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A ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual 
promoveu em parceria com o IBPI - Instituto Brasileiro da 
Propriedade Intelectual, nos meses de março e abril, o primeiro 
Concurso Cultural para seleção de artigos acadêmicos para 
homenagear o Dia da Propriedade Intelectual, comemorado no 
dia 26 de abril.

O CONCURSO CULTURAL ASPI EM HOMENAGEM AO DIA 
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL contou com a participação 
de alunos de graduação ou pós-graduação de diversos Estados 
brasileiros e do exterior, matriculados em instituições de ensino 
superior ou graduados nos últimos dois anos.

Os artigos apresentados discutiram temas atuais e de alta 
relevância para a Propriedade Intelectual e foram selecionados por 
uma comissão de avaliação acadêmica integrada por profissionais 
de destaque na área de propriedade intelectual.

Queria, em nome da ASPI, agradecer as duas comissões 
responsáveis pelo concurso cultural. A comissão organizadora 
composta pelos colegas Andrea Garbelini Queiroz, Eduardo 
Conrado Silveira, Kone Prieto Furtunato Cesário, Nancy Satiko 
Caigawa e Neide Bueno e a comissão de avaliação acadêmica 
integrada por Dr. Jose Carlos Tinoco Soares, Dr. Newton Silveira, 
Dr. Manoel J. Pereira dos Santos, Dra. Karin Grau-Kuntz e Dra. 
Sonia Maria D’Elboux.

Neste boletim, além dos costumeiros artigos e seções, demos 
especial destaque a esse importante evento, que além de propiciar 
atualização profissional e troca de experiências entre profissionais, 
será um marco para a comemoração do Dia da Propriedade 
Intelectual.
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ACONTECEU NA ASPI

MESA REDONDA ASPI 
23 de Abril de 2014 

TEMA: “A CISG e o Brasil”

Palestrantes: Adriana Braghetta, 
 Ana Carolina A. Beneti e
 Claudio Finkelstein

Moderadora: Karin Klempp Franco

MESA REDONDA INTA 
30 de Junho de 2014

TEMA: “O Secondary Meaning no
 Direito Brasileiro”

Palestrantes: Lelio Schimit
 Silvia Rodrigues de Freitas

Coordenação: Alberto Camelier

MESA REDONDA ASPI
Evento em parceria com a ANDEF
04 de Junho de 2014

TEMA: “Segredo Industrial vs Lei de Acesso 
 a Informação: uma contradição?”

Palestrantes:  Javier Fernandez,
 Gustavo de Freitas Morais e 
 Girabis Evangelista Ramos

Moderadora: Andréa Garbelini Queiroz

CICLO DE PALESTRAS ASPI 
05 de Junho de 2014 

TEMA:“O NOVO MANUAL DE MARCAS”

Palestrante: Silvia Rodrigues de Freitas
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CONCURSO CULTURAL

Concurso Cultural ASPI

Entrega dos Prêmios aos vencedores
06 de Maio de 2014

Palestra: “A Propriedade Intelectual no Século XXI”
Palestrante: Newton Silveira

Palestra: “A Propriedade Intelectual no Universo Acadêmico”
Palestrante: Kone Prieto Furtunato Cesário

A ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual em 
parceria com o IBPI - Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual 
promoveu, nos meses de março e abril desse ano, o primeiro Concurso 
Cultural para seleção de artigos acadêmicos a fim de homenagear 
o Dia da Propriedade Intelectual que se comemora no dia 26 de 
abril de 2014.

O Concurso Cultural contou com a participação de alunos de 
graduação ou pós-graduação de diversos Estados brasileiros e do 
exterior, matriculados em instituições de ensino superior ou com 
diploma de tais cursos num prazo de 2 (dois) anos contados da data 
da submissão do respectivo artigo.

Os temas foram atuais e até mesmo inéditos, sendo escolhidos 
os seguintes artigos que foram apresentados pelos vencedores em 
evento na sede da ASPI e serão publicados na revista eletrônica Revel 
do IBPI, com avaliação qualis:

Pós Graduação:

1º Lugar

Artigo: A dupla proteção em propriedade intelectual face ao 
abuso de direito

Autora: Sofia Gavião Kilmar

Orientador: Antonio Carlos Morato

Instituição de Ensino: Fundação Getulio Vargas - FGV/SP

2º Lugar

Artigo: Levando a inovação a sério: uma visão crítica sobre a 
relação entre inovação tecnológica e propriedade intelectual

Autores: Claudio F.A.Magioli Núñez / Pedro Bastos de Souza

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro – UNIRIO

3º Lugar

Artigo: Análise comparativa dos mecanismos de extensão da 
patente de fármacos

Autor: Fabrício de Souza Oliveira

Instituição de Ensino: Universidade de Coimbra

Homenagem ao Dia da Propriedade Intelectual

Antonio Carlos Morato e Sofia Gavião Kilmar

Sonia Maria D´Elboux e Pedro Bastos de Souza

Neide Bueno e Kone Prietro Furtunato Cesário, com o 
certificado de Fabrício de Souza Oliveira
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CONCURSO CULTURAL

A ASPI e o IBPI, com esta iniciativa pretenderam ampliar a 
disseminação e ressaltar a importância da Propriedade Intelectual 
na conjuntura sócio-econômica mundial, bem como estimular a 
produção cultural por parte dos alunos e estudiosos do assunto.

Como Examinadores, alguns dos mais renomados e respeitados 
estudiosos, professores e doutores na matéria tiveram a oportunidade 
de julgar os artigos:

Dr. Jose Carlos Tinoco Soares 

Dra. Karin Grau-Kuntz 

Dra. Karin Klempp Franco 

Dr. Manoel J. Pereira dos Santos 

Dr. Newton Silveira 

Dra. Sonia Maria D’Elboux

O encerramento do evento ocorreu com a palestra dos Ilustres 
Professores Dr. Newton Silveira (USP) e Dra. Kone Furtunato Cesário 
(UFRJ).

O Dr. Newton Silveira traçou um interessante panorama da Pro-
priedade Intelectual no país, trazendo elementos históricos, fazendo 
um paralelo com legislação de outros países, em especial a França, 
e apontando os desafios do futuro. 

A Dra. Kone, por sua vez, discorreu sobre a atual situação acadê-
mica voltada à Propriedade Intelectual, o número de cursos oferecidos 
e instituições, levando os ouvintes a pensar como poderiam melhorar 
esta situação, dada a escassez de cursos na área.

A íntegra dessas apresentações encontra-se neste boletim.
Através desta iniciativa, a ASPI acredita que poderá fomentar 

a produção intelectual, trazer novos questionamentos, discussões 
e ideias que poderão alterar a própria situação de escassez dos 
cursos no país.

Comissão Organizadora: 

Adriana Gomes Brunner
Diretoria Editorial 

Andrea Garbelini Queiroz
Diretoria Cultural 

Eduardo Conrado Silveira
Diretoria de Relações Acadêmicas 

Kone Prieto Furtunato Cesário
Associada colaboradora 

Nancy Satiko Caigawa
Diretoria de Relações Acadêmicas 

Neide Bueno
Diretoria Cultural 

Graduação:

1º lugar

Artigo: A obra anônima e o exercício dos direitos de autor

Autores: Rodrigo Leitão Requena

Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro – PUC/RJ

Rodrigo Leitão Requena

2º Lugar

Artigo: O Marketing de emboscada e seus aspectos controversos

Autora: Amanda Martins Navegantes

Orientador: Gustavo Piva de Andrade

Instituição de Ensino: Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Eduardo Conrado Silveira e Amanda Martins Navegantes

3º lugar

Artigo: O instituto do trade dress no Brasil – A eficácia da repressão 
à concorrência desleal enquanto mecanismo de proteção

Autora: Luciana Yumi Hiane Minada

Instituição de Ensino: USP

Luciana Yumi Hiane Minada e Nancy Satiko Caigawa
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AGENDA

Novos Associados: 

 

n Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras – 

n Fernando de Castro Sá 

n Paulo Roberto Pereira Pinto Filho

 24-Aug-14 26-Aug-14 ABPI S. Paulo BR XXXIV Congresso Internacional
 28-Aug-14 29-Aug-14 AAAPI Bs. Aires AR Annual Meeting
 07-Sep-14 09-Sep-14 IPO Vancouver CA IPO Annual Meeting
 14-Sep-14 17-Aug-14 AIPPI Toronto CA 44th World Intellectual
 23-Sep-14 26-Sep-14 Marques Copenhagen DK 28th Annual Conference
 05-Oct-14 08-Oct-14 LES USC San Francisco US LES USC Annual Meeting
 08-Oct-14 11-Oct-14 PTMG Chicago US 89th Conference
 23-Oct-14 25-Oct-14 AIPLA Washington US AIPLA Annual Meeting
 05-Nov-14 06-Nov-14 LES APR Seoul KR 4th LES Asia Pacific Association 
 05-Nov-14 08-Nov-14 FICPI Barcelona ES 15th Open Forum
 30-Nov-14 03-Dec-14 ASIPI Mexico MX Congresso Anual
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Enquanto isso…
Benny Spiewak
benny.spiewak@zcbs.com.br

INTERNACIONAL

Montreal, Canadá. A Diretoria da Convenção da 
Diversidade Biológica, com sede na cidade, anunciou 
que o Tratado de Nagoya entrará em vigor em 12 de 
outubro de 2014. Nas últimas semanas, 12 países 
depositaram suas declarações de adesão, incluindo 
Belarus, Burundi, Gambia, Madagascar, Moçambi-
que, Níger, Peru, Sudão, Suíça, Vanuatu, Uganda. O 
Uruguai foi o 51º país a aderir ao Tratado e, portanto, 
permitiu com que ele entrasse em vigor. O Brasil 
não aderiu nem tem planos de aderir ao Tratado de 
Nagoya, o qual propõe mecanismos para organizar e 
sistematizar o acesso aos recursos genéticos, promo-
vendo a repartição equânime dos benefícios oriundos 
da sua utilização. Criativo e oriundo de rodadas di-
versas de negociação entre os interessados, o Tratado 
busca equalizar os interesses daqueles interessados 
em desenvolver atividades de Pesquisa e Desenvol-
vimento a partir do uso dos recursos biodiversos, 
bem como assegurar o beneficiamento econômico 
dos titulares das terras e/ou dos recursos biodiversos 
empregados. No Brasil, o tema de acesso à biodiver-
sidade ainda gera muita controvérsia. Desde 2001, 
a Medida Provisória 2186 regula subjetivamente o 
acesso à biodiversidade, criando barreiras quase in-
transponíveis ao desenvolvimento da efetiva indústria 
brasileira da biotecnologia, que derivaria inovações a 
partir da riqueza biodiversa. Que a notícia da vigência 
do Tratado de Nagoya suscite novas discussões sobre 
o tema no Brasil.

Genebra, Suíça. Em 04 de julho foi encerrada a 
28ª sessão ordinária da Comissão Permanente da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
para Direitos Autorais e Direitos Conexos. Sem 
conclusões, a sessão ordinária se debruçou, nova-
mente, sobre os temas de radiodifusão e limitações 
aos direitos autorais. Desatualizada desde a década 
de 1970, a regulação internacional versando sobre os 
direitos conexos das empresas de radiodifusão não 
contempla, naturalmente, mecanismos protetivos dos 
titulares de direitos de radiodifusão frente aos desafios 
da internet e da era da tecnologia da informação. A 
disputa, no âmbito da OMPI, se divide entre países 
com baixa produção em radiodifusão e aqueles que 
defendem os interesses da indústria nacional. Ainda, 
está em debate a posição dos países emergentes e a 
dos desenvolvidos. O Brasil, ator principal da Agen-
da do Desenvolvimento, tende a se alinhar de forma 
contrária à adoção de novos tratados que versem em 
benefício dos titulares de direitos autorais. Ainda 

no âmbito da sessão da SCCR, acrônimo em inglês 
da Comissão Permanente, a limitação dos direitos 
autorais pelos pesquisadores e bibliotecas. Caro aos 
titulares dos direitos autorais de edição, o tema gera 
controvérsia grande. Vale acompanhar os próximos 
capítulos.

Nova Deli, Índia. O maior produtor de filmes na 
conhecida Hollywood da Índia, Bollywood, lança 
uma ofensiva extraordinariamente bem sucedida 
em face dos contrafatores. Ao invés de comemorar 
as vitórias, o produtor começa a se deparar com uma 
estratégia sórdida e vingativa dos então considerados 
derrotados. A história, familiar a muitos dos profis-
sionais que atuam no combate à contrafação, a obra é, 
de fato, de ficção. Trata-se da primeira obra de ficção 
combinando o ramo da Propriedade Intelectual e o 
campo editorial. Escrita pelo indiano Kalyan Kanka-
nala, a obra narra “Piratas de Bollywood: Contos 
sobre Conspiração e Pirataria”. Ainda sem previsão de 
lançamento no Brasil, a obra conta com a participação 
de Arjun, um grande advogado da área de Proprie-
dade Intelectual que se junta à Kalyan, na busca por 
uma Bollywood livre dos contrafatores. Vale a leitura, 
ainda que ela possa parecer substancialmente asse-
melhada à vida de muitos dos leitores dessa coluna. 
Interessou? Visite o site do próprio autor em http://
www.kalyankankanala.com/

Colônia, Alemanha. Até que ponto uma cor po-
deria ser apropriada por uma empresa na divulgação 
dos seus produtos? E o uso por um concorrente, 
seria uma violação de marca? É essa a decisão que 
se aguarda no caso da editora alemã de dicionários 
Langenscheidt e a editora de software de aprendizados 
norte-americana Rosetta Stone. Ambas as empresas 
empregam a cor amarela como a coloração predo-
minante das embalagens dos seus produtos. Em no-
vembro de 2012, a empresa alemã recorreu às Cortes 
para uma decisão (06 U 38/12 de 9 de novembro de 
2012). Langenscheidt alegou violação de marca, o que 
foi acatado pelos Juízes da Corte de Colônia. Sob a 
ótica do consumidor, declarou a Corte, a coloração 
amarela assemelhava demasiadamente os produtos, 
potencializando a confusão do consumidor. Como 
agravante, ratifica a Corte, o fato de os dicionários da 
empresa alemã serem substancialmente conhecidos 
no mercado local, o que poderia beneficiar indevida-
mente a empresa norte-americana. A empresa norte-
-americana buscou o cancelamento do registro da 
marca da empresa alemã, a qual faz reivindicação da 
cor amarela. A decisão foi negada em primeira instân-
cia e caberá, finalmente, ao Tribunal Superior alemão 
decidir finalmente a questão. Cabe acompanhar.
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A Propriedade Intelectual no
Século XXI

Prof. Dr. Newton Silveira

Palestra do Prof. Dr. Newton Silveira durante evento em 
homenagem ao dia da Propriedade Intelectual e entrega dos 
Prêmios aos vencedores do Concurso Cultural ASPI – As-
sociação Paulista da Propriedade Intelectual – 06/05/2014.

ARTIGO

I – Até a Revolução Francesa, o sistema econômico 
vigorante na Europa era o das corporações de artesãos 
e comerciantes.

Para exercer qualquer profissão era preciso ins-
crever-se em uma corporação e seguir suas regras, 
que envolviam controle de qualidade e responsabi-
lidade sob o selo da corporação. Esta se constituía 
por privilégio real e as sociedades anônimas por 
outorga do soberano, o que lhes conferia persona-
lidade jurídica. Raramente o Rei autorizava a um 
particular o exercício de uma indústria sob forma 
de privilégio.

Muito embora existissem exemplos de privilé-
gios industriais (como a lei de Veneza de 1474), 
o sistema econômico de privilégios se manteve, 
apesar do Estatuto dos Monopólios na Ingla-
terra.

Foi só no ano de 1791 que, por proposta do Depu-
tado Le Chapelier, se proibiu na França a existência de 
qualquer corporação, sob severas sanções de âmbito 
penal.

Foi a primeira lei de abuso do poder econômico 
da história e tinha por objetivo principal impedir 
os ajustes de preços entre artesãos e entre comer-
ciantes.

Essa sistematização da liberdade de trabalho e de 
concorrência, que veio a ganhar lugar nas constitui-
ções modernas, gerou, por outro lado, os abusos no 
exercício da concorrência.

Como a revolução francesa também estabelecera 
o direito civil de propriedade, ao lado dos direitos 
da nobreza e do clero sobre a terra, pareceu uma 
boa idéia estender esse novo direito aos bens objeto 
das invenções industriais e às obras artísticas. No 
mesmo ano de 1791, por proposta do mesmo Le 
Chapelier, foi aprovada uma lei de proteção aos 

inventores e, em 1793, aos autores de obras literá-
rias e artísticas.

No início do século XX o jurista belga Edmond 
Picard, ao formular sua classificação dos direitos 
subjetivos, incluiu os bens imateriais entre os direitos 
patrimoniais, mas não sob a rubrica de propriedade, 
mas de monopólio.

Como é sabido, entre nós João da Gama Cerquei-
ra, juntamente com Tullio Ascarelli, foi um ferrenho 
defensor do direito de propriedade sobre os bens 
imateriais. Contrapondo-se a Ascarelli, Remo Fran-
ceschelli pontificava que os direitos intelectuais se 
exercem sobre um facere, e não sobre uma res, e que 
os direitos que se exercem sobre uma atividade se 
chamam de monopólio e não de propriedade.

Tentando pacificar, Ascarelli reconheceu a cons-
trução de Franceschelli destacando, no entanto, 
que essa atividade se exerce em relação a um bem 
imaterial, parecendo-lhe correto designa-lo de pro-
priedade, no sentido de o direito mais amplo que 
um sujeito de direito pode exercer sobre um bem 
externo ao sujeito.

II - Outro problema na área de Propriedade 
Intelectual é a divisão entre invenções industriais e 
obras artísticas, para o fim de fazer-se um discrimen 
para a aplicação das respectivas leis.

Aparentemente a questão é simples: as inven-
ções no campo da técnica se destinam a produzir 
efeitos no mundo natural; já as obras literárias e 
artísticas produzem efeito nas mentes dos seres 
humanos.

Logo se advertiu da complexidade do problema, 
a começar pelo desenho industrial que, tradicional-
mente, tem sede nas leis de propriedade industrial. 
Deve-se admitir, porém, que certas obras de design 
podem ser dotadas de valor artístico e achar amparo 
na lei de direitos autorais. Esse discrimen é primor-
dialmente matéria de bom senso e nível cultural do 
intérprete, para não se chegar ao exagero de consi-
derar uma bolsa feminina como obra artística, como 
fez certo juiz.
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O software consiste em questão semelhante, por-
que, embora de caráter técnico, vem sendo conside-
rado, por motivos práticos, como tutelado pelas leis 
autorais.

III – Outra questão decorre da adoção pelo Brasil 
da teoria da empresa. Como é sabido, o Livro II do 
Código Civil de 2002 adota a empresa com foco do 
novo direito, entendida como atividade econômica 
organizada de produção e distribuição de bens e 
serviços. A nova lei adotou, também, a teoria do 
estabelecimento empresarial, como conjunto de 
bens organizado pelo empresário para o exercício 
da empresa. Entre esses bens integrantes do estabe-
lecimento incluem-se os bens objeto de propriedade 
intelectual em seu caráter patrimonial, tais como as 
patentes, desenhos industriais e marcas registradas. 
É a empresa em sentido objetivo.

A empresa em sentido subjetivo corresponde 
ao empresário, individual ou coletivo, definido no 
art. 966 do NCC. Como o art. 52 do Código dispôs 
aplicarem-se às pessoas jurídicas, no que couber, os 
direitos de personalidade, não é de estranhar que o 

nome empresarial passou a ter tratamento de direito 
de personalidade.

A noção de empresa está embutida na definição 
de empresário do art. 966 – atividade econômica 
organizada de produção e distribuição de bens e 
serviços.

Ora, se o empresário como sujeito de direitos 
está amparado pelos direitos de personalidade; se os 
bens imateriais integrantes do estabelecimento são 
tutelados como propriedade imaterial; a atividade 
empresarial em si, como tal, onde encontra suas re-
gras? É o caso dos sinais distintivos não registrados, 
dos segredos industriais e outros atos de abuso do 
direito de concorrer.

Estes são objeto das normas de repressão à con-
corrência desleal (art. 195 da LPI) e da lei de abuso 
do poder econômico.

Assim se fecha o quadro criado por Edmond Pi-
card, a saber: ius in re (patrimoniais), ius in persona 
ipsa (personalidade) e ius in persona aliena (obriga-
ções).

São Paulo, 6 de maio de 2014.
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Em seu discurso realizado no dia 5 de maio na 
sede da ASPI, a professora de direito comercial da 
Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, mestre e 
doutoranda em Direito Comercial pela PUC-SP, Kone 
Prieto Furtunato Cesário, abordou o distanciamento 
que existe entre a academia e atividade de propriedade 
intelectual e a baixa importância que é dada no ensino 
da disciplina tanto nos cursos de graduação como de 
pós-graduação.

Abaixo a íntegra de sua palestra:

“Vamos começar esse diálogo sobre o universo 
acadêmico e a PI com a mãe de todas as Lei, a Cons-
tituição Federal de 88, principio-lógica, que sentido 
material no seu artigo 3, II, determina como objetivo 
do país o desenvolvimento, garantindo como direito 
fundamental de propriedade (art. 5º, inciso XXIII), 
incluindo neste a propriedade intelectual (art. 5º, in-
ciso XXIX) como fator de desenvolvimento do país. 
Afinal, estamos diante de uma constituição liberal 
e um sistema econômico capitalista cuja proteção e 
garantias ao direito da propriedade, incluindo a PI, é 
base desse sistema. 

No ponto de vista de fomento (financiamento) e 
estímulos à inovação, pesquisa e tecnologia, ouso em 
dizer que o estado brasileiro até tem procurado seguir 
o ditame constitucional. Até que anda bem! Temos a 
Lei de Inovação, um marco na tentativa de estimular 
a inovação, pesquisas e, sobretudo, a integração da 
Universidade e o Mercado.

Temos também, um considerável volume de re-
curso financeiro disponível, provindos de diversas 
instituições de fomento às pesquisas, de temas que se 
relacionem com inovação, tecnologia e PI. A agência 

Kone Prieto Furtunato Cesário

Advogada. Especialista, Mestre e Doutoranda em Direito 
Empresarial pela PUC-SP. Professora efetiva de Direito e 
Economia e Direito Empresarial, incluindo disciplina eletiva 
de Propriedade Intelectual na Faculdade Nacional de Direito 
(FND) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Atuou como chefe do Departamento Social e Econômico 
e como Coordenadora pela FND da Jornada de Iniciação 
Científica - Jictac/UFRJ. Palestrante em diversas instituições 
e autora de artigos e pesquisas na área, inclusive com apoio 
do Sebrae.

A Propriedade Intelectual no 
Universo Acadêmico

de fomento educacional mais importante é a CAPES 
(além de outras como Fapesp em SP, Faperj no Rio 
de Janeiro e Fundação Araucária no Paraná) que 
financiam projetos de pesquisa e extensão, no caso 
CAPES via PIBIC e PIBEX a temas ligados à inovação 
e tecnologia, base de avanço à PI. 

A Capes tem uma meta no programa Ciência 
sem Fronteiras de conceder 65 mil bolsas de estudos 
de graduação e pós-graduação para programas no 
exterior e, certamente, com maiores chances àqueles 
ligados às áreas técnicas e a temas como a PI. É um 
bom começo! Que estimulou, por exemplo na UFRJ, 
termos grupos de pesquisas, no centro de Economia, 
tecnológicas e Direito, ligados à PI.

Mas, a Universidade, do ponto de vista acadêmico 
de ensino da graduação, sobretudo, no direito, parece 
que ficou adormecida. Desde a Ditadura! Não conse-
gue acompanhar, em seus currículos, a modernidade, 
os anseios da sociedade e as metas da Constituição, 
como no caso explícito do ensino da PI.

