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“If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, 

it is action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess 

as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself in to the possession 

of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is the 

no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He, who receives an 

idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at 

mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another 

over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, 

seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like 

fire, expansible over all space, without lessening they density in any point, and like the air in 

which we breath, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive 

appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an 

exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas 

which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and 

convenience of society, without claim or complaint from anybody.” 

(Thomas Jefferson) 
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RESUMO 

 

A presente dissertação trata dos limites constitucionais ao exercício de direito de patente e seus 

reflexos na indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Realizada com apoio da 

ANP/PETROBRAS, busca-se demonstrar que de que forma o direito limitará o exercício da 

propriedade industrial, tomando como base uma releitura do direito privado pela ótica 

constitucional do Desenvolvimento. Hoje já é fato que a PETROBRAS, empresa mista 

brasileira, possui tecnologia de ponta em vários setores da indústria petrolífera, e é uma das que 

mais investe em desenvolvimento de novas tecnologias. O objetivo geral do presente 

dissertação é estabelecer a relação entre o interesse público da Indústria do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis e os limites constitucionais impostos para o livre exercício do direito 

de patente, para então confirmar ou não a nossa hipótese de que o artigo 71 da Lei de 

Propriedade Industrial é contrário aos objetivos existentes no artigo 3º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. A pesquisa visa analisar os aspectos relevantes da natureza 

jurídica imputada à IPGN constitucionalmente, confrontando com os limites constitucionais ao 

livre exercício do direito patentário, tendo por finalidade delinear os limites de atuação do 

estado na regulação da economia, em especial, a viabilidade de aplicação de limitações ao 

direito da propriedade em prol do interesse nacional sobre a estratégica indústria energética. 

Busca-se o confrontar os direitos fundamentais à propriedade e ao desenvolvimento econômico, 

frente ao interesse público, limitantes destes primeiros. Quanto aos objetivos, a pesquisa será 

teórico-descritiva e na seara da propriedade industrial, que tange os possíveis reflexos de 

normas reguladoras e limitantes ao direito de propriedade na indústria do petróleo. Para se 

estabelecer de que forma o Estado irá mitigar o direito de propriedade intelectual, aborda-se, 

num primeiro momento, uma definição do conceito de interesse público a partir da teoria geral 

do Estado e do caráter soberano do Estado, a fim de estabelecer um conceito diferenciado entre 

interesse popular e interesse nacional, que irão, por sua vez compor a definição do nosso 

conceito de interesse público. No segundo momento, será abordada a temática dos direitos de 

propriedade industrial e de que forma dar-se-á seu livre exercício, na esfera constitucional, 

infraconstitucional, e demonstrando-se a utilização dos direitos de propriedade industrial com 

exemplos do mercado e da IPGN. Após situar o direito de propriedade industrial, na 

constituição e nas legislações nacionais, estabelecer sua relação com o desenvolvimento 

nacional e regional, será abordado em especial nesse capítulo o direito patentário, como forma 

mais usual de proteção à propriedade intelectual na IPGN. Utiliza-se um estudo apontando o 

número de patentes na área da indústria analisada, demonstrando com dados concretos a 

importância do setor para o desenvolvimento industrial. Caracterizou-se a relação entre a 

função social da propriedade intelectual e o objetivo constitucional do desenvolvimento, para 

demonstrar o caráter estratégico do petróleo para o Brasil no cenário nacional e internacional, 

e colocar em cheque a hipótese da pesquisa que prevê que mesmo com grandes investimentos, 

a falta de segurança jurídica do setor acaba por não ter um volume considerável de investimento 

quanto poderia. 

