; 

VI - fomento a pesquisa e desenvolvimento tecnológico associado ao 

patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado; 

VII - levantamento e inventário do patrimônio genético, considerando 

a situação e o grau de variação das populações existentes, incluindo aquelas 

de uso potencial e, quando viável, avaliando qualquer ameaça a elas; 

VIII - apoio aos esforços das populações indígenas, das 

comunidades tradicionais e dos agricultores tradicionais no manejo sustentável 

e na conservação de patrimônio genético; 

IX - conservação das plantas silvestres; 

X - desenvolvimento de um sistema eficiente e sustentável de 

conservação ex situ e in situ e desenvolvimento e transferência de tecnologias 

apropriadas para essa finalidade com vistas a melhorar o uso sustentável do 

patrimônio genético; 

XI - monitoramento e manutenção da viabilidade, do grau de 

variação e da integridade genética das coleções de patrimônio genético; 

XII - adoção de medidas para minimizar ou, se possível, eliminar as 

ameaças ao patrimônio genético; 

XIII - desenvolvimento e manutenção dos diversos sistemas de 

cultivo que favoreçam o uso sustentável do patrimônio genético; 

XIV - elaboração e execução dos Planos de Desenvolvimento 

Sustentável de Populações ou Comunidades Tradicionais; e 

XV - outras ações relacionadas ao acesso ao patrimônio genético e 

aos conhecimentos tradicionais associados, conforme o regulamento. 

Art. 34. O PNRB será implementado por meio do FNRB. 



CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS SOBRE A ADEQUAÇÃO E A 

REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

Art. 35. O pedido de autorização ou regularização de acesso e de 

remessa de patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado 

ainda em tramitação na data de entrada em vigor desta Lei deverá ser 

reformulado pelo usuário como pedido de cadastro ou de autorização de 

acesso ou remessa, conforme o caso. 

Art. 36. O prazo para o usuário reformular o pedido de autorização 

ou regularização de que trata o art. 35 será de 1 (um) ano, contado da data da 

disponibilização do cadastro pelo CGen. 

Art. 37. Deverá adequar-se aos termos desta Lei, no prazo de 1 (um) 

ano, contado da data da disponibilização do cadastro pelo CGen, o usuário que 

realizou, a partir de 30 de junho de 2000, as seguintes atividades de acordo 

com a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001: 

I - acesso a patrimônio genético ou conhecimento tradicional 

associado; 

II - exploração econômica de produto acabado ou de material 

reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o usuário, 

observado o art. 44, deverá adotar uma ou mais das seguintes providências, 

conforme o caso: 

I - cadastrar o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento 

tradicional associado; 

II - notificar o produto acabado ou o material reprodutivo objeto da 

exploração econômica, nos termos desta Lei; e 



III - repartir os benefícios referentes à exploração econômica 

realizada a partir da data de entrada em vigor desta Lei, nos termos do 

Capítulo V, exceto quando o tenha feito na forma da Medida Provisória no 

2.186-16, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 38. Deverá regularizar-se nos termos desta Lei, no prazo de 1 

(um) ano, contado da data da disponibilização do Cadastro pelo CGen, o 

usuário que, entre 30 de junho de 2000 e a data de entrada em vigor desta Lei, 

realizou as seguintes atividades em desacordo com a legislação em vigor à 

época: 

I - acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 

associado; 

II - acesso e exploração econômica de produto ou processo oriundo 

do acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado, de 

que trata a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; 

III - remessa ao exterior de amostra de patrimônio genético; ou 

IV - divulgação, transmissão ou retransmissão de dados ou 

informações que integram ou constituem conhecimento tradicional associado. 

§ 1o A regularização de que trata o caput está condicionada a 

assinatura de Termo de Compromisso. 

§ 2o Na hipótese de acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado unicamente para fins de pesquisa 

científica, o usuário estará dispensado de firmar o Termo de Compromisso, 

regularizando-se por meio de cadastro ou autorização da atividade, conforme o 

caso. 

§ 3o O cadastro e a autorização de que trata o § 2o extinguem a 

exigibilidade das sanções administrativas previstas na Medida Provisória no 

2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e especificadas nos arts. 15 e 20 do 

Decreto no 5.459, de 7 de junho de 2005, desde que a infração tenha sido 

cometida até o dia anterior à data de entrada em vigor desta Lei.  



§ 4o Para fins de regularização no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial - INPI dos pedidos de patentes depositados durante a vigência da 

Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, o requerente deverá 

apresentar o comprovante de cadastro ou de autorização de que trata este 

artigo. 

Art. 39. O Termo de Compromisso será firmado entre o usuário e a 

União, representada pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente. 

Parágrafo único. O Ministro de Estado do Meio Ambiente poderá 

delegar a competência prevista no caput. 

Art. 40. O Termo de Compromisso deverá prever, conforme o caso: 

I - o cadastro ou a autorização de acesso ou remessa de patrimônio 

genético ou de conhecimento tradicional associado; 

II - a notificação de produto ou processo oriundo do acesso a 

patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado, de que trata a 

Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e 

III - a repartição de benefícios obtidos, na forma do Capítulo V desta 

Lei, referente ao tempo em que o produto desenvolvido após 30 de junho de 

2000 oriundo de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional 

associado tiver sido disponibilizado no mercado, no limite de até 5 (cinco) anos 

anteriores à celebração do Termo de Compromisso, subtraído o tempo de 

sobrestamento do processo em tramitação no CGen. 