Darei aos senhores minha percepção prática 
na centenária e tradicional Faculdade Nacional 
de Direito da UFRJ, sediada no Rio de Janeiro, 
estado berço da propriedade intelectual (se assim 
podemos dizer em função da sede do INPI), com 
3 professores efetivos de formação profissional e 
acadêmica na área de PI (eu, João Marcelo Assafim 
e Enzo Baiocchi), com uma imensa demanda dos 
alunos por pesquisar PI. Tanto que tivemos 8 artigos 
inscritos no concurso, mas onde a disciplina de PI 
é uma eletiva! Ou optativa! Ou seja, não é parte do 
eixo acadêmico central, profissional!

Partindo daí, resolvi, senhores, fazer um breve le-
vantamento - uma prospecção das grades curriculares 
via internet, sem o rigor científico e metodológico 
- para dar aos senhores uma visão de como está po-
sicionada a disciplina da propriedade intelectual nos 
cursos de direito, de algumas das principais institui-
ções de ensino do País. O que gerou para os senhores 
o quadro que hora se apresenta na tela.

No Rio, pudemos constatar que apenas a UFF 
(Universidade Federal Fluminense) trata PI como 
disciplina obrigatória. Ou seja, no berço da PI, onde 
há 5 universidades públicas - 4 delas federais - ape-
nas uma trata a disciplina com a devida importân-
cia. 
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No campo da pós-graduação, a PUC-Rio tem 
uma especialização. Há um mestrado multidisci-
plinar da parceria UFRJ-FIOCRUZ e agora a UERJ 
tem uma das linhas do mestrado e doutorado em 
PI, tocada solitariamente pelo nosso colega Dias 
Vaz. 

Esse é o retrato do ensino da PI no Rio e certa-
mente no resto do país! Possivelmente, o que levou 
ao INPI a ter que investir em curso de mestrado 
e doutorado em PI; uma boa iniciativa, mas que 
obviamente não partiu de onde deveria: as UNI-
VERSIDADES!

À exceção da Universidade Federal de Sergipe que 
a possui como disciplina obrigatória, tem um mestra-
do e um doutorado especifico em PI, mas senhores, 
convenhamos, com o devido respeito ao nosso lindo 
Estado de Sergipe! São Paulo e Rio deveriam estar à 
frente, por suas posições estratégicas, econômicas e 
políticas. Ficamos para traz! 

Mas, deixem-me fazer um ressalva e chamar a 
atenção sobre a USP que possui a disciplina de PI 
como obrigatória (2 créditos), outra eletiva e disci-
plinas na pós-graduação. Mas isso, o prof. Newton 
Silveira como decano da instituição, pode, depois, 
nos falar mais.

Outra boa iniciativa, foi da SETEC/MEC que 
organizou na parceria UTFPR e IFPR, cursos de es-
pecialização em PI para servidores públicos em uni-
versidades mais longínquas como as Universidades 
Federais do Pará e do Amapá. 

E, alguns cursos de especializações de instituições 
privadas como ESA, GV, IBMEC.

Se na graduação em direito e na pós é tão pouco, 
podem os senhores imaginar existirem grupos, cen-
tros e laboratórios de estudo da PI? Assim, temos 
ainda uma pequena produção acadêmica (publicação 
de livros e estudos), feita por alguns poucos heróis 
desse estudo! 

É só compararmos, numa pesquisa simples num 
site de vendas de livros on-line como o da Saraiva, 
quantos autores são listados de direito do consumidor 
e quantos de PI. É infinitamente superior a produção 
consumerista!! Queria lembrar que o Direito do 
Consumidor que conhecemos, também como a PI 
nasce na CF de 88, tem sua base legal em 1990 com 
o CDC – Senhores! Nós já tínhamos um CPI em 90 
e nossa atual Lei 9.279/96 é apenas 6 anos mais nova 
que o CDC!

Se é assim no Direito, os senhores creem que há 
disciplinas obrigatórias ou eletivas de PI nos cursos 

técnicos-científicos como a engenharia? Como 
não seria possível avaliar em todas as instituições, 
decidi, então, ver no meu quintal, na famosa e 
prestigiada COPPE (Faculdade de Engenharias 
da UFRJ) – e pasmem! NÃO TEM! - Mas o enge-
nheiro, ou o pesquisador da biologia, não deveria 
saber o mínimo de PI para proteger suas criações 
intelectuais? A Unicamp, dona de um dos mais 
importantes NITS do país, também não tem um 
professor efetivo de PI.

Vou comentar um fato que talvez é pouco conhe-
cido daqueles que não tem na academia sua rotina 
diária. As universidades, seus cursos, são avaliados 
por uma série de critérios estabelecidos pela CAPES, 
dentre eles a produção bibliográfica de docentes e 
alunos, estabelecendo pontuações pela quantidade 
e, sobretudo, qualidade de suas publicações, sendo 
a qualidade medida pela publicação nas revistas 
QUALIS, sendo a mais alta a qualis A1 e o mais 
baixo qualis C (qualis A – geralmente são revistas 
internacionais). 

Mas recentemente, há uns 2 anos, a CAPES mudou 
algumas regras e sua plataforma, adicionando como 
critério de avaliação dos cursos, os depósito e con-
cessões de patente, isso foi uma forma de evitar que 
o professor estivesse mais preocupado em publicar 
suas pesquisas, do que em proteger. Ou seja, mais uma 
vez a CAPES valoriza a PI! Mas, como se colocar em 
prática isso, se ele, o professor ou pesquisador, pouco 
sabe de PI? Afinal, não há essa disciplina disponível 
na graduação! 

Agora falaremos um pouco do plano nacional 
de educação superior, sendo uma de suas metas o 
ensino tecnológico, onde mais uma vez se insere o 
ensino da PI.

Retorno ao curso de graduação em direito, para 
explicar um pouco como funcionam as Diretrizes 
Nacionais dos Cursos de Graduação - que existem 
desde o Império estabelecendo uma grade de disci-
plinas-mestre, tendo sido muito rígida e dogmática 
no período da Ditadura, como forma de unificar o 
ensino nacional do direito, mas que depois da LDB, 
nos anos 90, e sobretudo, nos anos 2000, ganhou 
uma flexibilidade para que as Universidades possam 
atender às demandas de desenvolvimento de suas 
regiões.

Assim, todas as faculdades de direito devem ter 
no seu eixo de formação básica, disciplinas como: 
economia política, sociologia, filosofia e no eixos 
específicos ou de formação profissional: Civil, Penal, 
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Constitucional e Empresarial, mas com grande flexi-
bilidade para acrescentar novas disciplinas, dar ênfase 
a uma em detrimento de outra que se correlacione 
mais a sua região. Como exemplo: uma universidade 
do Centro-Oeste – agrícola – pode inserir o ensino 
do direito agrário, enquanto outra numa região cos-
teira, pode inserir o direito marítimo como disciplina 
obrigatória.

Mas o que vemos na maioria das universidade aqui 
listadas, é, por exemplo, uma grade de Direito Empre-
sarial estanque e parecida com a grade do Império, 
onde a disciplina de Títulos de Crédito é obrigatória, 
com destaque e boa carga horária. Ou seja, continua-
mos a estudar letras de câmbio, endosso, aval; isso na 
era da informática em detrimento do ensino da PI!

Infelizmente, é assim nossa Universidade! Dor-
mente! Sem atender a sociedade!

Não devemos esquecer a importância para o 
mercado do ensino da PI, como disciplina obri-
gatória ou minimamente eletiva, não só para os 
engenheiros e advogados, como também para os 
administradores nas tomadas de suas decisões es-

tratégicas; os publicitários que criam as marcas e 
campanhas, mas poucos sabem como protegê-las. 
É muito importante que os estudantes de graduação 
de muitas áreas tenham formação mínima nessa 
disciplina, como forma de melhorar a qualificação 
de nossos profissionais e mesmo a eficiência do pais. 
E vejam, digo isso numa hora em que a imprensa 
internacional a todo tempo critica a produtividade 
do profissional brasileiro, à exemplo de recente 
matéria do The Economist!

Mas, e agora realmente no fim, cabe à sociedade 
cobrar, discutir e debater o que ela quer das suas 
Universidades, sobretudo, as públicas. Por isso, es-
paços como este aberto pela ASPI à Academia - ao 
debate, à publicação dos trabalhos acadêmicos - é 
tão importante! Pois é papel também das entidades 
representativas da sociedade, de uma classe profis-
sional, como a ASPI, a ABPI e a ABAPI, cobrar o 
ensino obrigatório da PI nos cursos de graduação, 
de direito ou não. Isso porque o ensino da PI é uma 
forma de cumprimento do papel constitucional para 
o desenvolvimento do país. 

Muito obrigada!

ARTIGO
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Os tribunais norte-americanos retomaram, no 
início de junho de 2014, uma importante discussão 
sobre a responsabilidade que a empresa detentora do 
registro do medicamento novopossui frente a even-
tuais danos causados por um medicamento genérico 
aos pacientes.1

A discussão ocorreuem açãoindenizatória pro-
posta pela Sra. Wendy Dolin– representando seu 
falecido marido, Sr. Stewart Dolin -,contra a empresa 
Glaxosmithkline, perante a ‘United States District 
Court Northern Districtof Illinois Eastern Division’.
Conforme narrativa constante na exordial, em junho 
de 2010 o médico da família Dolin prescreveu ao Sr. 
Stewart Dolino medicamento Paxil (cloridrato de 
paroxetina), produzido pela Glaxosmithkline, para 
tratamento de ansiedade e depressão. 

Contudo, no dia 9 de julho de 2010, Sr. Dolin co-
meçou a tomar ummedicamento genérico do Paxil, 
produzido pela empresaMylan. Seis dias após come-
çar o tratamento com o medicamento genérico, o Sr. 
Dolin cometeu suicídio.

Segundo a Sra. Dolin, a Glaxosmithkline foi negli-
gente por não ter indicado na bula do medicamento 
Paxil o alto risco de comportamento suicida em 
pacientes adultos. A Glaxo se defendeu indicando 
que o produto tomado pelo Sr. Dolinfora produzido 
pelaMylan e, por isso, não poderia ser considerada 
responsável pelos danos. 

A Mylan replicou – e a tese foi aceita pelo juiz 
em decisão proferida em 28 de fevereiro de 2014 – 
apontando que a bula do seu medicamento genérico 
não poderia ter qualquer diferença para a bula do 
produto referência, Paxil. Logo, ainda que tivesse 
acesso a informações significativas sobre o risco de 

A proteção dos dados de testes de produtos farmacêuticos 
de uso humano: desafio ou oportunidade?

Liliane E. S. Roriz de Almeida 
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comportamento suicida, a legislação sanitária a proíbe 
de indicar diferenciações na bula do produto genérico.

O caso, além de ser emblemático para os consumi-
dores norte-americanos, emite um alerta para a po-
pulação brasileira sobre um tema pouco conhecido:a 
proteção dos dados de testes de medicamentos de uso 
humano. As implicações para as agências sanitárias, 
ao conceder o registro de um medicamento, novo ou 
genérico, a fim de evitar a triste história que teve a 
família Dolin, é o tema deste artigo. 

I - INTRODUÇÃO
A proteção dos dados dos testes (Data Package/

RegulatoryData Protection/Exclusivity) submetidos 
como condição para a aprovação de registro sanitá-
rio para comercialização de medicamentos perante 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
não é tema pacífico no Brasil. Doutrina e jurispru-
dência divergem sobre o escopo e o limite da proteção 
dos dados.

O que impera, atualmente, é um embate equivo-
cadamente criado entre a efetiva proteção dos dados 
e a política de medicamentos genéricos. Como se 
ambos não pudessem coexistir em harmonia no 
cenário brasileiro.

Preliminarmente, é preciso afirmar que não há 
qualquer incompatibilidade entre proteger o datapa-
ckage e, ao mesmo tempo, criar um sólido mercado 
de medicamentos genéricos de qualidade. Os consu-
midores brasileiros são os maiores prejudicados en-
quanto essa ideia de coexistência não ficar pacificada 
perante os juízes e legisladores. 

Contudo, antes de se evidenciar como a proteção 
do datapackage e a política de genéricos podem co-
existir, é preciso discorrer sobre alguns conceitos.

O ordenamento jurídico brasileiro não possui uma 
regra que garanta indubitável proteção aos dados de 
teste de medicamentos para uso humano previna a 
sua utilização indevida. Atualmente, há normas em 
vigor que possibilitam a proteção, mas se trata da 
combinação do artigo 39.3 do Acordo TRIPS (Trade-
RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights)com o 
artigo 195, XIV, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade 
Industrial – LPI), e das Leis 9.787/99 e 10.603/02, 
sendo que o art. 195, XIV, é uma norma de natureza 
penal, o que dificulta a aceitação plena da proteção 
pelas cortes brasileiras civis.

ARTIGO
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Repisa-se, contudo, que aproteção do datapackage 
possui amparo elementar dentro do ciclo de desenvol-
vimento de medicamentos novos, com a qualidade, 
eficácia e segurança assegurados. Isso porque, no 
Brasil, assim como na grande maioria dos países do 
mundo, há uma série de requisitos que devem ser 
observados para se introduzir um medicamento novo 
no mercado. 

II – LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E O RACIONAL 
DA PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES

Os requisitos para se obtero registro sanitário de 
um medicamento são definidos no ordenamento 
jurídico nacional na Lei nº 6.360, de 23 de Setembro 
de 1976 (Lei da Vigilância Sanitária), como condi-
ção sinequa non para se conceder a autorização de 
comercialização do produto farmacêutico pelo órgão 
regulatório competente, no caso, a Anvisa.

Nesse sentido o artigo 15 da referida Lei estabelece 
que “[o] registro dos produtos de que trata esta Lei 
será negado sempre que não atendidas as condições, as 
exigências e os procedimentos para tal fim previstos em 
Lei, regulamento ou instrução do órgão competente”. 

Esses requisitos legais estão delineados no artigo 
16 da Lei nº 6.360/762, sendo o mais relevante aquele 
previsto no inciso II estabelecendo que “o produto, 
através de comprovação científica e de análise, seja 
reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se 
propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, 
pureza e inocuidade necessárias” (grifo nosso).

É importante destacar que existem duas modali-
dades de comprovação de segurança e eficácia, de-
pendendo do tipo de medicamento a ser registrado: 
caso se trate de um medicamento novo, exige-se uma 
comprovação plena, através de um procedimento 
de registro longo e rigoroso; caso de trate de um 
medicamento cópia, seja genérico ou similar, adota-
-se uma comprovação simplificada, através de um 
procedimento de registro abreviado.

Nocaso dos medicamentos novos, a concessão de 
registro sanitário pela ANVISA está condicionada à 
avaliação dos resultados de ensaios pré-clínicos e clí-
nicos realizados com o produto que se quer registrar. 
Tais estudos formam o dossiê submetido junto com 
o pedido de registro. A fase pré-clínica consiste em 
testes dos medicamentos in vitro e in vivo, em animais 
de experimentação3.

Já os ensaios clínicos são realizados com humanos 
e divididos em quatro fases de uma forma evolutiva. 
Na fase I, com voluntários sadios, determina-se a to-
lerabilidade e a farmacocinética. Na fase subsequente, 
os estudos são feitos com um pequeno número de 
voluntários doentes. Na fase III, utiliza-se um grupo 
bem maior de doentes (5.000 a 10.000). Apenas no 
momento de realização da fase III que a eficácia do 
medicamento em teste é de fato determinada4. A re-
alização dos estudos pré-clínicos e de fases I, II e III 
pode demorar mais de 10 anos.

Os dados de testes são, portanto, o conjunto de 
estudos pré-clínicos e clínicos de fases I a III que são 
submetidos à agência reguladora quando do requeri-
mento de concessão de registro para um medicamen-
to comprovar a sua segurança, eficácia e qualidade. 
Tais dados de testes são exigidos, no Brasil, apenas dos 
medicamentos novos, uma vez que os medicamentos 
similares e genéricos realizam outros tipos de testes 
que tem uma finalidade apenas comparativa.

Esses investimentos, conforme se verá mais deta-
lhadamente, são estimados em cerca de 1.2 bilhões 
de dólares segundo estudo apresentado pela Phrma, 
associação norte-americana das indústrias farmacêu-
ticas.5 Grande parte dessa quantia se deve à necessi-
dade de realização de testes em animais e humanos 
para asseverar a qualidade e eficácia do medicamento.

Existe ainda a fase IV, realizada após o início da 
comercialização do produto, na qual se objetiva ava-
liar o perfil de segurança do medicamento em longo 
prazo e seu impacto na população6.

ARTIGO
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Resta evidente, portanto, que o sistema regu-
latório para obtenção de registro de medicamen-
to novo apresenta uma significativa complexida-
de e um alto custo financeiro. Seria inviável que 
todo e qualquer registro de medicamento seguis-
se o mesmo padrão de apresentação de testes e 
estudos. 

Foi com o objetivo de se aproveitar os testes 
realizados em medicamentos já conhecidos que se 
desenvolveu o chamado registro abreviado de me-
dicamentos genéricos e similares. Nesse modelo, os 
registros de cópias de medicamentos novos – com 
segurança e eficácia já comprovadas – podem ser 
concedidos sem a necessidade de realizar novamente 
todos os testes clínicos para se chegar ao já conhecido 
resultado. 

A empresa solicitante do registro de medicamento 
genérico indica o medicamento inovador ao qual se 
pretende comparar - indicado pela ANVISA como 
referência -. Assim, ao apresentar testes comparati-
vos que comprovem a semelhança físico-química e a 
capacidade de reproduzir os parâmetros farmacoci-
néticos apresentados pelo medicamento de referência, 
infere-se que a sua cópia terá a mesma segurança e 
eficácia já comprovadas pelo medicamento inovador 
e de referência.

O registro simplificado proporciona, dessa ma-
neira, uma economia em termos financeiros, uma 
vez que testes comparativos são muito mais simples 
e baratos. Tal economia vai, evidentemente, refletir 
no preço do medicamento perante o mercado con-
sumidor. É nessa economia e facilitação que reside a 
problemática e a evolução histórica da proteção dos 
dados de testes.

Contudo, antes de avançar sobre aspectos pecu-
liares da proteção do datapackage no direito brasi-
leiro é preciso fazer um breve esclarecimento sobre 
esse modo de proteção da pesquisae a proteção por 
patente.

III - DIFERENÇAS ENTRE A PROTEÇÃO DOS 
DADOS E O DIREITO DE PATENTES 

A proteção de data packageé diferente e independe 
da proteção contida em uma patente de invenção. 
Como se viu no tópico anterior, a ratio da proteção 
do datapackage reside nos investimentos feitos para 
a realização de testes que concluem pela segurança e 
eficácia de um produto.

Por sua vez, a proteção contida em uma patente é 
“corolário[a] do direito do inventor sobre suas criações 
e da importância econômica e social das invenções e 
de seus resultados”7. A proteção patentária é essencial 
para motivar os inventores e estimular o desenvolvi-
mento de novas tecnologias.

No campo farmacêutico e no agroquímico, a pro-
teção dos dados confidenciais é muitas vezes mais 
importante do que a própria proteção patentária, em 
razão de se tratarem de setores altamente regulados 
por regras minuciosas e complexas de comprovação 
segurança e eficácia de um produto8.

A informação que condensa todo o esforço de-
senvolvido ao longo dos testes e da investigação em 
torno dos medicamentos não é patenteável, pois não 
é invenção. Tal informação não necessariamente 
possui os requisitos exigidos pelo art. 8º da LPI para 
a concessão de uma patente.

Isso porque a proteção dos dados de testes não 
exige a demonstração de que aqueles testes resultaram 
em um avanço tecnológico ou científico, conforme 
ensina Emily Jackson:

Market exclusivity is independent of the patent 
system, so it can be used to protect clinical trial data 
for products which are not sufficiently innovative 
to benefit from patent protection. Data exclusivity 
is granted simply because the company expended 
effort and resources in carrying out trials: there is no 
requirement to establish that those trials resulted in 
any technological or scientific achievement. In rela-
tion to medicines, however, it is common for market 
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exclusivity and patent protection to exist in tandem, 
and much will therefore depend upon the relative 
timing of the award of the patent and the granting of 
a marketing authorization.9,10

Com efeito, a possibilidade de um mesmo medi-
camento receber proteção patentária e proteção de 
seus dados de testes, deixa evidente que se tratam 
demecanismos totalmente diferentes. 

A diferença entre o instituto da proteção paten-
tária e a proteção dos dados é bem delineada pelo 
catedrático da Universidade de Coimbra, Professor 
Remédio Marques:

A legitimação do reconhecimento da protecção 
dos dados não divulgados reside nos vultosos investi-
mentos que se faz mister realizar a fim de ser demons-
trada, perante autoridades nacionais competentes (ou 
perante a Agência Europeia do medicamento, entidade 
supranacional), a segurança, a qualidade e a eficácia 
dos medicamentos para que pede a aprovação e a 
autorização de colocação nos circuitos comerciais. 
Na verdade, o direito de patente serve para remune-
rar a empresa e os investimentos que elarealizou na 
busca da capacidade criativa e do engenho das pessoas 
humanas com quem esta contratou o exercício de ac-
tividade inventiva plasmada na identificação de uma 
nova e não óbvia solução técnica.11

Apesar da evidente diferença, a confusão entre 
ambos os institutos tem gerado impacto negativo na 
jurisprudência brasileira que acaba tratando o data-
package como uma mera tentativa de se obter uma 
nova forma de exclusividade. Contudo, conforme será 
analisado abaixo isso não é verdade.

IV – A PROTEÇÃO DO DATAPACKAGE NO 
DIREITO BRASILEIRO

O Acordo TRIPS, internalizado no Brasil pelo 
Decreto 1.355 de 1994, estabelece padrões mínimos 
de proteção em, pelo menos, sete categorias distintas 
da propriedade intelectual: direitos de autor e direitos 
conexos; marcas; indicações geográficas; desenhos 

industriais; topografias de circuitos integrados; pa-
tentes, e proteção de informação confidencial, sendo 
esta última a que interessa para o presente.

O artigo 39.3 do Decreto 1.355/94 determina que 
o país signatário do Acordo está obrigado a proteger 
as informações confidenciais fornecidas pelo titular 
do medicamento novo à autoridade competente para 
o registro:

Artigo 39.3. Os Membros que exijam a apresen-
tação de resultados de testes ou outros dados não 
divulgados, cuja elaboração envolva esforço consi-
derável, como condição para aprovar a comercia-
lização de produtos farmacêuticos ou de produtos 
agrícolas químicos que utilizem novas entidades 
químicas, protegerão esses dados contra seu uso 
comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão 
providências para impedir que esses dados sejam 
divulgados, exceto quando necessário para proteger 
o público, ou quando tenham sido adotadas medidas 
para assegurar que os dados sejam protegidos contra 
o uso comercial desleal. (grifo nosso)

Nuno Pires de Carvalho assevera que o parágrafo 
3º do Artigo 39 vai além de uma mera proteção contra 
práticas desonestas, criando direitos que a proteção 
contra a concorrência desleal em sua forma mais 
pura e simples não contempla. A aplicação das regras 
de repressão à concorrência desleal requer prova de 
fraude e desonestidade – ou seja, de má-fé. Por outro 
lado, a proteção dos dados confidenciais, conforme 
prevista em TRIPS não requer esse tipo de prova, 
vez que indica a proteção contra seu uso comercial 
desleal, o que vem a ser um conceito mais amplo e 
genérico do que concorrência desleal. Assim, não há 
fundamento que permita assemelhá-las12.

A proteção do datapackage, assegurada pela nor-
ma internacional, confere ao detentor do registro do 
produto novo o direito de impedir que a autoridade 
governamental conceda registro a terceiro, sem o 
seu consentimento, de medicamentos cópia que se 
utilize dos dados do medicamento de referência, por 
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um período de tempo que deve estar fixado por lei. 
Tal direito está inserido em um âmbito que vai muito 
além da ideia tradicional de concorrência desleal, 
visto que não se poderia falar propriamente na exis-
tência de fraude na aprovação de um produto através 
de testes comparativos.