 

Palavras-Chave: Constitucional, Direito&Desenvolvimento, Econômico, Propriedade 

Industrial, Patente. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the constitutional limits on the exercise of patent rights and its 

effects on the oil, natural gas and biofuels. Held with the support of ANP / PETROBRAS, It 

seeks to show how the law will limit the exercise of industrial property, based on a 

reinterpretation of private law by the constitutional development perspective . Today it is a fact 

that Petrobras, a Brazilian joint venture, has the latest technology in various sectors of the oil 

industry, and is one of the highest investments in developing new technologies. The overall 

objective of this thesis is to establish the relationship between the public interest of the 

Petroleum Industry, Natural Gas and Biofuels and constitutional limits to the free exercise of 

patent rights, then confirm or refute our hypothesis that Article 71 on Industrial Property Law 

is contrary to the existing objectives in Article 3 of the Constitution of the Federative Republic 

of Brazil. The research aims to examine the relevant aspects of the legal nature attributed to 

IPGN constitutionally confronting the constitutional limits on the free exercise of patent rights, 

with the purpose to outline the state of the performance limits in the regulation of the economy, 

in particular the application of feasibility limitations on the right of property in favor of national 

interest on the strategic energy industry. The aim is to confront the fundamental rights to 

property and economic development, against the public interest, limiting these first. As to the 

objectives, the research will be theoretical and descriptive and harvest of industrial property, 

respect the possible impact of regulatory standards and limiting the right of ownership in the 

oil industry. To establish how the state will mitigate the intellectual property right, we discuss, 

at first, a definition of public interest from the general theory of state and sovereign character 

in order to establish a new concept of national interest and popular interest, which will in turn 

the definition of our concept of public interest. In the second phase, will be addressed the issue 

of industrial property rights and how to will be free exercise thereof, in the constitutional sphere, 

infra, and demonstrating the use of industrial property rights with examples of market and IPGN 

. After situating the industrial property rights in the constitution and national legislation, 

establish their relationship with the national and regional development, will be addressed in this 

chapter in particular the patent law, as most usual form of intellectual property protection in 

IPGN. Used a study highlighting the number of patents in the area of the analyzed industry, 

demonstrating with hard data the importance of a sector for industrial development. The 

relationship between the social function of intellectual property and the constitutional objective 

of development was characterized to demonstrate the strategic nature of oil to Brazil in the 

national and international scene, and put into question the hypothesis of the research which 

provides that even with large investments the lack of legal certainty in the sector turns out not 

to have a considerable volume of investment as it could. 

 

Keywords: Constitutional, Law & Development, Economic, Industrial Property, Patent. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o inventor de uma máquina, o autor de um livro, ou mesmo o compositor de 

uma canção, possuem direitos de propriedade sobre suas criações ou obras. Sempre que 

adquirimos tais produtos, uma parte de nosso pagamento é revertido ao proprietário, a título de 

recompensa pelo tempo, dinheiro e trabalho investidos na criação e desenvolvimento do 

produto. 

Tal proteção às criações do intelecto humano, quando dentro da Ciência do Direito, é 

chamada de Propriedade Intelectual. No Brasil, temos alguns bens intelectuais que são passíveis 

de se obter proteção jurídica, divididos doutrinariamente em concordância com sua natureza. 

São direitos divididos em dois grandes grupos, os direitos autorais e o os direitos 

industriais, que por sua vez dividem se em Direitos Autorais Strictu Sensu, Direitos Conexos e 

Software, contidos dentro do grupo dos Direitos Autorais, e  as Marcas, Patentes, Indicações 

Geográficas, Desenho Industrial, Cultivares e Topografia de Circuitos Integrados, compondo o 

grupo dos Direitos de Propriedade Industrial. 

Será abordada a proteção de propriedade intelectual a partir dessa divisão em que os 

grupos se separam de acordo com as categorias de propriedade intelectual, ficando o Direito 

Autoral com os direitos de autores e seus conexos, enquanto os demais integram o grupo da 

propriedade industrial, destacando-se o direito de patente, tema central do presente trabalho.   

Será visto que tal proteção recairá sobre bens imateriais, que podem ou não ser 

materializáveis. Sobre esse ponto, tem-se hoje a própria informação como um bem jurídico a 

ser protegido visto o seu valor de mercado. 