Art. 41. A assinatura do Termo de Compromisso suspenderá, em 

todos os casos:  

I - a aplicação das sanções administrativas previstas na Medida 

Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e especificadas nos arts. 16 a 

19 e 21 a 24 do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005, desde que a infração 

tenha sido cometida até o dia anterior à data da entrada em vigor desta Lei; e 



II - a exigibilidade das sanções aplicadas com base na Medida 

Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, e nos arts. 16 a 19 e 21 a 24 

do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005. 

§ 1o O Termo de Compromisso de que trata este artigo constitui 

título executivo extrajudicial. 

§ 2o Suspende-se a prescrição durante o período de vigência do 

Termo de Compromisso. 

§ 3o Cumpridas integralmente as obrigações assumidas no Termo 

de Compromisso, desde que comprovado em parecer técnico emitido pelo 

Ministério do Meio Ambiente: 

I - não se aplicarão as sanções administrativas de que tratam os 

arts. 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005; 

II - as sanções administrativas aplicadas com base nos arts. 16 a 18 

do Decreto nº 5.459, de 7 de junho de 2005, terão sua exigibilidade extinta; e 

III - os valores das multas aplicadas com base nos arts. 19, 21, 22, 

23 e 24 do Decreto no 5.459, de 7 de junho de 2005, atualizadas 

monetariamente, serão reduzidos em 90% (noventa por cento) do seu valor. 

§ 4o O usuário que tiver iniciado o processo de regularização antes 

da data de entrada em vigor desta Lei poderá, a seu critério, repartir os 

benefícios de acordo com os termos da Medida Provisória no 2.186-16, de 23 

de agosto de 2001. 

§ 5o O saldo remanescente dos valores de que trata o inciso III do § 

3o será convertido, a pedido do usuário, pela autoridade fiscalizadora, em 

obrigação de executar uma das modalidades de repartição de benefícios não 

monetária, previstas no inciso II do caput do art. 19 desta Lei. 

§ 6o As sanções previstas no caput terão exigibilidade imediata nas 

hipóteses de: 



I - descumprimento das obrigações previstas no Termo de 

Compromisso por fato do infrator; ou 

II - prática de nova infração administrativa prevista nesta Lei durante 

o prazo de vigência do Termo de Compromisso. 

§ 7o A extinção da exigibilidade da multa não descaracteriza a 

infração já cometida para fins de reincidência. 

Art. 42. Havendo interesse das partes, com o intuito de findar 

questões controversas e eventuais litígios administrativos ou judiciais, poderão 

ser aplicadas as regras de regularização ou adequação, conforme a hipótese 

observada, ainda que para casos anteriores à Medida Provisória no 2.052, de 

29 de junho de 2000. 

Parágrafo único. No caso de litígio judicial, respeitadas as regras de 

regularização ou adequação previstas nesta Lei, a União fica autorizada a: 

I - firmar acordo ou transação judicial; ou 

II - desistir da ação. 

Art. 43. Permanecem válidos os atos e decisões do CGen referentes 

a atividades de acesso ou de remessa de patrimônio genético ou de 

conhecimento tradicional associado que geraram produtos ou processos em 

comercialização no mercado e que já foram objeto de regularização antes da 

entrada em vigor desta Lei. 

§ 1o Caberá ao CGen cadastrar no sistema as autorizações já 

emitidas. 

§ 2o Os acordos de repartição de benefícios celebrados antes da 

entrada em vigor desta Lei serão válidos pelo prazo neles previstos. 

Art. 44. Ficam remitidas as indenizações civis relacionadas a 

patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado das quais a União 

seja credora. 



Art. 45. O pedido de regularização previsto neste Capítulo autoriza a 

continuidade da análise de requerimento de direito de propriedade industrial em 

andamento no órgão competente. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 46. As atividades realizadas sobre patrimônio genético ou sobre 

conhecimento tradicional associado que constarem em acordos internacionais 

aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados, quando utilizadas para os 

fins dos referidos acordos internacionais, deverão ser efetuadas em 

conformidade com as condições neles definidas, mantidas as exigências deles 

constantes. 

Parágrafo único. A repartição de benefícios prevista no Protocolo de 

Nagoia não se aplica à exploração econômica, para fins de atividade agrícola, 

de material reprodutivo de espécies introduzidas no País pela ação humana até 

a entrada em vigor desse Tratado. 

Art. 47. A concessão de direito de propriedade intelectual pelo órgão 

competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a 

partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado 

fica condicionada ao cadastramento ou autorização, nos termos desta Lei. 

Art. 48. Ficam extintas, no âmbito do Poder Executivo, Funções 

Comissionadas Técnicas, criadas pelo art. 58 da Medida Provisória no 2.229-

43, de 6 de setembro de 2001, nos seguintes quantitativos por nível: 

I - 33 (trinta e três) FCT-12; e 

II - 53 (cinquenta e três) FCT-11. 

Parágrafo único. Ficam criados os seguintes cargos em comissão 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, destinados à unidade que 

exercerá a função de Secretaria Executiva do CGen: 

I - 1 (um) DAS-5; 



 

II - 3 (três) DAS-4; e 

III - 6 (seis) DAS-3. 

Art. 49. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) 

dias da data de sua publicação oficial. 

Art. 50. Fica revogada a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de 

agosto de 2001. 

Brasília, 20 de maio de 2015; 194o da Independência e 127o da 

República. 