Contudo, fica evidente que existe – no mínimo 
– uma intenção de tomar uma carona gratuita (fre-
erider), configurando um verdadeiro parasitismo 
nos dados do produto inovador. Nessa dimensão 
vale ressaltar que a proteção dos dados de testes 
não visa conferir ao seu titular um direito de exclu-
sividade, na medida em que a empresa concorrente 
que pretende obter o registro para um medicamento 
genérico ou similar poderia negociar uma licença 
pelo uso desses dados, eliminando, assim, o caráter 
“parasitário”.

Destarte, a proteção contra o uso comercial desleal 
dos dados de testes deverá ser interpretada no sentido 
de conferir, àquele que apresentou os dados de testes 
à autoridade sanitária competente com o objetivo 
de obter o registro de comercialização para o seu 
medicamento, o direito de rejeitar o uso livre dos 
resultados dos testes pelos concorrentes da empresa 
para obter seus próprios registros de cópias, seja este 
“uso livre” feito pela própria empresa concorrente ou 
pela autoridade sanitária (ou seja, de forma direta ou 
indireta, respectivamente).

A exegese da proteção dos dados de testes contra 
o uso comercial desleal prevê, portanto, uma moda-
lidade de proteção substantiva, na medida em que 
incide sobre a proibição do livre aproveitamento dos 
dados protegidos.

Com relação ao requisito de necessário envolvimen-
to de esforço considerável, é evidente que essa norma é 
programada para proteger os investimentos cumulati-
vos envolvidos em prolongados ensaios pré-clínicos e 
clínicos, os quais são exigidos para a comprovação de 
qualidade, segurança e eficácia do produto. Tal prote-
ção não deve ser medida em termos contabilísticos, 

econômicos e de oportunidade. Ela abrange tanto os 
custos para elaboração do dossiê clínicocomo tam-
bém os custos envolvidos na obtenção de informação 
negativa sobre as propriedades não terapêuticas e os 
efeitos secundários de alguns elementos químicos.13

Em adição à regulamentação dada pelo TRIPs – 
Art. 39.3 -, o legislador brasileiro infraconstitucional 
também cuidou de tratar a matéria na LPI, em seu 
artigo 195, inciso XIV:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal 
quem:

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autori-
zação, de resultados de testes ou outros dados não 
divulgados, cuja elaboração envolva esforço consi-
derável e que tenham sido apresentados a entidades 
governamentais como condição para aprovar a 
comercialização de produtos. (grifos nossos)

Ressalta-se que o próprio Governo Brasileiro con-
firmou perante reuniões do Conselho TRIPS na OMC 
(IP/C/W/303/, IP/C/W/303/Add.1 e IP/C/W/303/
Add.3), que o artigo 195, inciso XIV, da LPI, imple-
menta a proteção dos dados confidenciais na forma 
do artigo 39.3 do referido Acordo.Confira-se parte da 
resposta da Missão Permanente do governo brasileiro 
a indagações formuladas pela delegação da Suíça:

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO-DIVUL-
GADAS

Suíça: 7. Por favor explique detalhadamente se a 
legislação de seu país garante que informações não-
-divulgadas e confidenciais referentes a testes ou não 
submetidas por um solicitante de registro à agência 
estatal responsável pela concessão de autorização 
para comercialização de um produto farmacêutico 
ou agrotóxico são protegidas contra a divulgação e 
uso comercial desleal por parte de um competidor, 
por exemplo, proibindo um segundo solicitante de 
se basear, ou fazer referência às informações ori-
ginais do primeiro solicitante, quando este solicita 
subsequentemente o registro de seu próprio pro-
duto. A legislação de seu país prevê exceções a essa 
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proteção? Caso afirmativo, em quais condições essas 
exceções são aplicáveis? A legislação de seu país prevê 
um período definido para a proteção de informações 
não-divulgadas / para as informações sobre testes do 
primeiro solicitante?

Brasil: Por favor veja o art. 195, XIV da Lei 9.279 de 
1996 e art. 154 do Código Penal. Quanto a exceções, 
veja art. 195, parágrafo 2º da mesma lei. Ademais, de-
ve-se notar que o período de tempo não está definido.

Tal entendimento foi reafirmado quando a Missão 
Permanente do Brasil respondeu a perguntas formu-
ladas pela União Europeia e seus membros, Japão e 
Estados Unidos:

EUA: 24. Por favor descreva detalhadamente de 
que maneira é conferida proteção para dados refe-
rentes a testes com relação a produtos farmacêuticos 
e agrotóxicos, que são submetidos ao governo para 
obter autorização de comercialização no Brasil e cite 
os dispositivos legais relevantes.

Brasil: Por favor veja o art. 195, XIV, da Lei 9.279 
de 1996.

EUA: 25. For favor explique se os solicitantes de 
autorização para comercialização são permitidos a se 
basear nas informações submetidas por um solicitante 
anterior. Caso afirmativo, por quanto tempo é dado o 
período de exclusividade ao solicitante anterior antes 
que tal embasamento possa ser possível.

Brasil: A regra geral é de que tal prática não é 
permitida, conforme estabelecido pelo art. 195, XIV, 
da Lei 9.279 de 1996.

O art. 195, inciso XIV, da Lei de Propriedade Indus-
trial criminaliza a utilização ou exploração dos resul-
tados de testes envolvendo esforço considerável, qua-
lificando-a como uma forma de concorrência desleal. 

Contudo, a grande celeuma com relação à exegese 
do art. 195, inciso XIV, da LPI é que, assim como o 
art. 39.3, este dispositivo legal não estabelece uma 
definição sobre um prazo de proteção. A ausência de 
previsão de um prazo de proteção suscitou em alguns 
autores brasileiros uma repulsa à proteção dos dados.

Com efeito, assumir que na ausência um prazo es-
tabelecido expressamente deveria haver uma proteção 
eterna aos dados de testes clínicos e pré-clínicos para 
estar aquém do razoável.

A lei 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (Lei dos 
genéricos), ao alterar a Lei 6.360/76 para introduzir 
no Brasil a possibilidade de registro de medicamento 
genérico, expressamente observou que a produção 
do medicamento genérico deveria ser feita após a 
expiração de ‘outros direitos de exclusividade’. O 
legislador claramente estava se referindo ao data-
package.

Art. 3º (...) XXI – Medicamento Genérico – me-
dicamento similar a um produto de referência ou 
inovador, que se pretende ser com este intercambiável, 
geralmente produzido após a expiração ou renúncia 
da proteção patentáriaou de outros direitos de ex-
clusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 
qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausên-
cia, pela DCI; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 
10.2.1999) (grifos nossos)

Em suma, inobstante o artigo 195, XIV, da LPI 
tenha implementado a proteção aos dados de testes 
não divulgados, na forma como prevista no artigo 
39.3 do TRIPs, a ausência de um prazo delimitador 
de um direito cria por si só uma dificuldade em sua 
implementação na prática. Assim, na lacuna da lei 
sobre o prazo de proteção dos dados de testes, cabe 
ao intérprete e aplicador da Lei recorrer a outros 
mecanismos para solução do conflito, no caso, a 
aplicação da Lei 10.603/02 por analogia (art. 4º da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a 
ser analisada no tópico seguinte).

Em 17 de dezembro de 2002 foi promulgada a Lei 
10.603, que, mantendo a mesma ratio legis do art. 39.3 
do TRIPS e do artigo 195, inciso XIV, da Lei da Pro-
priedade Industrial, regulava e determinava um prazo 
de proteção para os dados confidenciais submetidos 
para a aprovação de comercialização de produtos. 
Contudo, só o faz para produtos farmacêuticos de 
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uso veterinário, fertilizantes e agrotóxicos. Produtos 
de uso humano, por opção legislativa, ficaram sem 
um prazo definido, sendo protegidos pelo art. 195, 
inciso XIV.

A Lei 10.603/02 resulta da conversão da Medida 
Provisória 69/2002, que fora editada com o objetivo 
de cumprir o Laudo do Tribunal Arbitral “Ad Hoc” 
do Mercosul constituído para decidir sobre a contro-
vérsia entre a Argentina e o Brasil acerca de possíveis 
obstáculos à entrada de produtos fitossanitários 
argentinos no mercado brasileiro, bem como a não 
incorporação das Resoluções do Grupo Mercado Co-
mum (GMC) 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/9814.

Na ocasião, por conta justamente do disposto no 
art. 195, inciso XIV, da Lei 9.279/96, o Brasil estava 
criando obstáculos à entrada de produtos fitossani-
tários similares argentinos em seu mercado, além da 
não ter incorporado as Resoluções GMC supracitadas.

O Brasil foi notificado sobre o teor do laudo arbi-
tral do Mercosul em 19 de abril de 2002. Em razão 
disso, sete membros do poder executivo15 submete-
ram ao Presidente da República, através da E.M.I. 
nº 36 - MDIC/MJ/MRE/MAPA/MS/MCT/MMA, 
consistente em proposta de Medida Provisória para 
regulamentar a proteção de informação não divulga-
da submetida para aprovação da comercialização de 
produtos farmacêuticos de uso humano e veterinário, 
fertilizantes, agrotóxicos seus componentes e afins.

Nesse contexto, em 26 de setembro de 2002 foi edi-
tada a Medida Provisória nº 69, com o escopo de dispor 
sobre a proteção de informação não divulgada subme-
tida para aprovação da comercialização de produtos. A 
MP 69 de 2002 regulou a proteção, contra o uso comer-
cial desleal, de informações contidas no datapackage. 

Nesta Medida Provisória, além dos produtos 
farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes e agro-
tóxicos, produtos de uso humano também estavam 
abarcados. Quando da elaboração do Projeto de Lei de 
Conversão nº 28/2002, que converteu a MP 69/2002 
na Lei 10.603/2002, a expressão “uso humano” foi 

suprimida do texto original. Tal exclusão gerou, à 
época, um grande debate nas duas Casas Legislativas. 
Atualmente essa exclusãomotivauma negativa do 
Poder Judiciário em reconhecer a proteção do data-
package para medicamentos de uso humano.

Nessa dimensão, a leitura das discussões legislati-
vas publicadas nos Diários da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal permite uma melhor avaliação 
sobre o motivo da exclusão da expressão “uso huma-
no” do texto legal.

Preliminarmente, durante o processo de trami-
tação do Projeto de Conversão nº 28 de 2002, o De-
putado Hugo Biehl, relator do projeto na Câmara, e 
demais deputados foram enfáticos ao concluir que 
a Lei 10.603/2002 viria para limitar a proteção aos 
dados confidenciais, que, no Brasil, por força do art. 
195, inciso XIV, da LPI, era ilimitada:

O PL n° 28 visa essencialmente a estabelecer um 
prazo finito não mais indefinido, de proteção, contra 
uso comercial desleal de informações relativas aos 
resultados de testes ou outros dados não divulgados 
apresentados às autoridades competentes como condi-
ção para aprovar ou manter o registro para comercia-
lização de produtos farmacêuticos de uso veterinário, 
fertilizantes, agrotóxicos, seus componentes e afins.

(...)
Além disso, a emenda não observa o princípio da 

isonomia prevista na Constituição Federal, tendo em 
vista que prejudica a indústria do Mercosul, e conse-
quentemente a nacional que teria suas informações 
não divulgadas sob proteção finita, em contraposição 
às informações não divulgadas de produtos impor-
tados, externos ao Mercosul, as quais com a emenda 
em tela permaneceriam com proteção ad eternum16.

Com relação à exclusão do termo “uso humano” 
da redação final da Lei 10.603/2002, é importante 
destacar a declaração do relator do projeto de conver-
são no Senado Federal, Senador Osmar Dias, autor 
da “Emenda nº 1”, que retirou a referida expressão 
do texto da Lei. 
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Proponho então, uma alteração profunda por 
meio de emendas ao projeto de Lei de conversão da 
Câmara, porque, quando se trata de produtos de uso 
humano, teremos de fazer uma legislação específi-
ca. Não podemos incluir essa questão numa medida 
provisória, porque, se a Argentina tem legislação para 
produtos que serão utilizados na agropecuária, não 
tem aquele país uma legislação similar para produtos 
que serão utilizados pelo homem.

(...)
É importante que, ao se dar possibilidade de 

outros laboratórios de fabricar produtos para o 
uso agropecuário [com a entrada em vigor da Lei 
10.603/2002], com base naquelas informações cien-
tíficas, estejamos, na verdade, proporcionando a fa-
bricação de genéricos ou de congêneres, aumentando 
a concorrência no mercado e beneficiando a popu-
lação ou o consumidor. Penso de forma semelhante 
também com relação aos produtos farmacêuticos de 
uso humano. Entretanto, não se justifica legislar 
por medida provisória o que não tem urgência17. 
(grifos nossos)

A declaração do Senador Relator deixa evidente 
que a proteção de medicamentos de uso humano 
ficaria, provisoriamente, a cargo do art. 195, inciso 
XIV, da lei 9.279 de 1996, sendo regulada, poste-
riormente, de forma definitiva, através de uma lei 
específica. O Senador Relator reconheceu, ainda, 
que a proteção era, no momento, por prazo inde-
finido18. 

O Professor e Constitucionalista português, José 
Gomes Canotilho, partilha da opinião de que o le-
gislador sempre esteve ciente da proteção atribuída 
pelo art. 195, inciso XIV, da Lei 9.279 de 1996, com 
ou sem limitação temporal:

Pretendia-se, para utilizarmos outras palavras, 
impor uma limitação temporal, que não existia, à pro-
tecção prevista no art. 195.º/XIV, da Lei nº 9.279/96, 
para dados não divulgados referentes a produtos agro-
-químicos e veterinários. Ao optar pela não inclusão 
de medicamentos de uso humano, o legislador estava 
ciente do sentido do art. 195.º/XIV que não impõe 
qualquer restrição temporal à protecção de dados 
não divulgados referentes a medicamentos de uso 
humano19.

A própria Anvisa reconheceu que antes da Lei 
10.603/2002 a exclusividade dos dados a ela sub-
metidos já existia, não obstante não ser limitada 
temporalmente, conforme exposto em sua Nota 
Técnica Sobre Livre Comércio de Agrotóxicos de 
27/07/2005:

(...) restava uma impossibilidade legal para a 
implementação do registro por equivalência que 
dizia respeito à proteção e uso dos estudos e dados 
proprietários das empresas registrantes dos produtos 
de referência. A fim de possibilitar o uso dos estudos 
e dados proprietários, o Poder Executivo, editou a 
Medida Provisória nº 69, de 26 de setembro de 2002, 
estabelecendo prazos de proteção às informações 
não divulgadas submetidas à administração pública 
para obtenção de registros de produtos agrotóxicos, 
que até então possuíam proteção ad eternum20.

Ademais, pode-se falar em um interesse do Es-
tado na criação de um sistema eficiente de proteção 
dos direitos de propriedade intelectual, de forma a 
buscar o equilíbrio entre a exclusividade e o acesso a 
medicamentos, tendo como meta o desenvolvimento 
econômico e tecnológico.21 A atividade empreende-
dora possui reflexos importantes para a sociedade, 
razão pela qual precisa ser incentivada. 

De fato, o tema tem sido debatido perante o Ju-
diciário brasileiro que, ao se deparar com matéria 
não familiar e na ausência de fontes acadêmicas 
que permitam uma melhor compreensão quanto 
à natureza, a função e o conteúdo do direito em 
causa, tem-se manifestado contrariamente à pro-
teção dos dados.

A promoção do acesso a medicamentos é modelo 
de política de qualquer governo. Desde a década de 
90 ela vem se tornando um marco principal de muitos 
discursos políticos, uma vez que, por excelência, con-
quista seguidores. Contudo, essa política não pode ser 
vista como preponderante e eliminatória das demais, 
sobrepondo-se permanente e previamente a outras, 
como a política de inovação.

Em verdade, não existe nada de contraditório 
em promover a inovação, com o investimento em 
pesquisa e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, 
garantir que a população tenha acesso a medica-
mentos genéricos de qualidade. A política de acesso 
a medicamentos, segundo uma ótica meramente 
preocupada com o preço do produto, possui caráter 
de solução em curto prazo. A política de incentivos 
em pesquisa, por sua vez, constitui um plano de ação 
de médio a longo prazo.

Nesse sentido, o mais correto seria a promoção 
de uma ponderação entre interesses de tamanha 
importância para a sociedade como um todo. Se, 
por um lado, a introdução de medicamentos gené-
ricos e similares no mercado possui efeito positivo, 
na medida em que reduz o custo do tratamento dos 
pacientes, por outro lado, a proteção de direitos 
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de propriedade intelectual o data package também 
possui seu mérito. Sem a proteção aos investimen-
tos feitos em pesquisa e desenvolvimento de novos 
medicamentos, não haveria medicamentos inovado-
res no mercado e, por conseguinte, os tratamentos 
ficariam estagnados.

O processo de estruturação e consolidação de um 
programa de inovação na saúde deve ser feito tendo-
se em conta uma série de escolhas políticas. Ao se 
colocar como uma estratégia consistente de enfrenta-
mento de problemas sanitários uma política de firme 
incentivo à inovação e desenvolvimento de pesquisas, 
teremos consequências importantes para a população 
que poderá gozar de um acesso à saúde de qualidade. 

Nessa dimensão, a proteção dos dados de testes 
confidenciais na forma do art. 39.3 do Decreto 
1.355/94 e do art. 195, inciso XIV, da LPI, limita-
do, naturalmente, por um prazo razoável, como o 
sugerido pela Lei 10.603/02, deveria ser vista com 
bons olhos pelas entidades do governo, sobretudo 
pela Anvisa e pelo Poder Judiciário. A política de 
proteção de data package deve ser considerada como 
uma inovação no conjunto das práticas sanitárias 
estabelecidas nos anos 90, não apenas no sentido 
específico da proteção da pesquisa, mas também na 
perspectiva de acesso à saúde com qualidade, pelo 
investimento em segurança e eficácia dos produtos 
farmacêuticos.

Com efeito, os eventos que tangenciam a ideia e 
o desenvolvimento de uma política de proteção de 
data package, e os questionamentos que levaram ao 
choque com a política de medicamentos genéricos, 
suscitaram conflitos que não deveriam existir em um 
sistema harmônico como o que foi pensado quando 
da elaboração do Acordo TRIPS. A ideia não é que 
haja contrariedade, mas sim complementariedade 
entre os sistemas.

Cumpre salientar que a aplicação da proteção con-
tra a concorrência desleal na forma do art. 195, inciso 
XIV, da LPI, para impor a abstenção de concessão de 
registro sanitário a uma cópia, não se trata de uma pu-
nição contra a fraude ou a desonestidade. A essência 
da proteção visa impedir que autoridades administra-
tivas favorecessem a criação de uma “carona gratuita” 
no esforço alheio. Os dados apresentados pelas em-
presas de medicamentos inovadores para a obtenção 
de seu registro sanitário devem ser protegidos ante a 
sua importância para a população, seja pela ótica de 
assegurar a qualidade dos medicamentos ofertados, 
seja por representar um incentivo aos investimentos 
em novas drogas e tratamentos.

Ademais, repisa-se, de nada valeria uma norma 
que viesse tão somente com o escopo de proibir a 
‘divulgação’ dos dados farmacológicos, pré-clínicos 
e clínicos secretos, por parte das autoridades sani-
tárias. Esse tipo de proteção sempre foi previsto. De 
fato, a divulgação dos dados confidenciais é hipótese 
menos comum.

A essência do art. 39.3 do TRIPS é no sentido 
de vedar a utilização de tais dados para o efei-
to da aprovação de medicamentos genéricos ou 
similares,aprovação esta feita com testes compara-
tivos.

Tampouco há que se falar, nessa seara, em de-
sestímulo ao mercado de medicamentos genéricos, 
os quais já são inerentes ao sistema de saúde no 
mundo inteiro. Pelo contrário, em países que efe-
tivamente introduziram a política de proteção de 
data package, a participação dos medicamentos 
genéricos no mercado vem crescendo vertigino-
samente. 

Não se nega a importância que há em ampliar o 
acesso a medicamentos para fazer alcançar maior 
camada da população, especialmente aquela de baixa 
renda. Todavia, a Anvisa e o Poder Judiciário brasilei-
ro deveriam ver a proteção aos dados de testes como 
algo positivo para o país. 

V - CONCLUSÃO
Conforme se demonstrou, a proteção do datapa-

ckageestá inequivocamente inserida no ordenamento 
jurídico brasileiro, seja por meio do Acordo TRIPS, 
seja pela Lei da Propriedade Industrial, seja pela Lei 
10.603/02, seja pela Lei de Genéricos.

Assim, ao mesmo tempo em que cabe ao intér-
prete e aplicador da Lei aplicá-la ao caso concreto 
sem negar a devida proteção a que fazem jus as 
empresas que investem em inovação, deixando para 
os Poderes Executivo e Legislativo mitigar, eventu-
almente, a proteção de data package de determinado 
medicamento de uso humano que seja de inegável 
interesse nacional, tal como existe com o instituto 
da licença compulsória para as patentes. O que não 
se pode fazer é negar essa proteção de forma geral, 
sem uma justificativa adequada ou sequer bem 
fundamentada.

Voltando ao tema da ação indenizatória proposta 
pela viúva Sra. Wendy Dolin – e fazendo uma abstra-
ção sobre questões de legitimação ordinária e inter-
venção de terceiros, que não vêm ao caso, diante do 
escopo deste artigo –, no Brasil a ação passaria também 
por uma discussão sobre a proteção ao datapackage.
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Nesse sentido, a falta de uma legislação mais clara e 
específica para regulá-la, no caso de medicamentos de 
uso humano, implicaria necessariamente nas questões 
prévias de haver ou não esse tipo de proteção no direi-
to brasileiro; de, em havendo, ser limitada no tempo, 
por analogia aos medicamentos de uso veterinário, ou 
ilimitada; de ter ou não havido concorrência desleal; 
da amplitude da expressão ‘uso comercial desleal’, 
usada em TRIPS; etc. 

Somente após definidas essa questões é que o 
julgador estaria apto a definir outros aspectos do 
direito à indenização. Com o avanço de discussões 
regulatórias e do maior rigor que agências, como a 
Anvisa, estão tendo para analisar e conceder registros 
de medicamentos novos, a proteção do data packagese 
torna essencial. 

Urge, pois, que se inicie uma discussão pública a 
esse respeito, com a qual pretendemos de antemão 
contribuir, a partir deste modesto artigo. Resta saber 
se tanto o poder legislativo quanto o judiciário vão 
encarar essa discussão como um mero desafio ao 
acesso a medicamentos mais baratos ou como uma 
verdadeira oportunidade para garantir ao consumidor 
brasileiro acesso a produtos e tratamentos inovadores 
e de qualidade.
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1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento dos meios de comunicação, 
desde o aparecimento da Internet, criou-se um mun-
do digital sem fronteiras, onde mercadorias e serviços 
podem ser objeto de transação em qualquer parte 
do globo terrestre. Indiscutível que os computado-
res comercializados, já se apresentam devidamente 
equipados com a Internet, o que vem favorecendo o 
grande aumento de uso desses equipamentos.

O que observamos são avanços de pesquisa, com 
consulta precisa de dados, facilitando um novo tipo de 
comércio. Esse novo meio de negociação, que utiliza a 
rede mundial de computadores, recebeu no mercado a 
denominação de comércio eletrônico ou e-commerce, 
que reúne, em seu conteúdo, a oferta, a demanda e a 
contratação de bens, serviços e informações.

Além do comércio eletrônico, temos as bibliote-
cas digitais, que se compõem de informações mul-
tiplicadas e recuperáveis por sistemas de pesquisa 
avançadíssimos, como o Google e outros, onde estão 
localizadas obras as mais variadas, protegidas ou não. 

A Internet está baseada na transmissão de dados, 
que podem ser acessados por qualquer pessoa, trazen-
do, muitas vezes, embaraços aos criadores intelectuais 
de obras literárias e artísticas.

Nota-se, por via de consequência, que o Direito 
Autoral está plenamente envolvido, apesar de alguns 
autores considerarem o Direito Industrial (a proprie-
dade intelectual) igualmente enleado.

Essa transmissão opera-se por meio de bits que 
permitem a comunicação entre usuários e internet. 