Este trabalho foi desenvolvido em face a uma série de pesquisas relacionadas ao tema da 

propriedade intelectual, inovação e informação enquanto propriedade. Pesquisas que se 

iniciaram em 2007 e se intensificaram em 2010 com o ingresso na Base de Pesquisa de Direito 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pelo Programa de Formação de Recursos 

Humanos Nº 36 da ANP/MCTI. Em 2012 trabalhou-se o tema dos contratos de transferência de 

tecnologia e da informação enquanto um bem industrial, com potencial econômico e que por 

muitas vezes não é passiva de nenhuma proteção jurídica específica além daquela pela seara 

contratual, com ênfase nos contratos pertinentes à IPGN. 

Após a pesquisa pela ótica privada e contratual, foi lançado o desafio de inovar na análise 

jurídica dos bens de propriedade industrial, mais especificamente aqueles protegidos pelas leis, 
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e com um foco mais específico na análise jurídica da Patente enquanto promotor do 

desenvolvimento e da importância da IPGN neste processo.  

Mesclando a metodologia da Escola do Direito e Economia (Law & Economic) com 

hermenêutica proposta pela Escola do Direito e Desenvolvimento (Law & Development) que 

insere nessa análise a ótica social, busca-se analisar a propriedade intelectual a partir do 

estabelecimento de sua função na sociedade. 

Neste trabalho abordar-se-á importantes pontos de controvérsia na aplicação de Lei de 

Propriedade Industrial sob a ótica dos largos investimentos no setor de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis visto seu caráter estratégico e das implicações da sua definição enquanto um 

setor de interesse público. 

O objetivo geral da presente dissertação é estabelecer a relação entre o interesse público 

da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e os limites constitucionais impostos 

para o livre exercício do direito de patente, para então confirmar ou não a nossa hipótese de que 

o artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial é contrário aos objetivos existentes no artigo 3º da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 As hipóteses do trabalho dissertativo serão investigadas através de pesquisa 

bibliográfica com a leitura de doutrina especializada nos seguintes ramos do direito: 

constitucional, econômico, internacional, do petróleo e da propriedade intelectual, bem como 

através de análise de casos e dos depósitos em bancos de dados de patentes nacionais e 

internacionais relacionados à temática proposta. 

 A pesquisa visa analisar os aspectos relevantes da natureza jurídica imputada à IPGN 

constitucionalmente, confrontando com os limites constitucionais ao livre exercício do direito 

patentário, tendo por finalidade delinear os limites de atuação do estado na regulação da 

economia, em especial, a viabilidade de aplicação de limitações ao direito da propriedade em 

prol do interesse nacional sobre a estratégica indústria energética. 

 Há uma preocupação em aprofundar e abranger as ações e reações da economia e sua 

dinâmica concorrencial bem como das políticas públicas advindas das diretrizes estabelecidas 

pelos entes estatais em prol do desenvolvimento econômico insculpido no texto constitucional. 

Busca-se confrontar os direitos fundamentais à propriedade e ao desenvolvimento econômico, 

frente ao interesse público, limitantes destes primeiros. 

 Quanto à metodologia, a pesquisa será teórico-descritiva e na seara da propriedade 

industrial, que tange os possíveis reflexos de normas reguladoras e limitantes ao direito de 

propriedade na indústria do petróleo.  
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 Para se estabelecer de que forma o Estado irá mitigar o direito de propriedade 

intelectual, aborda-se, num primeiro momento, uma definição do conceito de interesse público 

a partir da teoria geral do Estado e do caráter soberano do Estado. Diferenciando a soberania 

popular e a soberania nacional, a fim de estabelecer um conceito diferenciado entre interesse 

popular e interesse nacional, que irão, por sua vez compor a definição do interesse público. 

 No segundo momento, será abordada a temática dos direitos de propriedade industrial 

e de que forma dar-se-á seu livre exercício, na esfera constitucional, infraconstitucional, e 

demonstrando-se a utilização dos direitos de propriedade industrial com exemplos do mercado 

e da IPGN. 

  Após situar o direito de propriedade industrial, na constituição e nas legislações 

nacionais, estabelecer sua relação com o desenvolvimento nacional e regional, será abordado 

em especial nesse capítulo o direito patentário, como forma mais usual de proteção à 

propriedade intelectual na IPGN. Será realizado um estudo apontando o número de patentes na 

área da indústria analisada, demonstrando com dados concretos a importância do setor para o 

desenvolvimento industrial. 