As Mídias Digitais, o Processo Eletrônico e a
Propriedade Intelectual

Claudio de Barros Goulart

Especialista em Direitos Autorais e Propriedade Intelectual

Tal comunicação é feita de forma plenamente satis-
fatória e de maneira eficaz entre os envolvidos no 
processo. O problema reside no fato de saber se tais 
informações se encontram disponibilizadas, e se tra-
tam de conteúdo protegido ou não, como é o caso de 
obras caídas em domínio público, obras anônimas, 
obras oficiais, ou obras que nunca gozaram de prote-
ção autoral. Quanto às obras protegidas, é mister que 
se tenha em conta a importância de necessitarem ou 
não de autorização ou consentimento por parte de 
seus autores. É importante que se acabe com o mito 
de que se a obra está na internet pode ser usada livre-
mente. A internet é uma mídia como outra qualquer, 
necessitando, conforme o caso, de autorização para a 
utilização das obras ali contidas.

Não se pode achar que se o autor permitiu o aces-
so à sua obra ela possa ser utilizada livremente, sem 
indicação da autoria e da fonte respectivas, como 
é o caso do Creative Commons e do copyleft, como 
veremos mais adiante. O regramento geral, entre-
tanto, está previsto na Carta Magna de nosso país, 
nos incisos XXVII e XXVIII, do art. 5º e no art. 7º da 
Lei nº 9.610/98, quando elenca as obras intelectuais 
protegidas, prevendo, inclusive, os programas de 
computador (inciso XII) e bases de dados com con-
teúdos protegidos (inciso XIII). Mais ainda. O art. 22 
da referida lei estabelece que pertencem aos autores 
de obras literárias, artísticas ou científicas os direitos 
morais e patrimoniais sobre elas.

 
2. OS BENS INFORMÁTICOS E OS BENS DA 
INTELIGÊNCIA

O tema é vasto e necessita de aprofundamento 
técnico, encerrando uma série de facetas. Contudo, 
à luz do Direito Autoral podemos entendê-los como 
os bens que estão disponibilizados na rede mundial 
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de computadores – a internet, e que compreendem 
bens corpóreos e incorpóreos. A tutela que recai 
sobre bens informáticos é a tutela incidente sobre 
os direitos intelectuais. É o caso da obra criada por 
computador. Pelo sistemas informatizados, temos a 
criação de bens corpóreos e incorpóreos criados por 
computador, resultantes de inteligência artificial, pas-
síveis de utilização por parte de terceiros, por estarem 
disponibilizados em rede. Contudo não existem di-
retos de exclusividade pelo uso daquelas obras como 
muitos imaginam.

Em legislações de países como a Inglaterra e o Ja-
pão já há previsão de que as obras criadas por meios 
técnicos, sem o concurso de artífice humano, são 
suscetíveis de tutela legal. Tal previsão ainda não foi 
incorporada à legislação pátria.

É importante que se distingam bens informáticos 
e bens da inteligência. Os bens informáticos já foram 
definidos mais acima. Já os bens da inteligência estão 
bem conceituados por José de Moura Rocha1 (1964, 
p. 26) que os considera “as produções literárias 
e artísticas da inteligência humana no domínio 
literário, científico e artístico, qualquer que seja 
o modo ou a forma de expressão utilizada pelo 
autor”.

O cyberspace ou espaço virtual é inexistente como 
realidade física. E é inegável, também, que “a tutela 
dos direitos lesados no âmbito da Internet esbarra 
em uma série de dificuldades legislativas e práticas.” 
(MARCEL, 2007).

O que ocorre é que, tanto os bens informáticos 
como os bens da inteligência, se encontram, hoje 
em dia, disponibilizados na internet, propiciando 
um acesso ilimitado a informações ali contidas. Esse 
acesso, pode ensejar a prática de ilícitos por parte 
de terceiros. Há o pleno desconhecimento e descaso 
para com as obras ali previstas, sem a preocupação 
em saber se elas estão ou não protegidas.

Apesar de os operadores do Direito não precisarem 
ter conhecimento técnico sobre a internet, algumas 

noções fundamentais são imprescindíveis para que 
possam aplicar o Direito ao caso concreto.

3. FACULDADES DE REPRODUÇÃO E PROCESSO 
DE TRANSMISSÃO TECNOLÓGICA 

Despiciendo assinalar que as faculdades inerentes 
aos autores e criadores intelectuais são fundamental-
mente: a comunicação ao público, a reprodução e a 
distribuição.

Tal qual uma obra cinematográfica, a apresentação 
de imagens, textos, desenhos, em visor, é considerada 
tipicamente forma de comunicação ao público. 

Todavia, a reprodução é o grande problema a ser 
enfrentado nas fronteiras dos direitos dos autores e 
conexos. Os exemplos abaixo trazidos à colação pelo 
insigne mestre José de Oliveira Ascensão esclarecem, 
o que caracteriza ou não reprodução.

“O texto que é enviado pela rede e eu imprimo, 
ou a música que eu gravo, são objeto de reprodução. 
Há a criação de exemplar tangível que a caracteri-
za, embora na sequência de uma transmissão pela 
rede.” (ASCENSÃO, 2002)2.

Seria preciso, entretanto, estabelecer uma diferen-
ça entre transmissão e reprodução. E foi pensando 
assim que a OMPI, por meio de seus tratados, estabe-
leceu os parâmetros conceituais, considerando que o 
exercício do autor em rede se dá com a comunicação 
da obra ao público. 

Dessa forma, disponibilizada na internet uma 
informação que contempla uma determinada obra, o 
direito de autor passa a existir, respaldado na própria 
lei de direitos autorais.  

O que é crucial é a acuidade que devemos ter ao 
utilizar as obras de conteúdo na internet, sob pena de 
uso indevido e ilícito.

4. A RESPONSABILIDADE CIVIL NA
INTERNET

A fundamentação jurídica do instituto da respon-
sabilidade civil está prevista em nossa legislação civil, 
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mais precisamente no novo Código Civil de 2002 nos 
art. 927 a 943. 

Na realidade, a responsabilidade civil é considerada 
um sentimento social, baseada num plano moral, por 
força do qual ao causador do dano é imputado o dever 
de reparação e outras medidas protetivas.

Devido aos processos tecnológicos que, cada dia 
mais, têm ensejado, entre os profissionais do Direito, 
o acompanhamento dos conteúdos que integram a 
Internet, também está intimamente atrelada ao insti-
tuto da responsabilidade civil, por ser a internet uma 
mídia de altíssima utilização por parte de todos.

REGINA BEATRIZ (2007, p. 10-11), nesse dia-
pasão, preleciona que “a identificação precisa dos 
pressupostos e dos fundamentos da responsabili-
dade civil organiza o raciocínio na apreciação do 
caso concreto. ... A responsabilidade civil decorre 
de um ato ilícito.”3

Por isso mesmo, sendo a internet um repositório 
de informações e dados do mundo inteiro, em caso de 
alguma ilicitude em seus conteúdos (plágio, violação 
do direito de imagem, contrafação), deve ser apurada a 
responsabilidade civil daquele que cometeu o ato ilícito. 

Transcreve-se, abaixo, o texto do dispositivo legal 
previsto no art. 187 do Código Civil:

“Também comete ato ilícito o titular de um di-
reito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 
pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 

 
5. O CREATIVE COMMONS 

O direito de autor submete-se à previsão de uma 
lei especial.

A Lei nº 9.610/98 interpreta extensivamente o que 
há de previsão contratual, bem como os princípios ge-
rais dos contratos previstos na legislação civil. Dentre 
os principais, temos o da manifestação da vontade ou 
da autonomia da vontade. Assim, contratante e con-
tratado possuem a faculdade de livremente manifestar 
suas vontades, contraindo direitos e obrigações.

As licenças virtuais Creative Commons, dispo-
nibilizadas no endereço eletrônico http://creative-
commons.org, impõem àquele que concordar em 
disponibilizar a sua obra – o autor – estar em confor-
midade com as cláusulas ali estabelecidas na licença, 
permitindo e possibilitando que a sua criação seja 
livremente distribuída, modificada e reproduzida. 
Assim, o autor poderá escolher aquele modelo de 
licença que melhor atenda aos seus interesses para, 
de acordo com o estatuído pela instituição adminis-
tradora, divulgar a sua obra. Em contrapartida, utiliza 
a marca CC nos contratos virtuais que firmará com 
usuários ou terceiros interessados.

Estamos falando de contrato de adesão, extraindo 
das partes contratantes o princípio contratual do Di-
reito Civil que possibilita o livre dispor da vontade 
das partes. Cumpre assim ao autor simplesmente 
escolher a licença contratual que melhor se amolde às 
suas necessidades, aderindo às condições contratuais 
ali estabelecidas.

Se formos analisar a situação, o art. 4º da Lei nº 
9.610/98 estabelece que se interpretam restritivamen-
te os negócios jurídicos.

Dessa forma, a instituição Creative Commons, por 
não integrar a relação contratual, nada tem a ver com a 
relação existente entre o criador e um possível terceiro 
interessado na utilização da obra licenciada. Por certo, 
mesmo que se deem garantias aos contratantes para 
uma ampla possibilidade de discutir com liberdade 
as condições que serão lançadas no contrato quando 
de sua celebração, torna-se impraticável garantir o 
direito dos autores em face de possíveis descumpri-
mentos dos direitos que viabilizaram a licença ele-
tronicamente. É o que se entende atualmente como 
um contrato “por clique”. Nessa hipótese prevalece 
o aspecto unilateral da relação, ficando os autores 
desprotegidos a ponto de não poder exercer controles 
sobre o destino de suas criações.

Além de tudo o que foi dito, com fulcro no ensi-
namento de Hildebrando Pontes (2009, p. 125-27)4 as 
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licenças Creative Commons podem gerar desconfiança 
entre as partes, uma vez que o contrato virtual fica 
armazenado digitalmente em poder da instituição, 
não assumindo essa qualquer responsabilidade pe-
rante aquele que pretenda utilizar a obra em virtude 
da licença. Nem o Poder Judiciário terá condições de 
reequilibrar as relações jurídicas entre os contratan-
tes ou mesmo de recuperar a integridade do direito 
violado.

6. O COPYLEFT
O termo é utilizado em inglês e traduz-se no direito 

de copiar um bem artístico ou intelectual.
A licença copyleft (projeto GNU – General Public 

License)5 faculta aos usuários usar, modificar e redis-
tribuir o código-programa do software ou qualquer 
programa dele derivado, tornando o código e a sua 
liberdade de uso inseparáveis. Outro aspecto é que 
tais licenças vieram em oposição ao copyright norte-
-americano (proibição de copiar), direito esse conferi-
do aos autores e editores de obras literárias, artísticas 
e científicas americanas, Todavia, com o crescimento 
de sua tecnologia, problemas jurídicos passaram a 
ocorrer com frequência, tornando, muitas vezes, 
impraticável a convivência entre autor e usuário.

O Brasil segue os passos, ainda que incipiente-
mente, do Creative Commons, por meio de controle 
da Fundação Getúlio Vargas – FGV/RJ. 

 
7. CONCLUSÃO

As empresas que lidam diretamente com a Tecno-
logia da Informação – TI, divulgam seus produtos e 
serviços que redundam na inovação de softwares e 
conteúdo (música, vídeos, imagens, games, notícias 
e bancos de dados.). O uso da internet veio propi-
ciar o alcance de milhões de pessoas e o acesso a esses 
bens e serviços em vários países.

Procuramos indicar maneiras de proteger, no 
campo da propriedade intelectual, as inovações e 
criações, de resguardar as responsabilidades legais 

de quem fornece ou se utiliza da TI, bem como os 
seus direitos e deveres, principalmente, no aspecto da 
responsabilidade civil e sua aplicação prática.

Por fim, nosso escopo principal foi suscitar a 
atenção e o interesse dos operadores do Direito, 
despertando-os para o estudo e a análise desse inova-
dor ramo do Direito que desponta em nosso mundo 
jurídico.

Fica proibida a reprodução sem a respectiva auto-
rização de seu autor”.
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Após vários anos de discussão o Marco Civil 
da Internet foi finalmente aprovado no Congresso 
Nacional e sancionado pela presidente Dilma Rou-
sseff. 

A importância da Internet nos dias atuais  é  ine-
gável e o Marco Civil  trata de pontos muito sensíveis 
como a proteção da  privacidade e dos dados pessoais 
dos usuários, garantia a liberdade de expressão e 
neutralidade da rede. 

Por se tratar de uma espécie de “constituição da 
Internet”, entretanto, o texto aprovado peca por não 
listar expressamente o respeito aos direitos autorais 
entre aqueles que devem reger a disciplina do uso da 
Internet no Brasil. 

Não se pode negar o fato de que grande parte do 
apelo e utilidade da Internet se baseia na transmissão 
e acesso a conteúdo passível de proteção por direitos 
autorais e de Propriedade Intelectual fruto da cria-
tividade de autores e investimento de titulares em 
todo mundo.

São obras literárias, fotográficas, musicais, au-
diovisuais e multimídia, programas de computador, 
aplicativos e jogos que entretêm, educam e enriquem 
a vida de milhares de usuários diariamente.

Sem esse conteúdo a rede perderia muito de sua 
utilidade e se tornaria praticamente uma enorme rede 
mundial de servidores e terminais de conexão vazios.

Assim, parece inconcebível que o  Marco Civil da 
Internet não incorpore entre seus princípios uma 
cláusula geral de respeito aos direitos de Propriedade 
Intelectual ao lado de outros princípios expressamen-
te dispostos em seu artigo 3º.

Independentemente do debate sobre os limites da 
proteção que os direitos autorais merecem, que deve 
ser travado no âmbito da reforma da lei específica de 
direitos autorais, o Marco Civil da internet não de-
viria ignorar a necessidade de se respeitar os direitos 
autorais e de Propriedade Intelectual como premissa 
fundamental para que a rede possa ser construída 
sobre uma base ética.

Sem contar ainda o fato que o Marco Civil também 
tem uma função “educacional”, de transmitir à po-
pulação os princípios que devem reger o uso da rede 
e que, diante da relevância das obras protegidas por 

Marco Civil da Internet – Uma Oportunidade Desperdiçada
Rodrigo Borges Carneiro

Advogado

direito autoral para o funcionamento e a utilidade da 
rede aos usuários, essa omissão representa uma perda 
de importante oportunidade de educar a população 
sobre o respeito aos direitos autorais e a propriedade 
intelectual.

Tão importante quanto isso, corre-se o risco do 
Poder Judiciário entender que os direitos de Pro-
priedade Intelectual no âmbito da internet devam 
ser tratados como “direitos de segunda linha” menos 
relevantes do que outros princípios que constam ex-
pressamente do artigo 3 e que nos casos de conflito 
aqueles deveriam quase que necessariamente ceder a 
esses, quando essa análise deve ser muito cuidadosa 
e equilibrada.

Essa omissão parece ter sido   uma opção do 
legislador baseado num entendimento canhestro 
de que a Propriedade Intelectual seria um estorvo, 
um obstáculo a inovação e a natureza participativa 
da rede.

Também não se justifica a omissão sob o argu-
mento de que os direitos autorais estariam incluídos 
na expressão geral prevista no parágrafo único do 
artigo 3 de que os princípios expressos nessa Lei não 
excluem outros. 

Se fosse assim, os demais princípios citados no 
artigo 3º também não mereceriam uma menção 
expressa no Marco Civil, pois já tem disciplina no 
ordenamento jurídico.

A inclusão do princípio de respeito ao direito au-
toral e à Propriedade Intelectual também não tornaria 
a rede mais ou menos livre, nem dificultaria o acesso 
à informação ao conhecimento e a inovação, muito 
pelo contrário.

Perdida essa oportunidade agora será mais do que 
nunca importante que a revisão da Lei de Direitos 
Autorais reflita um cuidado especial com a Internet .   
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Depois de mais de dois anos de discussões na 
Câmara dos Deputados e com aprovação abrupta no 
Senado, no dia 23 de abril de 2014, a Presidente Dilma 
Rousseff sancionou o projeto de Lei 2.126 de 2011, 
conhecido como “Marco Civil da Internet”. 

O projeto convolou-se na Lei nº 12.965, de 23 de 
abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União 
em 24 de abril pp., e que entrou em vigor no último 
dia 23 de junho.

Este Projeto de Lei foi encaminhado ao Congresso 
Nacional pela própria Presidente Dilma em 24 de 
agosto de 2011, visando estabelecer princípios, ga-
rantias, direitos e deveres para uso da rede mundial 
de computadores no país1.

A iniciativa, firmada por José Eduardo Martins 
Cardozo, Miriam Aparecida Belchior, Aloizio Mer-
cadante Oliva e Paulo Bernardo Silva, foi o resultado 
de uma construção colaborativa do anteprojeto pela 

O Marco Civil da Internet e a Propriedade Intelectual
Daniel Adensohn de Souza

Advogado, especializado em Propriedade Intelectual; Agente 
da Propriedade Industrial; Especialista em Direito Processual 
Civil pela Escola Superior de Advocacia da OAB-SP; Mestre 
em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo; 2º Vice-Presidente da Associação Paulista 
da Propriedade Intelectual (ASPI); Procurador Adjunto da 
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial 
(ABAPI), entidade da qual foi Diretor de Estudos entre 
2009/2013; Co-coordenador da Comissão de Direito da Con-
corrência da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual 
(ABPI); Especialista da Câmara de Solução de Disputas Relati-
vas a Nomes de Domínio (CASD-ND) da ABPI. Membro do 
International Amicus Committee da International Trademark 
Association (INTA); Co-autor do livro Capítulos de Processo 
Civil na Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009. Autor do livro Proteção do Nome de Empresa no Brasil, 
São Paulo: Saraiva, 2013. Palestrante, professor convidado e 
autor de diversos artigos sobre direito empresarial, processo 
civil e propriedade intelectual.

Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça - SAL/MJ, em parceria com o Centro de Tec-
nologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Foi ouvido o Comitê Gestor da Internet no Brasil 
- CGI.br, assim como realizada uma ampla discussão 
com a sociedade civil pela própria Internet, através 
de um blog hospedado na plataforma Cultura Digital 
(uma rede social mantida pelo Ministério da Cultura).

Assim, a Lei nº 12.965/2014 delimita deveres e 
responsabilidades a serem exigidos dos prestadores 
de serviços e define o papel a ser exercido pelo poder 
público em relação ao desenvolvimento do potencial 
social da rede, além, é claro, de disciplinar os direitos 
e garantias do usuário.

São objeto da Lei, portanto, a proteção de dados 
pessoais, o comércio eletrônico, os crimes cibernéti-
cos, a propriedade intelectual, a governança da Inter-
net e a regulação da atividade dos centros públicos de 
acesso à Internet, dentre outros.

A Lei reconhece o acesso à Internet como um 
direito essencial ao exercício da cidadania, em harmo-
nia com o contexto digital em que todos os cidadãos 
estão forçosamente incluídos, nesta era tecnológica2. 
Estamos, todos nós, necessária e irremediavelmente 
inseridos neste mundo virtual complexo, que rege, 
influência e propulsiona as relações interpessoais e 
profissionais3.

Isso decorre dos objetivos expressos na Lei, 
especialmente a promoção do direito de acesso 
à Internet a todos, do acesso à informação, ao 
conhecimento e à participação na vida cultural e 
na condução dos assuntos públicos; da inovação 
e fomentar a ampla difusão de novas tecnologias 
e modelos de uso e acesso; e da adesão a padrões 
tecnológicos abertos que permitam a comunica-
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ção, a acessibilidade e a interoperabilidade entre 
aplicações e bases de dados.

Desta forma, a Lei tutela os direitos de personalida-
de, em particular o direito à privacidade, intimidade, 
honra e imagem das pessoas, e os direitos de proprie-
dade intelectual em ambiente digital, de maneira que, 
na medida do possível, não tolha a lídima liberdade 
de expressão.

No que concerne à proteção da propriedade in-
telectual na Internet, destaca-se, incialmente, que os 
Direitos Autorais não foram, propositalmente, incluí-
dos na Lei nº 12.965/2014 a pedido do Ministério da 
Cultura, sob o argumento de que a reforma da Lei de 
Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) está em discussão4, 
e sua tutela deverá, assim, ser incluída na nova lei.

Nesse sentido, o parágrafo 2º, do artigo 19 da Lei 
nº 12.965/2014, excluiu expressamente a responsabi-
lização dos provedores de aplicações de Internet por 
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros 
que violem direitos de autor ou direitos conexos, 
relegando a aplicação do dispositivo à previsão legal 
específica (de lege ferenda). 

Neste hiato até a promulgação de uma nova Lei 
de Direitos Autorais, deve prevalecer, a nosso ver, 
o sistema estadunidense do notice and take down 
em relação às violações de direitos de autor e co-
nexos, conforme precedentes do Superior Tribunal 
de Justiça, a despeito da confusão aparentemente 
estabelecida pela redação ruim do art. 31 da Lei5. 
Confira-se6:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-
CIAL. DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILI-
DADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE 
BUSCA NA INTERNET SEM CONTROLE PRÉVIO 
DE CONTEÚDO. ORKUT. MENSAGEM OFENSIVA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA DO PROVEDOR 
DE BUSCA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CA-
RACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se 
manifestou no sentido de que: I) o dano moral decor-
rente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no 
site por usuário não constitui risco inerente à atividade 
desenvolvida pelo provedor da Internet, porquanto não 
se lhe é exigido que proceda a controle prévio de con-
teúdo disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe 
aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, 
parágrafo único, do CC/2002; II) a fiscalização prévia 
dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao 
serviço prestado pelo provedor no Orkut.

2. A responsabilidade subjetiva do agravante se 
configura quando: I) ao ser comunicado de que deter-
minado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser 
ofensivo, não atua de forma ágil, retirando o material 
do ar imediatamente, passando a responder solida-
riamente com o autor direto do dano, em virtude da 
omissão em que incide; II) não mantiver um sistema ou 
não adotar providências, que estiverem tecnicamente 
ao seu alcance, de modo a possibilitar a identificação do 
usuário responsável pela divulgação ou a individuação 
dele, a fim de coibir o anonimato.

3. O fornecimento do registro do número de proto-
colo (IP) dos computadores utilizados para cadastra-
mento de contas na Internet constitui meio satisfatório 
de identificação de usuários.

4. Na hipótese, a decisão recorrida dispõe expressa-
mente que o provedor de busca foi notificado extrajudi-
cialmente quanto à criação de perfil falso difamatório 
do suposto titular, não tendo tomado as providências 
cabíveis, optando por manter-se inerte, motivo pelo 
qual responsabilizou-se solidariamente pelos danos 
morais infligidos à promovente, configurando a res-
ponsabilidade subjetiva do réu.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1402104/RJ, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, 
DJe 18/06/2014)
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*   *   *
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGI-

MENTAL. INTERNET. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE 
DO PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. PRECEDEN-
TES DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC 

quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado 
proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma 
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas 
nas razões recursais.

2. O provedor é responsável pelos danos morais, 
caso mantenha-se inerte quando solicitado a retirar 
conteúdo ofensivo veiculado em site sob seu domínio.

3. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ na hipótese em que 
a apreciação da tese versada no recurso especial recla-
ma a análise dos elementos probatórios produzidos ao 
longo da demanda.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 229.712/RJ, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 04/02/2014, DJe 14/02/2014)

*   *   *
CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC.PROVE-
DOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA 
DO CONTEÚDO POSTADO NO SITE PELOS 
USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE 
CUNHO OFENSIVO.DANO MORAL. RISCO INE-
RENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA 
DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETI-
RADA DO AR EM 24 HORAS. DEVER.SUBMISSÃO 
DO LITÍGIO DIRETAMENTE AO PODER JUDICIÁ-
RIO.CONSEQUÊNCIAS.DISPOSITIVOS LEGAIS 
ANALISADOS: ARTS. 14 DO CDC E 927 DO CC/02.

1. Ação ajuizada em 26.02.2008. Recurso especial 
concluso ao gabinete da Relatora em 14.08.2012.

2. Recurso especial em que se discute os limites da 
responsabilidade de provedor de rede social de relacio-
namento via Internet pelo conteúdo das informações 
veiculadas no respectivo site.

3. A exploração comercial da Internet sujeita as 
relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90.

4. A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, 
do teor das informações postadas na web por cada 
usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, 
de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos 
do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os 
dados e imagens nele inseridos.

5. O dano moral decorrente de mensagens com 
conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não 
constitui risco inerente à atividade dos provedores de 
conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsa-
bilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, 
do CC/02.

6. Ao ser comunicado de que determinada pos-
tagem possui conteúdo potencialmente ilícito ou 
ofensivo, “deve o provedor removê-la preventiva-
mente no prazo de 24 horas, até que tenha tempo 
hábil para apreciar a veracidade das alegações do 
denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua 
definitivamente o vídeo ou, tendo-as por infundadas, 
restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder 
solidariamente com o autor direto do dano em virtude 
da omissão praticada.

7. Embora o provedor esteja obrigado a remover 
conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar 
conhecimento do fato (mesmo que por via extrajudi-
cial), ao optar por submeter a controvérsia diretamente 
ao Poder Judiciário, a parte induz a judicialização do 
litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado 
pela autoridade competente. A partir do momento em 
que o conflito se torna judicial, deve a parte agir de 
acordo com as determinações que estiverem vigentes 
no processo, ainda que, posteriormente, haja decisão 
em sentido contrário, implicando a adoção de compor-
tamento diverso. Do contrário, surgiria para as partes 
uma situação de absoluta insegurança jurídica, uma 
incerteza sobre como se conduzir na pendência de 
trânsito em julgado na ação.

8. Recurso especial provido.
(Resp 1338214/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/11/2013, DJe 02/12/2013)

Desta forma, ao ser notificado que o conteúdo 
viola direitos autorais ou conexos, nos termos da 
jurisprudência do STJ, deve o provedor removê-lo 
preventivamente no prazo de 24 horas, até que tenha 
tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações 
do denunciante, de modo a que, confirmando-as, 
exclua definitivamente o conteúdo ou, tendo-as por 
infundadas, restabeleça ao seu livre acesso, sob pena 
de responder solidariamente com o autor direto do 
dano em virtude da omissão praticada.

Por outro lado, a Lei nº 12.965/2014 aplica-se às in-
frações de direitos de propriedade industrial e atos de 
concorrência desleal perpetrados através da Internet, 
especialmente o disposto no art. 19 da lei, que fixa a 
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responsabilidade subjetiva do provedor de aplicações 
de Internet, nos termos e condições nele previstas.

Logo, em relação às violações de direitos de pro-
priedade industrial não se aplica onotice and take 
down7, dispondo o novo marco legal que os prove-
dores de aplicações de Internet (ou seja, aqueles que 
oferecem serviços como redes sociais, blogs, vídeos 
etc.) não são, a priori, responsáveis civilmente por da-
nos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. Não 
há, portanto, responsabilidade objetiva do provedor.

Entretanto, o provedor poderá ser igualmente 
responsabilizado civilmente por danos decorrentes 
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem ju-
dicial específica, não tomar as providências para, no 
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro 
do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente.

A ordem judicial deverá necessariamente conter 
a identificação clara e específica do conteúdo apon-
tado como infringente (indicando preferencialmente 
o endereço URL8), a fim de permitir a localização 
inequívoca do material.

Nestes casos, o provedor, em cumprimento à or-
dem judicial, deverá tornarindisponível o objurgado 
conteúdo, devendo, em regra, comunicar ao usuário 
responsável pelo conteúdo9 os motivos e informações 
relativos à indisponibilização, com informações que 
permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo.

É assegurado expressamente ao juiz10 a possibilidade 
de antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela, 
existindo prova inequívoca do fato e considerado o 
interesse da coletividade na disponibilização do con-
teúdo na Internet, desde que presentes os requisitos 
de verossimilhança da alegação do autor e de fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A nosso ver, o sistema adotado vai de encontro 
à tendência de desjudicialização, caracterizada pela 
preferência por soluções alternativas de composição 
de controvérsias, ao exigir a propositura de ação ju-
dicial para responsabilização do provedor nos casos 
em que não houve a remoção voluntária do conteú-
do que viole direitos de propriedade industrial ouse 
manifeste em ato de concorrência desleal na Internet.

Entrementes, deve-se ressaltar que caberá sempre 
a tentativa de composição extrajudicial mediante o 
envio de carta notificatória ou através dos mecanis-
mos de proteção de propriedade intelectual disponi-
bilizados pelos próprios provedores, tornando a ação 
judicial necessária, apenas no caso de recalcitrância 
do provedor (que não tem mais a obrigação de retirar 

o conteúdo preventivamente no prazo de 24 horas, 
sob pena de responder solidariamente, como estabele-
cia a jurisprudência do STJ) e/ou usuário responsável 
pelo conteúdo em retirar voluntariamente o conteúdo 
violador, bem como nos casos de urgência na remoção 
do conteúdo.

NOTA DE RODAPÉ

1 No exterior, a discussão sobre violação de direitos na internet não é nova, 
valendo, citar, v.g., a Convenção sobre o Cibercrime, também conhecida 
como Convenção de Budapeste, de 23 de novembro de 2001.

2 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD referente ao ano 
de 2009 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
apontou a existência de sessenta e oito milhões de internautas no Brasil, 
com taxa de crescimento de mais de um milhão a cada três meses. Na mes-
ma pesquisa realizada em 2012, aproximadamente 83 milhões de pessoas 
de 10 anos ou mais de idade declararam ter acessado a Internet nos últi-
mos 3 meses anteriores à data da pesquisa, o que representou um avanço 
de 6,8% em relação ao ano de 2011 (5,3 milhões de novos internautas no 
intervalo de um ano).

3 Vejamos a importância cada vez maior, por exemplo, das redes sociais na 
vida pessoal, bem como na promoção e divulgação de produtos e serviços, 
permitindo um diálogo direto entre as empresas e consumidores.

4 Vide http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/
5  Isso porque a vigente Lei nº 9.610/98 não trata especificamente da questão. 

Assim está redigido o referido art. 31. “Até a entrada em vigor da lei espe-
cífica prevista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplica-
ções de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, 
quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, con-
tinuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da 
entrada em vigor desta Lei” (nosso destaque).

6 Vide também: AgRg no AREsp 12.347/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENE-
TI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 08/10/2013; AgRg 
no REsp 1396963/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 08/05/2014, DJe 23/05/2014; AgRg no REsp 1285756/MG, Rel. 
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, 
DJe 28/05/2014; AgRg no REsp 1395803/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚ-
JO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 26/05/2014; AgRg 
no REsp 1395768/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 22/04/2014, DJe 22/05/2014; REsp 1306157/SP, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, 
DJe 24/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1284096/MG, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 
19/12/2013; REsp 1403749/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 25/03/2014; REsp 
1406448/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013; REsp 1328706/MG, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 
13/12/2013; AgRg no AREsp 12.347/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 08/10/2013; AgRg no 
AREsp 240.713/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 
julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013; REsp 1396417/MG, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 
25/11/2013; REsp 1300161/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012, dentre outros

7  Que permanecerá apenas em relação aos casos em que haja disponibiliza-
ção na rede de conteúdo de nudez e ato sexual privado

8  A sigla URL (UniformResourceLocator ou, em português Localizador 
Padrão de Recursos) nada mais é que o “endereço virtual” ou “endereço 
eletrônico” que indica a localização de um recurso, como um arquivo, im-
pressora etc. disponível em uma rede. O URL tem a seguinte estrutura pro-
tocolo://máquina/caminho/recurso. Exemplificativamente: http://www.
aspi.org.br/pt-br/boletimdaaspi.aspx

9  Que poderá, inclusive, solicitar ao provedor que substitua o conteúdo pela 
motivação ou cópia da decisão judicial que ordenou a retirada.

10  O que era até mesmo desnecessário haja vista o que dispõe os artigos 273 e 
461, §3º do Código de Processo Civil. Aliás, a redação do §3º do artigo 19, 
da Lei nº 12.965/2014 praticamente reproduz o art. 273, inc. I do Código 
de Processo Civil, apenas acrescentando que o juiz deverá decidir acerca da 
antecipação dos efeitos da tutela sopesando também o “interesse da coleti-
vidade na disponibilização do conteúdo na Internet”.

 

ARTIGO



32 A

INTRODUÇÃO

Na era da tecnologia da informação,  o 
desenvolvimento de um software tornou-se sinôni-
mo de poder econômico e, em muitos casos, quase 
um monopólio através de um modelo de negócio 
concentrado em um determinado grupo ou empresas.

Por outro lado, a disseminação da tecnologia da 
informação, através de um sistema de desenvolvimen-
to de software colaborativo em que o conhecimento é 
compartilhado - o chamado Software Livre ou Open 
Source - é possível se obter uma tecnologia mais 
estruturada e desenvolvida, contrapondo algumas 
vantagens em relação ao uso do software proprietário. 

A proteção jurídica do software, ou programa de 
computador - que para efeitos desse estudo não fare-
mos distinção e usaremos a nomenclatura “software”- 
está atualmente disciplinada na legislação brasileira 
através das leis nº 9608/98 e nº 9610/98, possuindo 
natureza jurídica de obra literária protegida pelo 
direito autoral. 

Em alguns casos específicos, o software pode ter 
tutela protetiva como patente nos termos da lei de 
propriedade industrial nº 9279/96 sendo que o exa-
me de patente implementada por software foi objeto 
de uma consulta pública promovida pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial.1

Licença de Software Livre: Questões Relativas ao Regime 
Contratual e o Direito de Autor

Neide Bueno

Advogada Sócia de Ricci Advogados Associados. Especia-
lizada em Propriedade Intelectual. Especialista em Direito 
e Tecnologia da Informação na Politécnica da USP/SP, em 
Direito Privado pela Escola Paulista de Magistratura/SP e em 
Processo Civil pela PUC/SP. 

Diversos são os negócios jurídicos que podem en-
volver licenças de software proprietário, disciplinados 
pela Lei 9.609/98, tais como: a licença de uso em si 
(art.9º); licença de comercialização (art.10); licença 
de desenvolvimento de derivações (art.5º); serviços 
técnicos (art. 8º); contrato de encomenda de sistemas 
(art. 4º); o contrato de transferência de tecnologia 
(arts. 5º e 11).

A licença de uso de software, prevista no artigo 
9º da lei 9609/98, é uma modalidade de negócio 
jurídico pelo qual o titular do direito de autor 
concede ao usuário o direito de utilizar o software 
para determinada finalidades. Este tipo de contrato 
acorda a noção de utilização individual mesmo que, 
na prática, possam existir licenças corporativas e 
mundiais. O direito de uso não tem o sentido amplo 
de utilização ou exploração econômica nos termos 
do artigo 29 da lei 9610/98, sendo o objeto da licença, 
via de regra, o programa em código objeto que se 
assemelha com a locação (uso e gozo de coisa não 
fungível). 2

Os contratos envolvendo a licença de softwa-
re livre, por sua vez, são considerados contratos 
atípicos, previstos no artigo 425 do Código Civil 
brasileiro, que possuem conceitos e regime con-
tratual distintos das licenças envolvendo software 
proprietário, sendo passível de uma licença regida 
por conceitos e normas internacionais de acesso 
livre.

O regime contratual de licenças de uso de software 
livre suscita algumas questões relativas ao direito do 
autor que não encontramos no regime de licenças 
de software proprietário, conforme veremos nesse 
breve estudo.
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Origem e Evolução do Software Livre

Segundo Tércio Pacitti3, a metodologia altamente 
cooperativista defendida pelos adeptos do Software 
Livre, começou no fim dos anos 50, na forma de um 
modelo de software colaborativo ou cooperativo, 
cujos grandes beneficiados eram os fabricantes de 
hardware que absorviam as contribuições do espírito 
cooperativo dos poucos usuários de uma época em 
que, economicamente, se dava mais valor ao hardware 
do que ao software em si. 

Foi a partir dos anos 70, quando surgiram as 
“Software Houses Independentes”, iniciou-se a preo-
cupação com a proteção e os direitos de propriedade 
intelectual e/ou empresarial do software. Dessa forma, 
instituíram-se as licenças, os direitos de autoria e pro-
priedade, e outras restrições nos negócios comerciais. 
Naquela época - que então só era vendido o hardware 
com o software embutido - o software começou a ser 
comercializado de forma explicita e independente. No 
final daquela década as empresas começaram a impor 
restrições aos usuários com a adoção de contratos de 
licença de software.

Em 1983, Richard Stallman iniciou o projeto 
GNU (General Public License) - com o objetivo de 
criar um sistema operacional totalmente livre, em 
que qualquer pessoa teria direito de usar, estudar, 
modificar e redistribuir o programa e seu código 
fonte, desde que garantindo para todos os mesmos 
direitos. Em 1985 Richard Stallman fundou a Free 
Software Foundation (FSF) e introduziu os conceitos 
de software livre e copyleft, os quais foram especifi-
camente desenvolvidos para garantir que a liberdade 
dos usuários fosse preservada.4

O open source/código aberto deu relevância a uma 
nova prática de produção de software, só possível a 
partir dos anos 1990, com a disseminação da internet. 
A rede passou a funcionar como uma metáfora do 

mundo natural, em que os códigos mais competentes, 
melhores escritos e mais inovadores, encontravam 
programadores dispostos a aplicá-los e a melhorá-los. 
A relação mais flexível com a propriedade passou a ser 
justificada pela melhoria técnica, pela seleção natural 
estabelecida na internet. 

Atualmente, com a disseminação da tecnologia da 
informação, tem-se um modelo de desenvolvimento 
de software colaborativo em que o conhecimento pode 
ser compartilhado por usuários em todo o mundo - o 
chamado Software Livre ou Open Source, através do 
direito de acessar os códigos fontes, efetuar modifi-
cações e redistribuí-los, obtendo-se uma tecnologia 
mais estruturada e desenvolvida. 5 

Nesse novo contexto de desenvolvimento de sof-
tware colaborativo, que abrange um mundo virtual 
sem fronteiras, diversos países têm adotado o software 
livre como parte de suas politicas públicas, como os 
Estados Unidos e vários países da União Europeia6. 

O governo brasileiro também tem adotado o sof-
tware livre em suas políticas governamentais, através 
de licitação para diversos serviços especializados 
em software livre, a despeito da reação negativa dos 
titulares de software proprietário que proclamam pelo 
exercício da livre concorrência e pelo princípio da 
livre isonomia nos processos de licitação7. Ademais, 
foi criada a comunidade PloneGov-Br com o intuito 
de estabelecer um canal de colaboração entre insti-
tuições que fazem uso, desenvolvem e incentivam a 
tecnologia em software livre.8

Software Livre x Open Source – Definições

Para a maioria das pessoas, que não pertence a 
comunidade do chamado “Software Livre”, existe 
uma grande dúvida se as expressões “Software Livre 
“ e “Open Source” traduzem o mesmo significado. 
O que se verifica é que na comunidade de usuários 
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/ desenvolvedores de software livre, alguns adotam 
a expressão “Software Livre” ou “Free Software”, en-
quanto outros utilizam “Código Aberto “ ou “Open 
Source”. 

É fato que a expressão empregada pela comunidade 
do software livre “free” não significa “grátis”, mas está 
relacionada com a expressão “liberdade” de uso. De 
acordo com o Projeto GNU da Free Software Founda-
tion 9, o “Software Livre” está vinculado à existência 
simultânea de 4 tipos de liberdades básicas para os 
usuários / desenvolvedores do software, sendo que 
o acesso ao código-fonte é um pré-requisito para o 
exercício simultâneo dessas liberdades: 

1) A liberdade de executar o programa, para 
qualquer propósito ;

2) A liberdade de estudar como o programa 
funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades . 

3) A liberdade de redistribuir cópias de modo 
que o usuário possa ajudar ao seu próximo ;

4) A liberdade de aperfeiçoar o programa, e 
liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda 
a comunidade se beneficie . 

Uma vez que o usuário da licença do software 
livre tem direito às quatro liberdades definidas pela 
Free Software Foundation, ele pode redistribuir este 
software gratuitamente ou mediante remuneração. A 
maioria da redistribuição do sofware é disponibilizada 
gratuitamente. As versões pagas geralmente são 
acompanhadas de algum tipo de serviço adicional, 
como direito a assistência técnica por determinado 
período e manuais, por exemplo. Muitas vezes as 
versões pagas do software são mais vantajosas para 
o cliente final que não tem muita experiência em 
programação.10

Com relação a expressão “Open Source”, segundo 
a definição da Open Source Initiative (OSI) o nome 
adotado não significa somente ter acesso ao código 
fonte, mas o denominado “open-source software” 

deve seguir determinados critérios de licenciamen-
to relacionados a distribuição e redistribuição da 
licença, sobre os trabalhos derivados, sobre a não 
discriminação contra pessoas ou grupos ou áreas de 
atuação, entre outros. 11 

As definições oficiais de Software Livre e de “Open 
Source Software” possuem diferenças sutis, sendo 
que a definição adotada pela OSI é considerada pela 
comunidade técnica apenas um detalhamento das 4 
liberdades estabelecidas pela Free Software Founda-
tion. Porém, verifica-se uma a discordância básica dos 
movimentos Software Livre e Código Aberto, sob o 
ponto de vista ideológico e comercial. 12 

O Movimento do Software livre é considerado um 
movimento social que apregoa valores morais, éticos, 
direitos e liberdade, e que critica o uso e desenvol-
vimento de software proprietário por considerar que 
não é ético aprisionar conhecimento científico, que 
deve estar sempre disponível para permitir a evolução 
do conhecimento técnológico.

Já o movimento pelo Código Aberto, é um mo-
vimento mais voltado ao mercado, conivente com o 
desenvolvimento de software proprietário, apregoan-
do que o software aberto traz diversas vantagens téc-
nicas e econômicas, levando as empresas a adotarem 
o modelo de desenvolvimento de software livre, que 
poderá se tornar não livre pelo usuário se a licença 
não contemplar cláusulas de copyleft.

Dessa forma, um Software Livre é um programa 
open source necessariamente, pois para que uma 
licença seja respeitada é preciso que o código fonte 
o acompanhe ou que esteja à disposição do usuário. 
Mas nem todo open source é um software livre. 

Para a maioria da comunidade técnica, não 
existem diferenças substanciais em que os termos 
software livre e código aberto pretendem definir. 
Ambos estabelecem praticamente os mesmos pa-
râmetros que uma licença de software deve conter 
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para ser considerada livre ou aberta. Ambas esta-
belecem, na prática, que o software deve respeitar 
aquelas quatro liberdades básicas que a Free Software 
Foundation estabeleceu. 

Na realidade, se considera que o movimento Free 
Software e o movimento Open Source são como dois 
campos políticos dentro da mesma comunidade 
de usuários de software Como a diferença entre os 
movimentos “Software Livre” e “Código Aberto” 
está apenas na argumentação em prol dos mesmos 
softwares, é comum que esses grupos se unam em 
diversas situações ou que sejam citados de uma forma 
agregadora através da sigla “FLOSS” (Free/Libre and 
Open Source Software). 

A análise desse estudo é baseada na licença de 
software livre GNU GPL (General Public License – da 
Free Software Foundation) e na versão em português 
dos termos dessa licença GNU GPL CREATIVE 
COMMONS,13 que também podem ser aplicáveis as 
licenças de código aberto.

Licenças de Software Livre e claúsulas de Copyleft 

O copyleft surgiu nos EUA e é derivado do instituto 
do copyright, do qual o desenvolvedor do software 
desde o primeiro licenciamento, libera os direitos de 
uso, reprodução, distribuição e alteração do código 
a quaquer interessado.

A liberdade de executar o programa abrange 
qualquer tipo de pessoa física ou jurídica utilizar o 
software em quantas máquinas quiser, em qualquer 
tipo de sistema computacional, para qualquer tipo 
de trabalho ou atividade, sem nenhuma restrição 
imposta pelo fornecedor do software.

No regime de licença de software livre entenda-
-se como “fornecedor” do software o titular original 
da criação do programa ou o usuário que recebeu 
a licença daquele titular através de uma cadeia de 

licenciamento para usuários de software livre, cujas 
regras de uso devem respeitar as 4 liberdades fun-
damentais definidas pela Free Software Foundation, 
conforme vimos. 

Para que seja possível estudar ou modificar o 
software - para uso particular ou para distribuir - é 
necessário ter acesso ao código-fonte que, conforme 
vimos, é pré-requisito para a liberdade de uso do sof-
tware no regime de licença de software livre.

A maioria das licenças envolvendo o software livre, 
como a GNU GPL (General Public License – da Free 
Software Foundation), determina que a fonte deve ser 
disponibilizada em local de onde possa ser acessado, 
ou deve ser entregue ao usuário, se solicitado, sem 
custos adicionais (exceto transporte e mídia).

A liberdade de redistribuir o programa compilado, 
isto é, em formato binário, necessariamente inclui a 
obrigatoriedade de disponibilizar seus códigos-fonte. 
Caso o software venha a ser modificado e o autor da 
modificação queira distribuí-lo, gratuitamente ou 
não, será também obrigatória a distribuição do códi-
go fonte das modificações, desde que elas venham a 
integrar o programa. Não é necessária a autorização 
do autor ou do distribuidor do software para que ele 
possa ser redistribuído, já que as licenças de software 
livre assim o permitem.

Segundo a Free Software Foundation 14, pelas regras 
do copyleft qualquer um que distribui o software, com 
ou sem modificações, tem que passar adiante a liber-
dade de copiar e modificar novamente o programa. 
O copyleft garante que todos os usuários tenham essa 
liberdade. Ou seja: se o usuário recebeu um software 
com uma licença livre que inclua cláusulas de copyleft, 
e se optar por redistribui-lo (modificado ou não), 
terá que mantê-lo com a mesma licença com que o 
recebeu, inclusive as obras derivadas.

Podemos afirmar que o copyleft trata-se de um 
modelo de licenciamento:

QUEVEDO & PONCE
ESTUDIO JURIDICO
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baseado no copyright e que prevê a liberação, por 
parte do titular dos direitos de autor sobre a obra, 
de todos os direitos patrimoniais a ela relativos. 
Reveste-se tal contrato, entretanto, de uma cláusula 
condicionante, núcleo do chamado “efeito viral da 
GPL”, que condiciona todo licenciamento da obra e 
de suas derivações à aceitação completa da licença. 
Ou seja, uma vez que um programa tenha sido li-
cenciado de acordo com os princípios do copyleft, 
este, o licenciamento, não poderá ser alterado. Além 
disso, todo obra derivada deve se utilizar da mesma 
licença.15

A licença GNU GPL, da Free Software Foundation, 
é o maior exemplo de uma licença copyleft pois prevê 
a cláusula condicionante que obriga todas as obras 
derivadas a utilizarem a mesma licença cuja caracte-
rística é o chamado “efeito viral”.

Entretanto, nem todas as licenças de software livre 
incluem a característica de copyleft e o chamado efeito 
viral. Outras licenças livres, como a licença BSD ou a 
licença ASL (Apache Software License) não incluem a 
característica de copyleft.

Licenças como a GNU GPL, que contêm um con-
ceito adicional do copyleft, se baseia na propagação 
dos direitos. Um software livre sem copyleft pode se 
tornar não livre por um usuário, caso assim o deseje. 
Já um software livre protegido por uma licença que 
ofereça copyleft, poderá ser distribuído, inclusive suas 
derivações, devendo ser sob as mesmas condições da 
licença original. 

Dessa forma, associando os conceitos de copyleft 
e software livre, programas e serviços derivados de 
um código livre devem obrigatoriamente permanecer 
com uma licença livre, não sendo permitido ao autor 
das derivações que altere o regime livre da licença da 
obra original. O usuário, porém, permanece com a 
possibilidade de não distribuir o programa e manter 
as modificações ou serviços para uso próprio.

As obras derivadas são aquelas definidas pelo 
artigo 5º, VIII, “g” da Lei 9610/98, estabelecendo “a 
que, constituindo criação intelectual nova, resulta da 
transformação de obra originária”.