 Por fim, pretende-se caracterizar a relação entre a função social da propriedade 

intelectual e o objetivo constitucional do desenvolvimento, demonstrar o caráter estratégico do 

petróleo para o Brasil no cenário nacional e internacional, e colocar em cheque a hipótese da 

pesquisa que prevê que mesmo com grandes investimentos, a falta de segurança jurídica do 

setor acaba por não ter um volume considerável de investimento quanto poderia. 
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2. PRINCÍPIO DA SOBERANIA E O INTERESSE NACIONAL NO 

EXERCÍCIO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA IPGN 

 

Desde a antiguidade, são diversas as formações estatais, independentes entre si, 

conhecidas pelo homem, contudo,  foi somente na fase histórica denominada Idade Média, mais 

especificamente quando Carlos Magno associa a visão de um Império Romano renovado com 

uma pretensão de domínio universal, que surge a ideia de soberania1.  

Diversos autores afirmam que o conceito de soberania é confuso e polêmico, por muitas 

vezes sendo um dos fatores importantes para o início de guerras2. Um dos problemas está 

justamente na sua concepção junto ao Direito Internacional e também à Teoria Geral do Estado, 

uma vez que não trata-se de ressaltar diferentes consequências de uma mesma característica, 

mas de se constatar duas características diferentes que denominou-se de soberania3. 

Essa diferença é notada desde sua concepção. A história demonstra que os povos 

construíram diversas formas de organização política, da qual, destaca-se aqui o “Estado 

Nacional”, que conserva algumas características até os tempos atuais. Esse estado nasce com 

uma característica antes não conhecida, justamente aquela definida no direito francês como la 

souveraineté. 

Não trata-se de um tema constituído conceitualmente, pelo contrário, a soberania é fato 

constado e definido em face da realidade posta, ela é fruto das lutas entre os reis, igreja e 

senhores feudas na formação do Estado Nacional Francês. Sua definição moderna é importante 

para o presente trabalho, pois é a partir dessa definição que será abordada a titularidade da 

soberania popular e por conseguinte a vontade popular, definida como interesse público. 

                                                 
1 La Antigüedad conocía ya diversas formaciones estatales independientes entre sí, pero la idea de la soberanía del 

Estado surgió mucho tiempo después. Los inicios se encuentran en la Edad Media, cuando Carlomagno asocia la 

visión de un Imperio Romano renovado con una pretensión de dominio universal, marcando con su sello el 

conflictivo dualismo entre el emperador y el papa respecto de la cuestión de la legitimidad del poder del Estado y 

de la Iglesia. HÄBERLE, Peter; KOTZUR, Markus. De la soberanía al derecho constitucional común: palabras 

clave para un diálogo europeo-latinoamericano. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. 

Traducción Héctor Fix-Fierro. p. 90. 
2 El concepto de soberanía es confuso y polémico, incluso se le ha atribuido haber sido uno de los factores 

importantes en el estallido de las guerras. CARPIZO, Jorge. La soberania del pueblo en el derecho interno y en el 

internacional. Revista de Estudios Políticos (Nuevas Epocas), Madrid, n. 28, p.195-209, jun./ago. 1982. p.195. 

La soberanía interna y externa es uno de los conceptos centrales más complejos, y a la vez más debatidos, 

de la teoría del Estado y del derecho internacional. HÄBERLE, Peter; KOTZUR, Markus. De la soberanía al 

derecho constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano. Mexico: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2003. Traducción Héctor Fix-Fierro. p. 88. 
3 Concebir una soberanía de Derecho internacional junto a una de Derecho estatal es, en cualquier caso, erróneo, 

ya que si no se trata de resaltar las diferentes consecuencias de una misma y única característica del Estado, sino 

de constatar dos características diferentes del Estado, es evidentemente inadmisible usar el mismo nombre de 

soberanía. FRONSINI, Vittorio. Kelsen y las interpretacionaes de la soberania. Revista Española de Derecho 

Constitucional, Madrid, v. 31, n. 11, p.61-74, jan./abr. 1991. p.61 
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2.1. CONCEITO DE SOBERANIA 

 

O conceito de Estado-pessoa não basta para caracterizar o Estado. Além do Estado existe 

um grande número de formações humanas nas quais a organização dada ao grupo realiza a 

unidade pessoal deste acima das personalidades pessoais de seus membros4. Temos tanto 

exemplos em termos de personalidade de entes de direito público quanto entes de direito 

privado. O que irá diferenciar o Estado dos demais “grupos personalizados” será o seu Poder 

Estatal. 