Com as claúsulas de copyleft qualquer derivação, 
se distribuída, tem seu uso livre pela comunidade. 
Dessa forma, seria possível questionar que o autor 
da obra primígena pode restringir o direito do autor 
da obra derivada ? 

Sob a ótica de Tércio Sampaio Ferraz Junior, as 
disposições contidas na legislação autoral mantém a 
prerrogativa do autor original sobre a obra derivada: 

Embora reconhecidamente seja o autor da obra de-
rivada o titular do direito sobre a derivação, a própria 
derivação depende, segundo a Lei 9.610/98, art. 29, 
inc. III, de autorização prévia e expressa do autor da 
obra originária. Pelo argumento a majoris ad minus, 
se o autor originário pode proibir a derivação, pode 
condicionar o uso da derivação autorizada. O direito 
do autor, portanto, preserva ainda prerrogativas do 
autor original sobre a derivação.16

Nessa assertiva, lembra o autor que essas condições 
para o uso da obra derivada devem estar presentes no 
momento de autorização já que o direito moral do 
autor, nos casos de software, não pode ser exercido 
para revogar usos já autorizados. Ademais, que a 
própria lei de software nº 9.609/98, artigo 5º, prevê a 
possibilidade desse condicionamento:

Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo 
titular dos direitos de programa de computador, inclu-
sive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa 
autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual 
em contrário. (grifado)

Assim, o contrato entre o autor da obra primí-
gena e o autor da obra derivada, mediante acordo, 
pode “revogar” os direitos patrimoniais de uso da 
derivação, permanecendo, somente, com o autor da 
obra derivada os direitos morais de paternidade e de 
opor-se a usos ofensivos de sua derivação.

Dessa forma, conclui-se que o autor da obra pri-
mígena pode condicionar a exploração economica da 
obra derivada através de uma estipulação na licença 
que pode ser considerada como um encargo ao autor 
da derivação por consistir em uma obrigação, aces-
sória com relação à aquisição do direito, e importar 
em uma restrição do direito concedido.

Nas licenças com cláusulas de copyleft as deriva-
ções produzidas passam a ser comunitárias, cabendo, 
somente ao autor original alterar o regime livre das 
derivações. Nesse sentido, as derivações feitas pelo 
próprio autor da obra original podem ser apropriadas 
por ele mesmo, pois o autor da obra original não as-
sina licença e nem se submete ao copyleft, conforme 
conclui Tercio Sampaio de Ferraz Junior17:

É possível, portanto, a criação de bifurcações na 
cadeia de produção comunitária de forma que um 
mesmo software pode ser desenvolvido no regime 
llivre e ter uma de suas derivações apropriadas pelo 
autor original, que será então distribuída em regime 
fechado.

Nessa hipótese, sob o regime de licença de software 
livre, pode o autor da obra original alterar o sistema 
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de licenciamento e seguir o regime de uma licença 
de software proprietário quanto as derivações de sua 
própria obra, ou mesmo aquelas feitas por terceiros, 
mantendo-se suas prerrogativas de autora da obra 
original.

Software Proprietário X Software 
Livre e os direitos do autor

O que determina se uma licença é regida sob 
o regime de software livre ou do proprietário é o 
exercício do direito subjetivo do autor que se aplica 
sob o seu licenciamento e distribuição, tratando-
-se de regimes jurídicos que atendem finalidades 
distintas de licenciamento, não se levando em 
consideração o produto “software”, pois ambos os 
regimes de licenciamento têm por objeto o mesmo 
software. Nessa assertiva, conforme ensina Denis 
Borges Barbosa:

“A distinção entre programa-produto e outras 
modalidades de circulação do software não pode 
empalidecer a noção de que o software produto não 
é o corpus mechanicum, mas o bem imaterial nele 
jacente”18

O artigo 9º da Lei 9609/98 estabelece que o uso 
de programa de computador será objeto de licença. 
Essa licença tem por objeto o software proprietário, 
que protege o direito do autor, e consiste em uma au-
torização de uso limitada pelos termos contratuais, 
havendo uma série de restrições dentre as quais a 
limitação quanto à reprodução, o uso em um único 
computador, proibições quanto modificações, ao 
empréstimo, locação ou cessão, obrigação de con-
fidencialidade.

De fato, nos termos da legislação, a licença de 
software proprietário pode conter várias restrições 
pois ao autor é facultado o direito de restringir o seu 
uso, reprodução, alterações e adaptações por parte 

de terceiros, ou autorizar / licenciar certos usos, de 
forma específica e sob remuneração . 

No modelo adotado pela licença de software pro-
prietário, podemos dizer que o licenciado mantem-se 
restrito a uma relação de “consumo” com o licencian-
te, titular do software, pois não tem acesso ao código-
-fonte comentado e aos demais dados e elementos 
técnicos que o compõe e que poderiam fazer com 
que o usuário pudesse alterar e modificar o progra-
ma e adaptá-los as suas necessidades. Dessa forma, 
a maioria das licenças de software é elaborada para 
suprimir a liberdade do licenciado de compartilhá-
-los e modificá-los. 

Por outro lado, conforme vimos, a licença de 
um “Software Livre” está vinculada à existência 
simultânea de 4 tipos de liberdades básicas para os 
usuários / desenvolvedores do software (executar, 
estudar, modificar e redistribuir o programa), sendo 
que o acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 
essas liberdades.

Nesse contexto, o modelo de licenciamento de 
Software Livre trata-se, na verdade, de um regime 
livre cuja forma de exercício do direito subjetivo do 
autor é distinto do regime de uma licença clássica de 
software proprietário. 

Nesse caso, poderíamos afirmar que o titular de 
direitos de um programa de computador licenciado 
sob o regime de Software Livre estaria renunciando 
seus direitos usualmente impostos sob o regime de 
licença de software proprietário ?

É importante observar que esses direitos subjetivos 
do autor permanecem também no regime de licença 
de Software Livre já que, pelas regras do copyleft, o 
usuário que aceita tal licença do desenvolvedor / au-
tor do software desde o primeiro licenciamento, caso 
opte por redistribuí-lo, com ou sem modificações, tem 
que passar adiante a liberdade de copiar e modificar 
novamente o programa. Ou seja: terá que mantê-lo 
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com a mesma licença com que o recebeu, inclusive 
sobre as obras derivadas.

O titular dos direitos autorais de um software 
licenciado sob um regime livre como no caso da 
licença GNU GPL da Free Software Foundation, não 
estaria abdicando de seu direito de autor. A licença 
implica em uma autorização do autor para adaptações 
e modificações do software, mas não se trata de uma 
cessão ou renúncia de seus direitos de autor, conforme 
já vimos com relação as derivações.

Segundo Ronaldo Lemos19, sob o regime de li-
cença de software livre, o titular está valendo-se do 
exercício de seus direitos de propriedade do software 
para condicionar a fruição desses direitos por parte 
de terceiros, impondo o dever de respeitar as quatros 
liberdades fundamentais acima mencionadas, tratan-
do-se, na verdade de uma modalidade de exercício 
desses direitos. 

Nesse contexto, Tércio Sampaio Ferraz Junior20 
defende que a licença livre não significa perda de 
direito subjetivo do autor que passaria a ser comum 
mas, sim, um exercício autônomo da liberdade no 
sentido de reciprocidade e compartilhamento no 
acesso à informação e ao conhecimento informático. 

Como vimos, todos os usuários são obrigados a 
manter o regime livre definido pelo autor original, 
mesmo sobre as derivações que vierem a produzir, 
preservando o autor original o poder de disposição 
sobre as próprias derivações, alterando o regime se 
assim o desejar. Nessa perspectiva, a obra, mesmo 
em regime livre, continua sob a esfera de atuação do 
autor, não importando abdicação ou transferência 
desse direito.

Nesse contexto, se a licença incluir as quatro 
liberdades fundamentais, estabelecidas pelos cri-
térios da Free Software Foundation, forçosamente 
a licença não será considerada sob o regime de 
software proprietário. Entretanto, em ambos os 
regimes - proprietário e livre - há exercício de 
propriedade ou da titularidade do direito autoral, 
pois o software livre não nega a propriedade como 
tal, mas apenas uma de suas características clássicas 
que é a exclusividade. 21 

Na visão de Denis Borges Barbosa22, por sua 
vez, no caso de modelos colaborativos abertos, 
o titular dos direitos da obra original estabelece 
uma proposta obrigacional receptícia: a renúncia 
ao seu poder de excluir é uma oferta, que simul-
taneamente impõe a sujeição daquele que aceita 
regras específicas.

Dessa forma, uma renúncia por parte do autor do 
software é a abdicação do seu poder de excluir certos 
usuários, pois a licença do software livre, na verdade, 
abrange toda uma coletividade, a princípio, indeter-
minada, que somente deverá observar o requisito das 
quatro liberdades determinadas pelo licenciamento 
de um software livre.

Sob esse aspecto, a natureza jurídica da licença 
de Software Livre pode ser considerada uma “ofer-
ta pública de contrato”, a forma de se estabelecer a 
formação de um contrato bilateral quando a pessoa 
aceita seus termos e começa a utilizá-lo, gerando o 
contrato pelo usuário nos termos dos artigos 429 e 
432 do Código Civil brasileiro. 

Licenciamento de Software Livre – Executar o 
contrato seria somente direito do Licenciante ? 

Conforme a melhor doutrina, o licenciamento 
de software livre no modelo GNU GPL produz 
efeito erga omnes, podendo qualquer pessoa da 
sociedade exercer livremente os direitos da licença 
na forma e condições em que tais direitos foram 
atribuídos.

O Licenciante tem a prerrogativa de exercer o di-
reito de exigir o cumprimento do contrato da mesma 
forma que qualquer outro usuário que se submeteu 
aos termos da licença poderia demandar o cumpri-
mento das obrigações estabelecidas na licença que 
afetem de alguma forma sua fruição.23

Partindo-se da premissa que a licença de um sof-
tware livre é feita através de uma oferta pública de 
contrato, num primeiro momento podemos consi-
derar que o terceiro que aceita a licença encontra-se 
na esfera de uma coletividade indeterminada. Dessa 
forma, o terceiro beneficiário de uma estipulação 
contratual que poderia exigir o cumprimento do 
contrato teria que, necessariamente, ser determi-
nável.

Sob o ponto de vista de Ronaldo Lemos24, da qual 
concordamos, no caso da licença sob o regime da 
GNU GPL, a coletividade como um todo, em um 
primeiro momento indeterminada, pode a qualquer 
momento torna-se determinável, em um ou vários 
indivíduos, consubstanciando-se o terceiro benefi-
ciário dessa licença. Ou seja, qualquer individuo da 
coletividade mesmo que não tenha participado da 
formação do contrato, teria legitimidade para exercer 
o direito de ação e demandar no caso de descumpri-
mento dos termos da Licença. 
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A construção interpretativa acima é baseada no 
artigo 436 e parágrafo único do Código Civil brasi-
leiro que trata da estipulação do contrato em favor de 
terceiros e garante ao terceiro beneficiário o direito 
de exigir o cumprimento da obrigação.

A estipulação em favor de terceiros, conforme 
prevista no artigo 436 do Código Civil Brasileiro, 
estabelece que “O que estipula em favor de terceiros 
pode exigir o cumprimento da obrigação” e o pará-
grafo único define que ao terceiro, em favor de quem 
se estipulou a obrigação, também permitido exigi-la, 
ficando, todavia, sujeito às condições e normas do 
contrato. 

Segundo a definição de Orlando Gomes, “a estipu-
lação em favor de terceiros, é, realmente, o contrato 
por via do qual uma das partes se obriga a atribuir 
vantagem patrimonial gratuita a pessoa estranha à 
formação do vínculo contratual” 25.

Nelson Nery Junior26, ao comentar o artigo 
436 do Código Civil, define a matéria da seguinte 
forma:

A estipulação em favor de terceiro decorre de uma 
relação obrigacional que permite um benefício ou 
vantagem, tutelada pelo direito, de natureza patri-
monial ou não, em favor de um terceiro estranho ao 
contrato onde alguém estipulou e outrem se obrigou 
a realizar a tal prestação que atribui direito próprio a 
esse terceiro. As partes do contrato que gera a obri-
gação são: o promitente ( o que se obriga a prestar) e 
o promissário, ou estipulante (o que atribui o direito 
a terceiro). O terceiro, que não é parte no contrato, 
é o beneficiário. 

A jurisprudência já se pacificou no sentido de que 
nas estipulações em favor de terceiro, este pode ser 
pessoa futura e indeterminada, bastando que seja de-
terminável no momento em que tiver que demandar 
seus direitos em juízo, exercendo, dessa forma, sua 
legitimidade.27

Em suma, a legitimidade do terceiro para exigir o 
cumprimento das obrigações da licença GNU GPL 
é perfeitamente possível tendo em vista o previsto 
no artigo 436 e parágrafo único do Código Civil, 
pois a licença abarca toda uma coletividade, de 
maneira indivisível, como beneficiária do contrato 
e possuindo legitimidade para demandar contra 
eventual descumprimento da licença, no caso de 
inércia do titular.

CONCLUSÃO

Nesse breve estudo vimos algumas diferenças entre 
o regime de licença de Software Livre e do Software 
Proprietário. Ademais, que a adoção de um sistema 
de desenvolvimento e licenciamento de software em 
que o conhecimento é compartilhado - através do 
Software Livre – este vincula a um contrato cujos 
temos e condições são distintos das licenças de uso 
de software proprietário mas que não retira as prer-
rogativas do autor da obra original, inclusive sobre 
suas próprias derivações.

No sistema de licenciamento de software livre o 
autor da obra original não renúncia a seus direitos, 
pois em ambos os regimes - proprietário e livre - há o 
exercício de propriedade ou da titularidade do direito 
autoral, pois o software livre não nega a propriedade 
como tal, mas apenas uma de suas características 
clássicas que é a exclusividade.

O licenciamento através do modelo GNU GPL 
produz efeito erga omnes, disponibilizada no merca-
do como uma licença pública para toda uma coletivi-
dade, diferentemente de uma licença individual com 
ato de aceitação, que é comum no regime de licença 
de software proprietário.

Ademais, que a exigência da eficácia do contrato 
de licença sob o regime de software livre poderá ser 
demandada tanto pelo licenciante, titular da licença 
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original, como pelo terceiro beneficiário, na inércia 
daquele.

De fato, com a disseminação da tecnologia da in-
formação, a grande questão no futuro é saber quem 
terá o controle sobre a tecnologia de software. Por 
um lado, temos aqueles que defendem um modelo 
centralizado e concentrado de desenvolvimento tec-
nológico (software proprietário), também conhecido 
como “software monopolista”. Por outro lado, temos 
aqueles que defendem um modelo de conhecimento 
compartilhado e colaborativo, onde qualquer pessoa 
pode entender os processos pelos quais a tecnologia 
é estruturada e desenvolvida (Software Livre ou Open 
Source). 

A maioria dos projetos geralmente emprega 
mecanismos para ordenar todas as contribuições 
dos desenvolvedores do software de uma forma 
coerente, consistente e estável do produto. Dessa 
forma, o software livre tem o mesmo padrão de 
um software produzido comercialmente, e com a 
disponibilidade do código aberto o produto pode 
ser adaptado para trabalhar com novos hardware, 
tonando-se um diferencial em relação ao software 
proprietário.

Ademais, constata-se que o produto desenvolvido 
pelo Software Livre é economicamente igual ou mais 
viável que o software proprietário pois representa um 
novo modelo de negócio. As empresas de software li-
vre geram suas receitas com a prestação de serviços na 
área de consultoria, customização e desenvolvimento 
de aplicações específicas. Dessa forma, quanto mais 
o software for distribuído, gratuitamente, mais viável 
é o seu modelo de negócio.

Mesmo entre empresas, cujo modelo de negócio 
é exclusivamente sobre software proprietário, o open 
source tem impactado de forma competitiva. A IBM, 
que não tinha o software como modelo de negócio, 
passou a utilizar o open source software e investir 
maciçamente em seu sistema operacional Linux. Os 
substanciais investimentos da IBM é um dos indica-
dores de que a natureza da competição na indústria de 
software tem alterado significativamente nos últimos 
20 anos. 28

Esta migração de modelos de negócios do software 
proprietário para o software livre também impacta 
no regime de licenciamentos dos direitos de uso do 
software, de forma que a doutrina e jurisprudência 
ainda terão que consolidar uma série de questões re-
lacionadas ao direito de autor decorrentes de sistemas 
de licenciamentos.
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A arbitragem1 como meio propício para resolução 
de conflitos não é algo novo. 

O instituto jurídico da arbitragem é um dos mais 
antigos de que se tem notícia na história do Direito 
e, especificamente, acerca da jurisdição ou justiça 
privada. Já existia na Babilônia há 3000 anos a.C., na 
Grécia antiga e em Roma.2

E ainda,

Já na Antiguidade, era a arbitragem exercida tanto 
como forma de solução de conflitos quanto em ques-
tão de direito interno no âmbito das cidades-estados, 
como também meio de abrandar litigios entre as 
próprias cidades-estados da Babilonia.3 

Há no Brasil, plasmado na Constituição da Repú-
blica Federativa, o Instituto da arbitragem obrigatória 
quando se trata de disciplina e competição desportiva 
(artigo 217§1º CRFB); antes desta etapa, não há ma-
téria a ser apreciada na via jurisdicional. 

Com efeito, ainda que o contexto histórico e a 
exigência de esgotamento da via arbitral fossem 
apreciados na contemporaneidade, o Instituto da 
arbitragem fora objeto de questionamento acerca de 
sua constitucionalidade. Gaio Junior ratifica: 

O Tribunal por unanimidade proveu o agravo para 
homologar a sentença arbitral, vencidos parcialmente 
os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Sydney 
Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, no que 

Arbitragem como Meio Propício de Resolução de
Conflitos no Curso Processual Administrativo de Marca sob 

Fundamento da Teoria do Discurso Habermasiano.
Fernanda Silva Alves

Mestranda em Direito: Hermenêutica e Direitos Fundamen-
tais. Especialista em Direito Processual Contemporâneo pela 
Estácio Minas Gerais. Advogada responsável pelo departa-
mento jurídico da Silva Filho Marcas e Patentes. Experiência 
na seara da propriedade intelectual desde 1996. Membro 
das associações nacionais: ABPI - Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual e ABAPI - Associação Brasileira dos 
Agentes da Propriedade Industrial e das associações interna-
cionais: LIDC - International League of  Competition Law 
and AIPPI - Association Internationale pour la Protection de 
la Propriété Intellectuelle. Consultora Jurídica. Coautora das 
obras DIREITO PROCESSUAL EM MOVIMENTO e O 
DIREITO À ARTE.

declaravam a inconstitucionalidade do parágrafo 
único do art. 6º; do art. 7º e seus parágrafos; no art. 
41, das novas redações atribuídas ao art. 267, inc. VII; 
e ao art. 301, inc. IX do CPC e do art. 42, todos da Lei 
9.307 de 23/09/1996. Votou o presidente, o Senhor 
Ministro Marco Aurélio. Publicação na ATA 40 do 
DOU de 19-12-2001.4

Importa ressalvar que: 

(...) o Ministro Mauricio Corrêa antes mesmo 
da discussão final relativa ao processo nº 5.206-7, já 
havia decidido acerca da constitucionalidade da lei nº 
9.307/1996, no âmbito da Sentença Estrangeira con-
testada nº 5.847-1, do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte.5

Julgada a constitucionalidade da Lei de Arbitra-
gem, a aplicabilidade se faz necessária, visto que 
hoje se vislumbra a exigência de decisões céleres e 
eficazes:

O século XXI se caracteriza pela velocidade. Em 
virtude das novas tecnologias e da globalização, a 
solução de litígios não pode demorar e muito me-
nos eternizar-se. Mas é preciso que as decisões dos 
conflitos sejam tão-somente rápidas, sendo impres-
cindível que também sejam eficientes e justas. Num 
mundo conturbado, com tribunais sobrecarregados, 
a arbitragem não é uma panacéia, mas alternativa 
para determinados casos nos quais pode se obter 
soluções eficientes, justas e éticas. É o mérito da 
Lei nº 9.307.6

A busca pela efetividade das decisões num lapso 
temporal reduzido é perseguida por todos no âmbito 
jurisdicional, sobretudo pelos usuários do ‘serviço 
público da justiça administrativa’ 7, que não obser-
vam a “concessão” de marca publicada na Revista da 
Propriedade Industrial antes de três anos contados 
do depósito. 

Considerando que o titular goza somente de 
expectativa de direito8, e que o bem tutelado é um 
investimento passível de ser transacionado 9, o des-
gaste no fim do curso processual pode ser entendido 
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como desnecessário10, visto que há possibilidade de 
arbitrar interesses ainda no “curso do processo ad-
ministrativo” 11.   

A efetividade está diretamente associada ao bem 
estar e consequente desenvolvimento social.

Em países desenvolvidos, a indústria relacionada 
com a Propriedade Intelectual, caracterizada hoje 
como bem de alto valor agregado, vem crescendo 
continuamente em ritmo mais acelerado do que 
qualquer outro segmento da economia. É um reflexo 
do novo ciclo de evolução das indústrias embasada 
no dinamismo tecnológico que tem, como matéria-
-prima para os meios de produção, o conhecimento, 
elemento dependente da criatividade. Torna-se ne-
cessário compreender que os bens imateriais que os 
direitos da Propriedade Intelectual protegem assumi-
rão cada vez mais um grau de importância estratégica 
e vital para a sobrevivência das indústrias no plano 
nacional e internacional”. 12

O princípio do discurso habermasiano, embora 
neutro em relação à moralidade e ao direito, permite 
vislumbrar a efetividade numa determinada decisão 
administrativa em sede de marca: 

D: São válidas as normas de ação às quais todos 
os possíveis atingidos poderiam dar o seu assenti-
mento, na qualidade de participantes de discursos 
racionais.

Entram nesta formulação conceitos carentes de 
uma explicação. O predicado “válidas” refere-se a 
normas de ação e a proposições normativas gerais 
correspondentes; ele expressa um sentido não espe-
cífico de validade normativa, ainda indiferente em 
relação à distinção entre moralidade e legitimidade. 
Eu entendo por “normas de ação” expectativas de 
comportamento generalizadas temporal, social e 
objetivamente. Para mim, “atingido” é todo aque-
le cujos interesses serão afetados pelas prováveis 
conseqüências provocadas pela regulamentação de 
uma prática geral através de normas. E “discurso 
racional” é toda a tentativa de entendimento sobre 
pretensões de validade problemáticas, na medida em 
que ele se realiza sob condições da comunicação que 
permitem o movimento livre de temas e contribui-
ções, informações e argumentos no interior de um 
espaço público constituído através de obrigações 
ilocucionárias. Indiretamente e expressão refere-se 
também a negociações, na medida em que estas são 

reguladas através de procedimentos fundamentados 
discursivamente. 13

Na medida em que se refere a normas de ação 
em geral, esse princípio (o princípio do discurso ou 
princípio D) é ainda neutro, insiste Habermas, apesar 
de seu conteúdo normativo. 

O princípio da democracia (ou princípio De) deve 
estabelecer, dizia ele, um procedimento de instituição 
legítima do direito: 

Ele [esse princípio] significa, com efeito, que 
somente podem pretender validade legítima as 
leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento 
de todos os parceiros do direito, num processo 
jurídico de normatização discursiva. O princípio 
da democracia explica, noutros termos, o sentido 
performativo da prática de autodeterminação de 
membros do direito que se reconhecem mutuamen-
te como membros iguais e livres de uma associação 
estabelecida livremente. Por isso, o princípio da 
democracia não se encontra no mesmo nível que 
o princípio moral. 

Enquanto este último funciona como regra de 
argumentação para a decisão racional de questões 
morais, o princípio da democracia pressupõe pre-
liminarmente a possibilidade da decisão racional 
de questões práticas, mais precisamente, a pos-
sibilidade de todas as fundamentações, a serem 
realizadas em discursos (e negociações reguladas 
pelo procedimento), das quais depende a legitimi-
dade das leis.14 

A liberdade de expressão é um direito garantido 
através da norma constitucional e, ignorar a mani-
festação livre de vontade dos envolvidos, rechaça a 
legalidade de qualquer norma a ser utilizada para 
resolução da lide administrativa.  

Uma teoria comunicativa da sociedade – uma 
teoria da sociedade que aceita sistemas de regras 
abstratos para gerar relações intersubjetivas nas 
quais os próprios sujeitos são formados – não 
pode ignorar, dizia Habermas no final da terceira 
conferência, ‘a dupla estrutura cognitivo-comu-
nicativa do discurso’ (p.64). A competência comuni-
cativa é crucial para a teoria social de  Habermas.15   

Na medida em que a teoria discursiva do direito 
e da democracia é utilizada no âmbito da adminis-
tração pública para decidir litígios que interessam, 
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inicialmente, somente às partes envolvidas, será 
manifestamente reconhecida a “igualdade de armas”, 
objetivando a efetividade 16 e celeridade das decisões. 
Para Habermas, o princípio da democracia deve não 
apenas fixar um procedimento de instituição legítima 
do direito, mas ainda comandar a criação do próprio 
medium do direito:

Na visão do princípio do discurso, é necessário 
estabelecer as condições às quais os direitos em geral 
devem satisfazer para se adequarem à constituição de 
uma comunidade de direito e possam servir como 
medium da auto-organização desta comunidade. Por 
isso é preciso criar não somente o sistema de direitos, 
mas também a linguagem que permite à comunidade 
entender-se enquanto associação voluntária de mem-
bros do direito iguais e livres.17

O reconhecimento de sentenças arbitrais válidas 
decididas dentro ou fora da Administração Pública 
Indireta (INPI), ainda no curso processual adminis-
trativo de marca gera obrigações ilocucionárias, pois, 
é resultado gerado pelo agir comunicativo18 entre os 
envolvidos: 

A esfera pública constitui principalmente uma 
estrutura comunicacional do agir orientado pelo 
entendimento, a qual tem a ver com o espaço social 
gerado no agir comunicativo, não com as funções 
nem com os conteúdos da comunicação coti-
diana.19

Ao buscar o consenso através do agir comunica-
tivo, Habermas propõe a harmonização através do 
processo de discussão objetivando o entendimento 
recíproco, pois somente através do diálogo é que a 
democracia participativa é ratificada: 

Os que agem comunicativamente encontram-se 
numa situação que eles mesmos ajudam a cons-
tituir através de suas interpretações negociadas 
cooperativamente, distinguindo-se dos atores que 
visam o sucesso e que se observam mutuamente 
como algo que aparece no mundo objetivo. O 
espaço de uma situação de fala, compartilhado 
intersubjetivamente, abre-se através das relações 
interpessoais que nascem no momento em que os 
participantes tomam posição perante os atos de fala 
dos outros, assumindo obrigações ilocucionárias. 
Qualquer encontro que não se limita a contatos de 
observação mútua, mas que se alimenta da liber-

dade comunicativa que uns concedem aos outros, 
movimenta-se num espaço público, constituído 
através da linguagem.20

Segundo Gaio Junior:

O Direito deve ser instrumento a tornar as pessoas 
mais felizes ou menos infelizes! Por outro lado, há 
que se debruçar sobre a perspectiva do direito como 
instrumento estatal potencializador de reais e efetivas 
políticas afirmativas no sentido de propiciar melhoria 
na qualidade de vida do cidadão comum, aptidão hoje 
inevitável, inclusive do próprio desenvolvimento do 
Estado.21

Necessita-se, portanto, de decisões efetivas, privi-
legiando-se a práxis: 

O direito não é recomendado apenas para a re-
construção dos complexos de instituições naturais 
que ameaçam ruir devido à subtração da legitimação. 
Em virtude da modernização social, surge uma ne-
cessidade organizacional de tipo novo, que só pode 
ser satisfeita de modo construtivo. 22

Aliás, e mais fundamentalmente, dizia também 
Berten: 

(...) o formalismo do direito moderno apoia-se 
sobre o formalismo ‘pragmático’ da teoria do discur-
so. Assim, o projeto de realização do direito, apesar 
de não ser meramente formal, ‘é formal no sentido 
que apenas formula as condições necessárias segun-
do as quais os sujeitos do direito podem, enquanto 
cidadãos, entender-se entre si para descobrir os seus 
problemas e o modo de solucioná-los.’ (HABERMAS, 
2003b, v. II, p.190). Seu pragmatismo vem do fato de 
que o direito articula-se para a resolução de proble-
mas, mas a sua normatividade vem da exigência de 
uma participação democrática nessa resolução de 
problemas. Isso significa que toda transformação 
histórica do contexto social pode ser entendida como 
um desafio para um reexame da compreensão para-
digmática do direito. 23 

A necessidade de reorganização se deve aos efei-
tos da nominada globalização em que se observa o 
desaparecimento das dessemelhanças ao passo que, 
percebe-se também, a hipertrofia das diferenças. 

Os incentivos políticos, econômicos e as facilida-
des legais para investimentos em ativos industriais 
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tanto no Brasil quanto noutros Estados alienígenas, 
seja através de tratados, sejam pelas alianças entre 
pessoas de diferentes nações, atrofia gravemente o 
tempo das decisões. O INPI vem sofrendo uma rees-
truturação objetivando o desenvolvimento: 

Em 2005, o INPI se mostrava incapaz de examinar 
os pedidos de marcas e patentes e de conceder os tí-
tulos procedentes num prazo razoável. Exigia-se uma 
resposta rápida, com ampliação do quadro de pessoal 
e implantação de ampla reforma tecnológica. (...) Os 
pedidos de marcas em atraso – backlog – em 2003 já 
eram 650 mil. Analogamente, acumulavam-se 130 mil 
pedidos de patentes, aos quais se somavam mais 17 
mil a cada ano, para uma capacidade de exame não 
superior a 6 mil. (...)

(...) Com as mudanças em andamento, a Diretoria 
de Marcas tem agora a chance de ultrapassar o mera-
mente rotineiro, alçando-se ao nível de excelência 
que caracteriza os melhores escritórios de marcas do 
mundo. (...) conclui-se que as condições da Diretoria 
de Marcas progrediram bastante nos últimos anos em 
relação ao backlog, ao quantitativo de examinadores 
e ao estado de informatização do processamento dos 
pedidos de marca.24

Destarte, o lapso temporal elasticizado para o de-
ferimento e concessão de marcas pelo INPI poderá 
ser reduzido através da arbitragem.

Maior comunicabilidade na resolução da lide 
majora a participação democrática, aumentando a 
possibilidade de ‘igualdade de armas’ 25 entre os envol-
vidos e, como consequência minimiza as diferenças 
e insatisfações.
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As multas aplicadas pelo Ibama e a Medida Pro-
visória 651 de 2014.

Por Luiz Ricardo Marinello- Sócio de Lima Fra-
goso Marinello Advogados.

O mercado está aterrorizadamente cansado de 
saber que através do IBAMA, o Governo autuou 
(com multas milionárias), diversas empresas do 
setor cosmético, farmacêutico e alimentício, por 
pretensa infração a famigerada Medida Provisória 
2.186-16/2001.

As razões das autuações foram as mais diversas, 
mas o principal “mot” foi a ausência de repartição 
de benefícios/utilização de ativos da biodiversidade 
brasileira sem a devida autorização pelo Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN).

A razão deste breve ensaio não é a crítica ao 
atual marco regulatório (já é cediço que a MP 
2.186-16/2001 foi uma das piores legislações que já 
tivemos). O que aqui se quer é alertar que há luz no 
fim do túnel.

O Executivo encaminhou ao Congresso (com 
solicitação de urgência constitucional) o Projeto de 
Lei 7735/2014 (PL) que revolucionará o processo de 
regularização de acesso ao patrimônio genético e 
repartição de benefícios.

De todas as inovações do referido PL, haverá a pos-
sibilidade de redução das multas aplicadas em 90% do 
seu valor, desde que o Autuado cumpra determinados 
requisitos que ainda serão regulamentados.

Ainda que os 90% de anistia possa representar 
um avanço significativo, sob a nossa ótica, não é o 
suficiente.

A busca é pelos 100%, justamente porque não 
havia nenhuma base legal para as autuações (a 
MP 2.186-16/2001 é reconhecidamente confusa e 
jamais trouxe clareza para a correta utilização de 
ativos da biodiversidade brasileira, uma vez que 
os conceitos de acesso, bioprospeção e desenvol-

As multas aplicadas pelo Ibama e a 
Medida Provisória 651 de 2014.

Luiz Ricardo Marinello

Sócio de Lima Fragoso Marinello Advogados.

vimento tecnológico sempre representaram zona 
cinzenta).

Se o PL será discutido no Congresso pelos próxi-
mos 03/04 meses e, se um dos pontos que merecem 
reformulação (ao nosso ver) é a anistia total das 
multas aplicadas (e não 90%) faria todo o sentido 
que a exigibilidade da cobrança das multas ficasse 
suspensa até que viesse a nova PL e definisse o ponto 
controverso.

A I. Senadora Vanessa Grazziotin (PC do B/AM), 
após ouvir o nosso relato, mostrou-se sensível ao 
referido pleito e, por consequência, apresentou a 
seguinte Emenda 275 à Medida Provisória 651 de 10 
de julho de 2014, que ainda encontra-se em trâmite:

“Acrescente-se, onde couber, na Medida Provi-
sória nº 651, de 09 de julho de 2014, os §§ 6º e 7º, 
do artigo 30 da Medida Provisória n. 2.186-6, de 23 
de agosto de 2001, com a seguinte redação: 

“Art. 30.............................................................
§6º Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2019, 

a exigibilidade dacobrança dos valores das multas, 
prevista no inciso II do § 1º deste artigo, aplicadas 
a pessoas jurídicas e físicas, nos termos dos artigos 
19, 21, 22, 23 e 24 do Decreto n. 5.459, de 7 de junho 
de 2005.

§ 7º A suspensão da exigibilidade dos valores das 
multas prevista noparágrafo anterior somente será 
aplicável às multas aplicadas até 31 de dezembro de 
2013.” (NR).”

Diversos empresários que “ousaram” utilizar ati-
vos da biodiversidade brasileira na composição dos 
seus produtos, nos últimos anos, foram autuados e, 
por consequência, deixaram de investir. Diversos 
empresários que planejavam investir em inovação 
relacionada à biodiversidade, diante do cenário, fre-
aram qualquer investimento. 

Década perdida.
O momento é de absoluta mobilização pela apro-

vação dos dois diplomas legais acima (PL 7735/2014, 
com as modificações necessárias e da MP 651/2014 
contendo a Emenda 275 de autoria da I. Senadora 
Vanessa Grazziotin).

ARTIGO
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“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. 
PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECI-
FICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA 
UNIÃO DE PARIS - CUP.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do 
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal 
de origem se pronunciou de forma clara e suficiente 
sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu 
convencimento motivado. Ademais, o magistrado 
não está obrigado a rebater, um a um, os argumen-
tos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
utilizados tenham sido suficientes para embasar a 
decisão.

2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial - INPI em ação 
ordinária que busca invalidar decisão administrativa 
proferida pela autarquia federal no exercício de sua 
competência de análise de pedidos de registro mar-
cário, sua concessão e declaração administrativa de 
nulidade.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve 
à unidade federativa de competência da junta 
comercial em que registrados os atos constitu-
tivos da empresa, podendo ser estendida a todo 
o território nacional desde que seja feito pedido 
complementar de arquivamento nas demais jun-
tas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca 
obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida 
pelo registro validamente expedido pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que 
assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o 
território nacional, nos termos do art. 129, caput, 
e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 
e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYE-
DA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, 
DJe 01/10/2010).

4. O entendimento desta Corte é no sentido 
de que eventual colidência entre nome empre-
sarial e marca não é resolvido tão somente sob a 
ótica do princípio da anterioridade do registro, 
devendo ser levado em conta ainda os princípios 
da territorialidade, no que concerne ao âmbito 
geográfico de proteção, bem como o da especifi-
cidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 

1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, 
DJe 10/06/2013).

5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de 
origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao 
nome empresarial em detrimento da marca, se o 
arquivamento na junta comercial ocorreu antes do 
depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou 
imitação de nome empresarial de terceiro consti-
tua óbice a registro de marca, à luz do princípio da 
territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao 
nome empresarial não goze de tutela restrita a um 
Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em 
todo o território nacional. Porém, é incontroverso 
da moldura fática que o registro dos atos constitu-
tivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial 
de Blumenau/SC.

6. A Convenção da União de Paris de 1883 
- CUP deu origem ao sistema internacional de 
propriedade industrial com o objetivo de har-
monizar o sistema protetivo relativo ao tema nos 
países signatários, do qual faz parte o Brasil (). É 
verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece 
que “O nome comercial será protegido em todos 
os países da União, sem obrigação de depósito ou 
de registro, quer faça ou não parte de uma marca 
de fábrica ou de comércio.” Não obstante, o escopo 
desse dispositivo é assegurar a proteção do nome 
empresarial de determinada sociedade em país 
diverso do de sua origem, que seja signatário da 
CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar 
às leis locais.

7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Indus-
trial veda o registro de marca que reproduza outra 
preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 
“suscetível de causar confusão ou associação com 
marca alheia”. Sob o enfoque pelo ângulo do direito 
marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação 
entre as marcas é notória, por possuírem identidade 
fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e 
ambas se destinarem ao segmento mercadológico 
médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de 
tais marcas.

8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o 
direito de precedência do registro n. 816805776 
para a marca mista MULTIMED, ao contrário do 
que sugere o Tribunal a quo, não seria possível con-
cluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro 
foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma 
impugnação por parte da autora, seja administra-
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tivamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei 
n. 5.772/1971, correspondente a atual 169 da Lei n. 
9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, 
nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse 
modo, está preclusa a possibilidade de questionar 
tal registro por meio de processo administrativo de 
nulidade, bem como por meio de ação de nulida-
de de registro. Este só poderá ser impugnado por 
meio de processo administrativo de caducidade e 
se preenchidos os requisitos legais, nos termos da 
Lei da Propriedade Industrial.

9. A desconstituição do registro por ação própria 
é necessária para que possa ser afastada a garantia da 
exclusividade em todo o território nacional. (REsp 
325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO 
MENEZES DIREITO, TERCEIRA

TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, 
p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FE-
LIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
25/02/2014, DJe 02/04/2014).

10. No decorrer de processo administrativo 
de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a 
conduta do titular de marca registrada que firma 
contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais 
se não informar este acerca do óbice sofrido pelo 
registro marcário. Não há nexo de causalidade 
entre decisão proferida pelo INPI de concessão 
do registro marcário, posteriormente invalidada 
por meio de regular processo administrativo, e a 
desistência de terceiro em prosseguir com o licen-
ciamento desta marca, ao tomar conhecimento de 
que a sua titular respondia ao referido processo 
administrativo de nulidade.

11. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1184867/
SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUAR-
TA TURMA, julgado em 15/05/2014)

***

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ES-
PECIAL. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE 
IMATERIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTO-
RAL. ART. 184, § 2º, DO CP. PROVA DA MATE-
RIALIDADE. PERÍCIA REALIZADA. EXCESSIVO 
FORMALISMO. DISPENSABILIDADE. MATERIAL 
APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DE SUA FALSI-
DADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.

1. A caracterização de violação a direito autoral 
prescinde de maiores formalismos, podendo ser 
constatado por simples exame visual sobre aspecto 
externo do produto.

2. O princípio da insignificância não é aplicável ao 
delito de violação de direito autoral.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 
REsp 1446458/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014)

***

“DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO DE MÚSICAS EM SUPERMERCADO. 
TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA. EXIGÊNCIA DE 
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSI-
BILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXI-
GIBILIDADE. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. 
NÃO CARACTERIZADO. MULTA. INAPLICABI-
LIDADE AO CASO CONCRETO.

1. Na vigência da Lei n. 5.988/1973, a existência 
do lucro se revelava como imprescindível à inci-
dência dos direitos patrimoniais. Com a edição 
da Lei n. 9.610/1998, houve a subtração, no novo 
texto, da cláusula “que visem a lucro direto ou 
indireto” como pressuposto para a cobrança de 
direitos autorais.

2. A par disso, “são devidos direitos autorais pela 
retransmissão radiofônica de musicas em estabe-
lecimentos comerciais” (Súmula 63/SJ). Aliás, ao 
interpretar o referido enunciado, a Segunda Seção 
assentou que a disponibilidade de aparelhos de rádio 
e televisão nos quartos de motéis e hotéis, lugares de 
frequência coletiva, não escapa à sua incidência (REsp 
556340/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO ME-
NEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
09/06/2004, DJ 11/10/2004, p. 231). A hipótese em 
julgamento – transmissão radiofônica de músicas 
em supermercado -, sem autorização dos autores e 
pagamento da taxa devida ao ECAD, claramente deve 
receber o mesmo tratamento.

3. A multa prevista no art. 109 da Lei n. 9.610/1998 
equivalente a vinte vezes o valor devido não deve ser 
aplicada ao caso concreto, pois para sua incidência 
deve ser apurada a existência de má-fé e intenção 
ilícita de usurpar os direitos autorais, o que não foi 
feito no acórdão recorrido.

4. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1152820/
SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 05/06/2014)
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***

“AGRAVO REGIMENTAL. PROPRIEDADE IN-
DUSTRIAL. PATENTE. PIPELINE. PEDIDO DEPO-
SITADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 5.771/1971. INA-
PLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA 
EM VIGOR DA LEI N. 9.279/1996. POSSIBILIDADE 
DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior 
consagrou o entendimento de ser inadmissível 
a extensão da validade de patente concedida sob 
a égide da Lei 5.772/71 - cujo prazo de proteção 
era 15 anos -, ao argumento de superveniência do 
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Proprieda-
de Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 
20 anos, mesmo porque tal tratado internacional 
apenas entrou em vigor no Brasil em 01.01.2000. 
(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO 
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CON-
VOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 
18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, 
poderia a autora ter requerido as patentes pipeline, 
desde que cumpridos os requisitos dispostos na nova 
lei, o que não ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os 
requisitos impostos pelo procedimento das patentes 
pipeline e, consequentemente, não poder realizar 
novos depósitos cuja obrigatoriedade nem sequer 
ficou configurada não implica violação ao art. 229 
da Lei n. 9.279/1996.

4. Agravo regimental a que se nega seguimento.” 
(STJ, AgRg no REsp 1123272/RJ, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
03/06/2014)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de absten-
ção de uso de marcas registradas. Contrafação. Uso 
dos emblemas da CBF. Tutela antecipada rejeitada. 
Presentes os requisitos para concessão da tutela an-
tecipada. Provimento para determinar a ordem de 
abstenção e a busca e apreensão.

1. Nos termos do que dispõe o §2º do art. 209 da 
Lei n.º 9.276/96, pode o magistrado determinar a 
apreensão das mercadorias que contenham a marca 
falsificada ou imitada nos casos em que há reprodução 
flagrante de marca registrada.

2. Trata-se, ao que tudo indica, de reprodução 
não autorizada pelo titular dos direitos marcários, 
hipótese que autorizaria, mesmo, o deferimento de 
busca e apreensão das mercadorias não licencia-
das pela requerente, que possui o direito de zelar 
pela integridade material ou reputação do objeto 
de registro, ressalvado o entendimento do juízo 
monocrático.

3. (...) A proteção da propriedade industrial pos-
sui vertentes importantes e uma delas é a defesa do 
consumidor, que não pode ser conduzido a erro pela 
confusão mercadológica, em especial, em momento 
que antecede o Mundial de 2014, oportunidade em 
que, decerto, a agravante providenciou investimentos 
grandiosos para venda de seus produtos, de modo que 
a ordem de abstenção não deve, ante as evidências 
apresentadas, ser relegada para momento posterior 
à instrução processual.

4. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, Ag nº 
2086091.74.2014.8.26.0000, Rel. Des. ÊNIO SAN-
TARELLI ZULIANI, PRIMEIRA CÂMARA RE-
SERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, julgado 
em 03/07/2014)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊN-
CIA DESLEAL. PROPAGANDA COMPARATIVA. 
Possibilidade em tese, com reconhecimento, todavia, 
de abuso no caso concreto. Ré que não procura exaltar 
a superioridade de seu produto, mas que o equipara 
nominalmente à marca de titularidade da autora, com 
forma de afirmação da qualidade do primeiro. Ten-
tativa, em princípio, de aproveitamento da imagem 
e prestígio alheios. Hipótese expressamente referida 
no Código Brasileiro de Autorregulamentação Pu-
blicitária como exemplo de propaganda comparativa 
indevida (art. 32, “g”). Tutela antecipada denegada em 
Primeiro Grau quanto à exclusão à referência à marca 
da autora, Bidim, no sítio eletrônico da ré. Decisão 
reformada. Presença de suficiente verossimilhança 
quanto ao direito da autora. Perigo de dano igual-
mente justificado. Agravo de instrumento da autora 
provido. (TJSP, Ag nº 2062129-22.2014.8.26.0000, 
Rel. Des. FABIO TABOSA, SEGUNDA CÂMARA 
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, julgado 
em 07/07/2014)

***

JURISPRUDÊNCIA
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“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Uso indevido 
de marca. Utilização da marca ‘INSULFILM’ para 
agregar valor às vendas da empresa ré, sem nun-
ca ter comprado nenhum produto vendido pela 
autora. Marca registrada que nessa condição goza 
de proteção - Hipótese típica de marca sinônima 
de produto - A popularização da marca não lhe 
subtrai a proteção, ao contrário, sua notoriedade 
lhe confere maior proteção - Inexistência de dano 
material a ser ressarcido, porque existem inúmeras 
outras fornecedoras de películas de poliéster para 
proteção, controle e vedação da luz e raios solares, e 
os consumidores não pagaram por ela e a fabricante 
poderia adquiri-las de quem bem lhe aprouvesse. 
Concorrência Desleal. Não caracterização de inten-
ção de desvio de clientela. Perdas e Danos - Ainda 
que o quantum possa ser aferido em liquidação de 
sentença, as perdas e danos devem ser demonstra-
dos na fase de conhecimento. Dano Moral - O dano 
moral decorrente do uso indevido de marca deve 
ser comprovado, não se presumindo Sucumbência 
recíproca mantida - Recurso desprovido.” (TJSP, 
Apelação nº 9156185-98.2009.8.26.0000, Rel. Des. 
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR, PRIMEI-
RA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 
24/06/2014)

***

“Apelação cível. Propriedade intelectual. Progra-
ma de computador (software). Contrafação. Perícia. 
Número de cópias ilegais identificado. Programa de 
computador. O art. 9º da Lei n. 9.609/98 prevê que 
o uso de programa de computador será objeto do 
contrato de licença, sendo que, na falta deste, o docu-
mento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento da 
cópia servirá para comprovação da regularidade do 
uso. Laudo pericial homologado. No caso dos autos, 
a vistoria realizada em ação cautelar de produção an-
tecipada de provas constatou o tipo e quantidade de 
programas que estavam instalados nos computadores 
das rés. Dever de indenizar. Inaplicabilidade do art. 
103 da Lei 9.610/98 quando identificado o tipo e a 
quantidade de programas ilegalmente instalados. É 
ônus da ré a comprovação da aquisição das licenças, 
conforme art. 333, II do CPC. O valor da indeniza-
ção será equivalente a dez vezes o preço de mercado 
de cada programa de computador contrafeito, a ser 
apurado em liquidação de sentença. Orientação 
consolidada no STJ (REsp n. 1.122.687-RS, REsp n. 

1.018.537-RS e REsp n. 1.249.441). Sentença modifi-
cada para majorar o valor da indenização e atribuir à 
ré a totalidade dos ônus de sucumbência, que restam 
redimensionados. Apelo das autoras provido. Apelo 
da ré não provido. (TJRS, Apelação nº 70058082744, 
Rel. Des. NEY WIEDEMANN NETO, SEXTA CÂ-
MARA CÍVEL, julgado em 26/06/2014)

***

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE 
IMITAÇÃO DO CONJUNTO VISUAL DE EM-
BALAGENS. TRADE DRESS. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. 