Esse Poder Estatal ou Poder Nacional, que aqui será demonstrado, não deve ser 

confundido com o poder popular, vez que não reside juridicamente nos indivíduos, na pessoa 

do seu representante, mas sim na personalidade do próprio Estado. A prova disso está na 

permanencia dos atos praticados pelos representantes do Poder Nacional  que perduram, com 

eficácia jurídica, para além de sua permanência no cargo, demonstrando que tais atos são, de 

fato, atos da pessoa jurídica permanente denominada de Estado, e não uma ficção teórica5. 

O Estado, titular da personalidade da nação, se apresenta também como o titular do 

Poder Nacional, chamado também de poder público em algumas ocasições, para se opor ao 

poder privado que pode existir em algumas organizações privadas.  

Esse poder superior que existe no Estado sobre seus cidadãos, somente com as 

características trabalhadas até o presente momento, não demonstra também ser um poder 

exclusivo. De fato, diversas organizações privadas apresentam poderes coorporativos que irão 

superar aqueles das pessoas naturais que as compõem quando individualmente analisados.  

O conceito de Poder Nacional necessita de características que efetivamente o diferencie 

daquele exercido pelas organizações privadas. Algo que lhe seja único e lhe dê tal caráter 

                                                 
4 El concepto del Estado-persona no basta para caracterizar al Estado. Además del Estado existe en efecto un gran 

numero de formaciones humanas en las cuales la organización dada al grupo realiza la unidad personal de éste por 

encima de las personalidades individuales de sus miembros JELLINEK apud MALBERG, R. Carré de. Teoría 

general del Estado. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 2001. p.80. 
5 Una sociedade cualquiera no podría subsistir sin un poder social destinado a asegurar su funcionamento. Ahora, 

bien, en las sociedades estatales el poder socil de la nación pertence como propio al Estado, es decir, al ser colectivo 

que personifica a la nación. [...] Pero es realmente certo decir que la potestade estatal reside juridicamente, no en 

los indivíduos, príncipe o ciudadanos, que la ejercen de hecho, sino en la persona Estado misma. Preba de ello es 

que los actos de autoridade realizados per estos indivíduos sobreviven a los mismos con su eficácia jurídica; y eso 

implica que estos actos son efetivamente, en derecho, los actos mismos de la persona permanente Estado. Id. Ibid. 

p.80. 
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distintivo de forma que não seja percebida em nenhuma outra organização. Tal distinção vem 

da doutrina francesa, designada sobre a nomeclatura de Soberania6. 

A primeira sistematização do conceito de soberania se encontra na obra de Jean Bodin, 

que tratou de definir a nova realidade do Estado Nacional agora posta, imputando ao Estado 

Nacional a suprema autoridade, encontrado justamente na sua ideia de soberania7,  onde o autor  

a define como “la puissance absolue et perpétuelle d'une République”8, dando-lhe o caráter de 

absoluto e supremo.   

O termo jurídico da soberania, em sua acepção mais precisa, designa não um poder, mas 

uma qualidade, uma forma específica de seu exercíco, noutros termos, um grau de poder. Grau 

este tido como supremo, no sentido de que tal poder não admite nenhum outro acima dele, nem 

em concorrência com ele. Portanto, quando se diz que o Estado é soberano, deve-se entender 

que, na esfera onde o exercício de sua autoridade é chamada, tal exercício não dependerá de 

outro poder e não irá igualar-se a nenhum outro. 