1. Em sede de cognição sumária, com base no 
artigo 273 do CPC, não se afiguram presentes os 
requisitos indispensáveis à concessão da tutela ante-
cipada. Não é possível, neste momento processual, o 
reconhecimento de prática de concorrência desleal 
pela parte agravada. 

2. Ademais, ausente risco de dano irreparável ou 
de difícil reparação, pois eventual prejuízo poderá 
ser resolvido em perdas e danos caso procedente a 
demanda. 

3. Recurso a que se nega seguimento, em deci-
são monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 
70060512811, Rel. Des. ISABEL DIAS ALMEIDA, 
QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/07/2014)

***

“Agravo de Instrumento. Ação cautelar de pro-
dução antecipada de prova. Propriedade industrial 
e intelectual. Violação de desenho industrial. Pedido 
de substituição de perito. Perito nomeado pelo juízo 
que não possui especialização profissional compatível 
com a perícia necessária. Afastamento, com fulcro 
no disposto no art. 424, I, do CPC. Necessidade de 
nomeação de perito com especialização e conheci-
mento científico na área da propriedade industrial. 
Escolha de novo perito através de consulta ao rol de 
agentes da propriedade industrial cadastrados como 
peritos na ABAPI - Associação Brasileira de Agentes 
da Propriedade Industrial. Agravo de instrumento 
provido em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 
Instrumento nº 70060009263, Rel Des. NEY WIEDE-
MANN NETO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado 
em 10/06/2014)
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***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO NÃO AU-
TORIZADO DE MARCA. DEFASAGEM DA CRIA-
ÇÃO INTELECTUAL. INDISSOCIABILIDADE EN-
TRE PRODUTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS 
DEVIDOS COMO DECORRÊNCIA DA PRÁTICA 
DA CONDUTA ILÍCITA. DESPROVIMENTO. 

1. Recurso contra sentença de procedência parcial 
em demanda na qual pretende a sociedade autora 
a condenação da ré a se abster de utilizar a marca 
BOTOX ou BOTTOX, assim como ressarcir-lhe dos 
prejuízos sofridos pelo uso indevido da marca. 

2. Inocorrente cerceamento de defesa ou ofensa ao 
devido processo legal.

3. Desnecessidade de figurar o INPI como litis-
consorte na presente demanda, já que o pedido de 
declaração de alto renome da marca foi formulado 
apenas incidentalmente, afetando apenas às partes 
do processo. 

4. Competência da Justiça Estadual para a solução 
da controvérsia, ante o afastamento da necessidade 
da intromissão da autarquia federal. 

5. Indissociáveis os produtos distribuídos pela 
sociedade apelante sob a marca BOTOX, cremes que 
visam o rejuvenescimento capilar, dos produtos das 
sociedades apeladas, cosméticos e medicamentos para 
rejuvenescimento facial. 

6. Em matéria de propriedade industrial os danos 
morais e materiais decorrem tão-só da prática da 
conduta ilícita, bastando a simples comprovação desta 
para que se presuma a ocorrência daqueles. 

7. Ilícito que repousa na imitação e reprodução da 
marca de titularidade das apeladas, decorrendo daí o 
dano, apenas pela defasagem da criação intelectual. 

8. Configurada a prática do ilícito, caracterizada 
pela reprodução não autorizada da marca, presentes 
estão os requisitos da responsabilidade civil a dar 
ensejo aos deveres reparatórios e compensatórios. 

9. Apelo improvido.” (TJRJ, Apelação nº 0176149-
57.2011.8.19.0001, Rel. Des. ADOLPHO ANDRADE 
MELLO, NONA CÂMARA CÍVEL, julgado em 
29/04/2014)

***

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Danos 
morais e materiais. Propriedade intelectual. Violação 
de direitos autorais. Utilização indevida e desautori-

zada do personagem “Valéria” do conhecido quadro 
televisivo da TV Globo “Zorra Total” pela concorrente 
Rede TV. Demanda deflagrada pela Globo Partici-
pações S/A na qualidade de licenciada, que detém a 
exclusividade sobre os direitos autorais patrimoniais 
do personagem e pelo seu próprio criador (licencian-
te) em face da emissora ré. Sentença parcialmente 
procedente. Dano material rejeitado. Dano moral 
reconhecido. Quantum fixado pelo juízo em trezentos 
e cinqüenta mil reais para cada autor. Condenação da 
ré ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 
Apelo ofertado pela demandada, objetivando a 
improcedência do pedido, ou, eventualmente, que 
seja autorizada a em sua programação a imitação da 
personagem “Valéria” na forma de paródia, a redução 
da verba indenizatória e a fixação da sucumbência 
recíproca. Verba indenizatória exorbitante, que não 
foi fixada com prudência e razoabilidade. Reforma 
parcial do decisum tão somente para reduzir a ver-
ba moral para cinquenta mil reais para cada autor, 
mantendo-se intactos os demais aspectos da senten-
ça. Violação do disposto nos arts. 28 e 29 da Lei nº 
9.610/98 pela ré. A reprodução parcial ou integral 
de obra intelectual, a adaptação ou quaisquer ou-
tras transformações dependem de prévia e expressa 
autorização dos seus titulares, o que, in casu, restou 
inobservado pela demandada. Não aplicação da su-
cumbência recíproca do art. 21, caput, do CPC, haja 
vista que os autores decaíram de parte mínima do 
pedido. Inteligência contida no parágrafo único do 
antecitado diploma legal. APELO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRJ, Apelação nº 
0246427-49.2012.8.19.0001, Rel. Des. FERDINALDO 
DO NASCIMENTO, DÉCIMA NONA CÂMARA 
CÍVEL, julgado em 13/05/2014)

***

“AÇÃO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓ-
RIO FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE DIREITO 
AUTORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IN-
CONFORMISMO DAS PARTES.

Agravo retido pelo autor. Não comparecimento de 
representante legal da ré em audiência que restaria 
prejudicada de qualquer forma, por não compareci-
mento de testemunha do autor. Pena de confissão que, 
de qualquer forma, em nada modificaria julgamento. 
Desprovido. Agravo retido pelo autor. Contradita de 
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testemunha da ré, cuja oitiva acabou por militar em 
favor do autor. Não demonstrado interesse no resul-
tado da ação. Desprovido.

Apelação pela ré. Configurada utilização indevida 
das fotografias contratadas com autor para campanha 
publicitária. Utilização que foi além do lapso tempo-
ral e limite territorial estipulado. Sentença mantida, 
neste tópico, por seus próprios fundamentos (art. 252 
RITJSP). Recurso desprovido.

Apelação pelo autor. Necessidade de majoração 
do valor arbitrado a título de danos materiais veri-
ficadas. Utilização indevida das fotografias por pelo 
menos dois anos pela ré. Valor arbitrado em onze 
mil reais por ano de utilização indevida, sob critério 
de repetição do preço estipulado em contrato para 
utilização no primeiro ano (devida), totalizando 
em vinte e dois mil reais. Danos morais arbitrados 
em conformidade com as circunstâncias da causa, 
mantido valor. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 
Apelação nº 9189777-70.2008.8.26.0000, Des. PIVA 
RODRIGUES, 9ª Câmara de Direito Privado, julgado 
em 25/03/2014)

***

“APELAÇÕES. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGA-
ÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS. Fabricação e comercialização de potes 
plásticos contendo desenho industrial de titularida-
de dos autores. Procedência parcial, condenando a 
ré à obrigação de não produzir ou comercializar o 
produto objeto do certificado de desenho industrial 
registrado pelos autores, sob pena de multa por uni-
dade produzida ou comercializada; pagamento de 
uma indenização equivalente a 5% do valor de cada 
unidade contrafeita, acrescida de juros legais desde 
a citação e correção monetária desde o ajuizamento, 
a ser apurada em liquidação, além do reembolso 
de 2/3 das custas e das despesas processuais, e ho-
norários advocatícios fixados em 7,5% do valor da 
condenação, já efetuada a compensação. Pugna da 
ré pela improcedência. Recurso adesivo dos autores 
visando o reconhecimento dos danos morais e, sub-
sidiariamente, o reequacionamento da sucumbência. 
Aventada nulidade da sentença por cerceio de defesa. 
Inexistência. Desnecessidade de oitiva de testemu-
nhas. Prova eminentemente técnica. Semelhança 
entre os desenhos apontada pela perícia, bem como a 

possibilidade de confusão do consumidor. Necessida-
de de proteção. Dever de abstenção ratificado. Valor 
da indenização por dano material a ser calculada na 
fase de liquidação. Danos morais não configurados. 
Manutenção da distribuição do ônus da sucumbência. 
Negado provimento ao agravo retido e às apelações.” 
(TJSP, Apelação nº 0007760-06.2008.8.26.0071, Des. 
VIVIANI NICOLAU, 3ª Câmara de Direito Privado, 
julgado em 28/01/2014)

***

“DIREITO MARCÁRIO. TRADE DRESS. CON-
CORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. A autora pretende a reparação de danos 
em razão do uso indevido da marca e trade dress 
do produto CARLTON de sua titularidade no ramo 
de cigarros. Alega-se que o produto EIGHT comer-
cializado pela ré viola seus direitos marcários, dada 
a semelhança entre estes. O trade dress constitui a 
identificação visual única e distintiva de um produto, 
serviço ou estabelecimento perante o mercado de 
consumo. Tal identificação visual, por permitir que o 
consumidor reconheça o produto, possui natureza ju-
rídica de signo distintivo a merecer proteção jurídica. 

1. No direito brasileiro, a proteção jurídica ao trade 
dress se extrai do sistema de amparo à propriedade 
industrial, em especial, ante os preceitos contidos nos 
art.5°, XXIX e art.170, da CRFB/88, art.2°, V, 195, III 
e IV e 209 da Lei 9279/96. 

2. As mencionadas normas tratam dos princípios 
gerais da ordem econômica, proteção à propriedade 
das marcas e dos signos distintivos, bem assim coíbem 
o uso indevido e desautorizado da marca, amparando 
o seu titular e prevenindo o mercado da concorrên-
cia desleal. Aquele que se utiliza indevidamente do 
trade dress de produto de titularidade de outrem, 
fica sujeito às sanções cíveis previstas no art. 209 e 
parágrafo único da Lei 9279/96 cominadas àqueles 
que violam os direitos de propriedade industrial e 
atos de concorrência desleal típicos ou assemelhados. 

3. Em sua defesa, a ré alega que apenas se utili-
zou de uma tendência de mercado para formular o 
conjunto visual de seu produto, afirmando que o uso 
das cores branca, vermelha e dourada, bem assim a 
presença de um brasão são ordinariamente usados no 
segmento de cigarros. Afirma, portanto, que não ha-
veria distintividade capaz de dar ao produto da autora 
a exclusividade do uso, o que é premissa necessária à 
proteção do trade dress. 
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4. No entanto, a prova dos autos não favorece a 
ré. O laudo pericial apontou a existência de diversos 
pontos de semelhança entre as embalagens do cigarro 
CARLTON e EIGHT. Demais, como afirmou a d. Jul-
gadora a quo: “Sem embargo da prova técnica, de um 
simples exame visual deduz-se forte associação entre 
os produtos, por conta da semelhança dos elementos 
característicos”. 

5. Desse modo, não merece prosperar a tese defen-
siva de que o uso das cores branca, vermelha e dou-
rada e a aposição de um brasão são comumente uti-
lizados no segmento de cigarros, fato que legitimaria 
a sua conduta. Isso porque se evidencia da prova dos 
autos que as demais marcas Rothmans, Red&White, 
Pierre Cardin, Flint, Colt e Marlboro utilizam na 
embalagem a combinação das cores, letras e brasões 
de forma, tamanho e disposição distinta e única, ou 
seja, sem que se visualize a semelhança existente nas 
marca CARLTON e EIGHT. 

6. Assim sendo, ante o conjunto probatório dos 
autos não há duvidas que a ré cometeu atos de concor-
rência desleal ao colocar no mercado de consumo de 
cigarros o produto EIGHT com a mesma identificação 
visual do produto CARLTON. 

7. Ressalte-se, ainda, que o fato de não se evi-
denciar a possível confusão dos produtos perante o 
público consumidor de cigarros, tendo em vista a fi-
delidade dos usuários a uma determinada marca, isso 
não descaracteriza a concorrência desleal, consoante 
fundamentos já expendidos neste aresto. 

8. Corolário lógico da caracterização da concor-
rência desleal, cujo prejuízo é presumido, impõe-se 
a condenação da ré pelos danos materiais causados 
à autora “ut” art. 209 da Lei 9279/96, cujo valor 
será aferido em liquidação de sentença segundo os 
critérios do art. 210 da Lei 9279/96, a apurar-se em 
liquidação de sentença. 

9. A desautorizada utilização da marca e trade dress 
da autora não atingiu sua honra objetiva porquanto 
não se evidenciou a lesão ao bom nome comercial e 
ao conceito da marca CARLTON. 

10. Desprovimento dos recursos.” (TJRJ, Apelação 
nº 0080560-38.2011.8.19.0001, Rel. Des. ROBERTO 
DE ABREU E SILVA, NONA CÂMARA CÍVEL, 
julgado em 01/04/2014)

***

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA PELA 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ-
GRAFOS - ECT COM O OBJETIVO DE QUE A 
SEGUNDA RÉ SE ABSTIVESSE QUANTO AO USO 
DA EXPRESSÃO “O CARTEIRO”, COMO MARCA, 
DENOMINAÇÃO COMERCIAL, ENDEREÇO 
ELETRÔNICO DO PORTAL NA REDE MUNDIAL 
DE COMPUTADORES (NOME DE DOMÍNIO 
NA INTERNET), DIREITO AUTORAL E SINAL 
DE PROPAGANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO 
AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL - INPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 
267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

I - Conquanto inexista pedido expresso de invali-
dação de registro deferido pela autarquia federal, não 
se pode olvidar que a sentença proferida no presente 
processo, inevitavelmente, terá consequência sobre 
a manutenção de ato administrativo emanado pelo 
INPI, já que é pleiteado, dentre outros pedidos, que 
a segunda ré se abstenha de usar marca que contenha 
expressão “o carteiro”. 

II - Não se verifica dos autos o alegado aproveita-
mento parasitário e desleal da fama e do prestígio da 
autora EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS - ECT, tendo em vista que: a) a figura 
do mensageiro utilizada no portal da segunda ré na 
rede mundial de computadores não é apta a configu-
rar violação a direito da propriedade intelectual da 
autora, mormente quanto aos desenhos industriais 
registrados por essa última, referentes a configurações 
aplicadas a diversos elementos dos uniformes de seus 
empregados (boné, calçado, camisa, calça etc.); b) a 
segunda ré comprovou o registro de marca mista e 
de direito autoral (Lei nº 9.610-98) sobre desenho 
estilizado da figura do carteiro (“Obra registrada: 
DESENHO DE PERSONAGEM ‘O CARTEIRO’”); 
c) a atividade desenvolvida pela segunda ré (portal 
da rede mundial de computadores que disponibiliza 
cartões virtuais para envio por meio de mensagem 
eletrônica) em nada se confunde com o serviço postal 
e de telegramas explorado de forma exclusiva pela 
autora por força do Decreto nº 509-69. 

III - Impõe-se, contudo, em observância ao in-
ciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, que seja 
consignado no registro da marca mista da segunda 
ré, além da ressalva já presente no registro quanto à 
expressão “.com”, que também conste a ausência de 
direito exclusivo de uso da expressão “o carteiro”, 
permanecendo a proteção quanto aos elementos 
figurativos da marca; tendo em vista que trata-se de 
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expressão de uso comum ou evocativa do serviço que 
pretende distinguir. 

IV - Declarada nula a sentença na parte em que 
extinguiu o processo sem apreciação do mérito com 
relação ao Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial - INPI, pois esse instituto tem legitimidade 
para figurar na relação processual como réu; sem, 
no entanto, determinar o retorno dos autos ao juízo 
de origem, tendo em vista que a causa se encontra 
devidamente instruída, inclusive com a citação da au-
tarquia federal e a devida apresentação da sua defesa. 

V- Provimento parcial da apelação da segunda ré 
para julgar procedente em parte o pedido, afastando 
a determinação de abstenção do uso da expressão “o 
carteiro” na sua denominação comercial, no endereço 
eletrônico do seu portal mantido na rede mundial de 
computadores (nome de domínio da internet), ou em 
registro de direito autoral; ressalvando, contudo, a 
ausência de direito exclusivo do uso da mencionada 
expressão como sinal de propaganda e como marca, 
com a determinação de que seja consignado no regis-
tro de marca mista nº 823200159 que a sua respectiva 
titular, ora recorrente, não tem direito à exclusividade 
do uso da expressão “o carteiro”, persistindo a prote-
ção apenas quanto ao conjunto figurativo. Afastada 
também a condenação em reparação por dano moral 
por não se verificar ofensa a direito da personalidade 
da empresa pública federal.” (TRF 2ª Região, Apelação 
nº 200551010094989, Rel. Des. ANDRÉ FONTES, 
julgado em 27/05/2014)

***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. Lau-
dos periciais divergentes acerca da ocorrência ou não 
da violação alegada na inicial. Sentença que prestigiou 
a segunda perícia realizada, indicativa de inexistência 
de quebra de patente. Desacerto. Prova emprestada, 
consistente em perícia produzida nos autos da ação 
anulatória da patente do autor, julgada improcedente 
na Justiça Federal, concluiu pela patenteabilidade 
do invento do demandante. Novidade da invenção 
já reconhecida em outra esfera judicial e não mais 
passível de discussão, o que faz cair por terra a tese 
da segunda perícia, de que não houve violação da 
patente do autor, pois as semelhanças dos produtos 
das partes decorreriam do atual estado da técnica na 
fabricação de trocadores de calor. Conclusão obtida 
pela primeira perícia realizada, no sentido de violação 
do privilégio do requerente, deve prevalecer. Devida a 

condenação da ré à abstenção de fabricar e comercia-
lizar o produto patenteado pelo autor, sem a devida 
contraprestação, sob pena de multa diária no valor 
de R$ 5.000,00. Pedido de indenização por lucros 
cessantes que, contudo, não merece acolhido. Neces-
sidade de prova do prejuízo concreto. Inexistência do 
dever de reparar com base em danos hipotéticos ou 
eventuais. Prova da existência do dano que deve ser 
feita na fase de conhecimento, relegando-se para a fase 
de liquidação apenas a apuração do quantum devido. 
Ausência de prova de dano no caso concreto. Ação 
parcialmente procedente. Recurso parcialmente pro-
vido. (TJSP, Apelação nº 0001914-38.2001.8.26.0108, 
Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, PRIMEIRA CÂ-
MARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, 
julgado em 29/05/2014)

***

“DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. CONTRAFA-
ÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUAN-
TIFICAÇÃO. MARCA. INEXISTÊNCIA DE USO 
INDEVIDO. 

I – Demonstrado que o produto comercializado 
pela ré assemelha-se ao da autora, única titular da 
propriedade intelectual, cabível a concessão de tutela 
inibitória e condenatória. 

II – O dano material decorre da comercialização 
da réplica desautorizada, da perda de clientela, da 
vulgarização do produto e da exposição ao consu-
midor de objeto falsificado. Já o dano moral advém 
da depreciação da reputação comercial do titular do 
desenho industrial, isto é, da violação da sua imagem 
no mercado, diante da contrafação. 

III – O art. 208 da Lei 9.279/96 estabelece que a inde-
nização será determinada pelos benefícios que o preju-
dicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. 

IV – Para a fixação do dano moral, deve-se avaliar 
e sopesar a violação psíquica do ofendido, proporcio-
nando-lhe adequado conforto material, como forma 
de atenuar seu sofrimento, sem se olvidar, contudo, 
das condições econômicas das partes; a natureza do 
dano e a sua extensão, etc.

V – Incabível a condenação à reparação dos danos 
decorrentes do uso de marca, se não evidenciada a 
utilização do sinal distintivo no produto copiado. 

VI – Negou-se provimento aos recursos.” (TJDF, 
Apelação nº 2013091 002219-8, Rel. Des. JOSÉ DIVI-
NO, SEXTA TURMA CÍVEL, julgado em 11/06/2014)
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EXPERIMENTE O 4G COM O PLUS DA VIVO

Mês/Ano Julgamento: MAIO/2014

Representação nº: 334/13, em recurso ordinário

Autor(a): TIM

Anunciante: Vivo

Relator(a): Conselheiros Carlos Chiesa (voto vencedor) e 
Márcio Quartaroli

Câmara: Quarta Câmara

Decisão: Arquivamento

Fundamentos: Artigo 27, nº 1, letra “a” do Rice

Resumo: Para a TIM, é denegritória campanha 
comparativa veiculada pela concorrente Vivo, que 
mostra um trem - elemento habitualmente usado 
pela denunciante em suas campanhas - velho, para 
representar acesso lento à internet. Houve tentativa 
de conciliação entre as partes, promovida pelo Conar, 
que resultou infrutífera. 

Em sua defesa, a Vivo explicou que a campanha é 
ilustrada por meios de transporte, sempre expostos 
aos pares: um naturalmente lento - um barco a remo, 
por exemplo -, outro rápido - uma lancha motorizada. 
No caso do trem, opôs-se um trem de tração conven-
cional a um trem-bala. Considera que a cor usada para 
os dois trens mostrados não podem ser confundidas 
com o azul do trem habitualmente utilizado pela TIM.

Esses argumentos não convenceram o autor do 
voto vencedor de primeira instância. Ele recomendou 
a alteração por considerar que o trem usado pela Vivo 
colide com a comunicação habitual da concorrente. 
“Não entendo que o uso de um trem seja exclusivo 
da TIM, mas o uso desse elemento deve ser feito de 
forma a evitar confusão”, escreveu ele em seu voto, 
aprovado por maioria.

A Vivo recorreu da decisão, por considerar que ela, 
em essência, ultrapassa o pedido da TIM. 

O relator do recurso propôs, em seu voto, o 
arquivamento. Ele entendeu que o filme centra-se 
na comparação de desempenho de tecnologias de 
acesso à internet (3G × 4G) e nesse contexto é que 
deve ser examinado. Considerou ainda que não há 
possibilidade de confusão entre os elementos visuais 
da campanha. Seu voto foi aceito por unanimidade.

Conar – Direitos Autorais
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Mês/Ano Julgamento: MAIO/2014

Representação nº: 101/14

Autor(a): L´Oreal Brasil

Anunciante: Unilever Brasil

Relator(a): Conselheira Priscila Cruz

Câmara: Sétima Câmara

Decisão: Alteração

Fundamentos: Artigos 27, parágrafos 1º, 2º e 7º, 32, 
letras “a” e “e”, e 50, letra “b” do Código

Resumo: A L´Oreal questiona afirmação presente 
em anúncio na internet de Dove, com o título acima. 
A denunciante considera que a comparação real não 
sustenta a afirmação publicitária e está explicada em 
lettering longo, confuso e ilegível.

Em defesa enviada ao Conar, a anunciante declara 
que a afirmação objeto desta representação é uma 
alegação de paridade, e não de superioridade. Claim e 
disclaim presentes nas peças são claros e bem delimi-
tados, considera a Unilever, havendo suporte técnico 
para as informações.

A relatora não aceitou esses e outros argumentos, 
dando razão à denúncia. Ela considerou que o anún-
cio dá a entender que o claim se refere a toda a linha 
de tratamento, não sendo o disclaimer suficiente para 
deixar claro que a comparação limita-se ao creme de 
tratamento Dove. Pondera também que a comparação 
não se dá com concorrentes do mesmo patamar de 
qualidade e preço. “Na minha opinião”, escreveu ela 
em seu voto, “a utilização da palavra ?insuperável? 
na comparação com os concorrentes passa a ideia de 
superioridade, por mais que o significado literal da 
palavra no dicionário possa até insinuar paridade.” 
Seu voto, pela alteração, foi aceito por unanimidade.
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