A palavra soberania é um termo puramente francês, que não tem equivalente em outros 

idiomas e que por si só é suficiente para atestar a origem francesa de seu conceito. Nasceu na 

Idade Média, a partir da luta da realeza francesa para estabelecer sua independência externa do 

Império e do Papado, e sua superioridade interna sobre os senhores feudais9.   

Historicamente concebeu-se a soberania como um poder que apresenta duas faces, a 

soberania externa e a soberania interna. A primeira irá manifestar-se nas relações internacionais 

dos Estados. Implica, para o Estado soberano, na exclusão de toda subordinação, dependência 

                                                 
6 La terminologia francesa para distinguir a esta potestad, que es el atributo essencial e característico del Estado, 

emplea otra palavras: la designa con el nobre, especial y técnico, de soberanía. MALBERG, R. Carré de. Teoría 

general del Estado. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 2001. p.81. 
7 La primera sistematización del concepto de soberanía se encuentra en Los seis libros de la República de Juan 

Bodino. El teórico francés estudió una realidad nueva y trató de definirla. Hay definiciones que siempre se repiten, 

se escriben y comentan, una de ellas es la de Bodino: “República es el gobierno justo de muchas familias y de lo 

que les es común, con suprema autoridad.” Nos da lástima no poder dedicarle suficientes párrafos al pensamiento 

de Bodino; sin embargo, diremos que en el concepto de suprema autoridad se encuentra la idea de 

soberanía,CARPIZO, Jorge. La soberania del pueblo en el derecho interno y en el internacional. Revista de 

Estudios Políticos (Nuevas Epocas), Madrid, n. 28, p.195-209, jun./ago. 1982. p.196-197.  
8 BODIN, Jean. Apud. CARPIZO, Jorge. La soberania del pueblo en el derecho interno y en el internacional. 

Revista de Estudios Políticos (Nuevas Epocas), Madrid, n. 28, p.195-209, jun./ago. 1982. p.197. 
9 La palabra soberanía es un término puramente francés, que no tiene equivalente en los idiomas y que basta para 

atestiguar el origem francés del concepto de soberanía.[...] Ha nacido de la lucha emprendida en la Edad Media 

por la realeza francesa para estabelecer su independencia externa respecto del Imperio y de Papado, así como su 

superioridad interna frente a la feudalidad. Los reyes de Francia, al combatir la pretención del Santo Império 

Romano de externder su supremacía por encima de todos los Estados cristianos y de tener en subordinación a todos 

los reyes como feudatarios suyos, afirmaron simpre que no reconocían a ningún superior y que el rey de Francia 

es emperador en su reino.[...] Filnamente, para triunfar de los obstáculos que le oponía en el interior el régimen 

feudal y extender su poder directo sobre todo el reino, el rey de Francia se esfuerza por estabelecer su preeminencia 

sobre la potestad señorial. MALBERG, R. Carré de. Teoría general del Estado. Mexico: Fondo de Cultura 

Económica. 2001. p.83-84. 
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em relação aos outros Estados. Trata-se de um direito de livre exercício de sua vontade de forma 

igualitária em face as suas relações com outros Estados10. Vale lembrar que esse poder soberano 

não significa que o Estado esteja acima das obrigações jurídicas para com outro Estado, ou 

particular, que ele tenha, pela sua livre expressão de vontade, se obrigado a cumprir. Pelo 

contrario, a obrigação tem fundamentação na sua vontade decorrente do exercício de seu poder 

soberano. 

Esse reconhecimento recíproco da soberania nas relações entre Estados, significa 

também o reconhecimento da igualdade entre tais entes, de forma que nenhum deles poderá 

buscar uma superioridade jurídica entre eles. 

Em face à sua análise histórica, as bases do conceito de soberania externa foram três. A 

primeira está na configuração de uma ordem mundial como sociedade natural de Estados 

soberanos, noutros termos, uma sociedade de repúblicas, igualmente livres e independentes 

entre sí, que estão sujeitos à um mesmo direito cogente (em âmbito externo e coletivo) e à um 

sistema jurídico-constitucional formulado por eles mesmos (em âmbito interno e individual)11.  

O segundo fundamento da soberania externa reside no fundamento democrático da 

autoridade do soberano, pois este receberá sua autoridade da república e por isso deve primar 

pelo interesse dela em seus atos. Assim, as normas jurídicas devem ser promulgadas em face 

ao bem comum da sociedade e nunca por motivação de uma vantagem particular. Sobre tal 

fundamento, acredita-se, por isso, que legislar de forma diversa é contrário à soberania nacional, 

e portanto, deve ser compreendido com um vício que deve ser removido do ordenamento 

jurídico nacional. O terceiro fundamento da soberania externa aponta para o entendimento de 

que o direito cogens irá vincular os Estados em suas relações externas com força de lei nessa 

sociedade dos Estados12.  

Não foram olvidadas as críticas anteriormente tratadas acerca da incompatibilidade da 

utilização do mesmo conceito (soberania) para tratar características do Estado distintas entre si. 

Contudo, optou-se por seguir a divisão já firmada pela doutrina entre as duas faces da soberania, 

                                                 
10 Así entendida, la soberanía del Estado se presenta habitualmente como doble: se la divide en soberanía externa 

y soberanía interna. La primera se manifiesta en las relaciones internacionales de los Estados. Implica para el 

Estado sberano la exclusión de toda subordinacion, de toda dependenciarespecto de los Estados extranjeros. 

Gracias a la soberanía externa, el Estado tiene, pues, una potestad suprema, en el sentido de que su potestad se 

halla libre de toda sujeición o limitación respecto a una potestad exterior. MALBERG, R. Carré de. Teoría general 

del Estado. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 2001. p.80. 
11 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes. 2002. p.7-8. 
12 Id. Ibid. p. 9. 
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pela finalidade maior deste trabalho ser não de discutir seu conceito, mais de utlizar sua acepção 

interna na definição daquilo que se deve compreender como interesse público. 

A segunda face da soberania abordada é a soberania interna. O seu conceito atual afasta-

se da sua concepção na teoria francesa a partir da filosofia político-jurídica jusnaturalista do 

século XVII, a partir do paradigma contratualista, base das teorias modernas13. É nesse período 

que surge a teoria do Estado-Pessoa, e princípios que irão derivar dessa soberania interna, como 

o princípio da legalidade e convencionalidade do direito, fundamentos formal da norma, o 

monopólio estatal da produção da norma jurídica e da consequente unidade e independência do 

ordenamento14. 

Esse conceito de soberania interna implica num efeito onde o Estado possui, naquelas 

relações dele com seus cidadãos, ou pessoas que encontram-se em seu território, ou em suas 

relações com outros entes de direito interno (públicos ou privados), uma autoridade suprema. 

No sentido em que sua vontade irá predominar sobre todas as outras dos demais indivíduos ou 

grupos, pois estes possuem um poder inferior ao seu15. A soberania interna designa então o mais 

alto poder existente dentro de um Estado. 

São duas faces do mesmo poder. Não pretende aqui apresentá-las como poderes 

distintos, ambas as faces compõem o poder supremo do Estado que não reconhece nenhum 

outro como superior a ele, ambas definem que o Estado é o dono absoluto de seu território. A 

soberania externa, nada mais é do que a visão de um outro Estado da soberania interna, ao passo 

que a soberania interna não existirá sem a soberania externa16. 

 Não importa, portanto, observar a face interna ou externa do poder soberano, seu 

conteúdo normativo será sempre de um alcance negativo. Ao dizer que o Estado exercerá seu 

poder soberano internamente e este prevalecerá sobre todos os poderes de suas organizações e 

pessoas de direito interno, não se determina seu conteúdo positivo, apenas se remove todos os 

obstáculos e limitações à sua aplicação. 

                                                 
13 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. São Paulo: 

Martins Fontes. 2002. p. 18. 
14 Id. Ibid. p. 20. 
15 La soberanía interna implica en efecto que el Estado posee, bien en las relaciones con aquellos individuos que 

son miembros suyos o que se hallan dentro de su território, o bien en sus relaciones con todas las demás 

agrupaciones públicas o privadas formadas dentro de él, una autoridad suprema, en el sentido de que su voluntad 

predomina sobre todas las voluntades de esos indivíduos o grupos, al no poseer éstas sino una potestad inferior a 

la suya. MALBERG, R. Carré de. Teoría general del Estado. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 2001. p.82. 
16 Una y otra se reducen a este concepto único de un poder que no reconoce a otro ninguno por encima de él. Una 

y otra significam igualmente que el Estado es dueño de su territorio. La soberania externa no es otra cosa que la 

expresión, a la vista de los Estados extranjeros, de la soberania interior de un Estado. Recíprocamente, la soberania 

interna no es posible sin la beranía externa.Id. Ibid. p.82. 
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É necessário construir um conceito de soberania que comporte algum conteúdo positivo, 

para que tenha um conteúdo jurídico aplicável no ordenamento. Analisando o conteúdo da 

soberania, faz-se necessário manter sua separação em duas facetas (interna e externa).  

Antes de definir um conteúdo positivo para o conceito, é interessante ter em mente que 

soberania não será sinônimo de poder estatal. O poder estatal é composto por uma série de 

direito-deveres, enquanto que a soberania seria uma qualidade desses poderes. Esse seria o 

conceito principal pretendido para a palavra, mas, doutrináriamente, há ainda outros 

significados para o termo para além de designar o caráter supremo de um poder plenamente 

independente (o poder do Estado). O mesmo termo será utilizado para dar significado ao 

conjunto dos poderes compreendidos no Poder do Estado, sendo utilizado como sinônimo dele.  

Servirá, também, para caracterizar a posição que ocupa o titular supremo do poder 

estatal, sendo identificada como o poder do órgão. Essa terceira definição terá um 

desdobramento interessante. Se compreendermos ser o que todo o poder do Estado é um poder 

jurídico, e que, a rigor, o Estado não é o seu sujeito, mas apenas seu âmbito material de 

responsabilidade e atribuição, não termos como adequada essa personalização do Estado como 

titular de poder em uma Constituição Democrática. Nesse caso, o Estado não seria nem o titular 

nem a fonte do poder soberano. Este poder tem sua fonte no povo e tem o Estado como instância 

de realização17. 

Como conteúdo positivo, teremos a soberania interna como o direito de obrigar a todos 

os cidadãos, e a soberania externa como sendo o direito de representatividade externa da nação 

e as obrigações para como outras nações ou entes de direito externo. Resulta desta definição 

que a soberania não consiste somente numa qualidade negativa de independencia, mas também 

em direitos positivos de poder. Em parte (interna) consiste no poder para o Estado de ditar e 

por as medidas de toda a classe que julgue uteis, noutra parte (externa) consiste no poder para 

realizar os atos de interesse nacional18 e popular, noutros termos, atos de interesse público. 

 

 

   

                                                 
17 MULLER, Friedrich. Fragmento (sobre) o poder constituinte do povo. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribuinais, 2004. p.74-78.  
18 Resulta de esta definicion que la soberanía no consiste solamente en una cualidad negativa de independencia, 

sino también en derechos positivos de potestad: por una parte, en el interior, potestad para el Estado de dictar e 

imponer las medidas de toda classe que julgue útiles; por otra parte, potestad en el exeterior de realizar los actos 

que respondel al interés nacional. MALBERG, R. Carré de. Teoría general del Estado. Mexico: Fondo de Cultura 

Económica. 2001. p.90. 
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2.2. SOBERANIA POPULAR E SOBERANIA NACIONAL 

 

Uma das primeiras questões ao se tratar de soberania popular é a de definir o povo 

enquanto titular do poder soberano. Atribuir um poder soberano ao povo não significa que o 

poder soberano será exercício por cada um dos cidadãos de forma individual. Ao fazer 

referência ao povo, a Teoria do Estado alude a um sujeito unitário, no qual reside e do qual 

emana todo o poder do Estado. A coletividade dispersa é transformada em um sujeito unificado 

para que seja criado o supremo poder comum19. 

Sem tal unificação da vontade nacional ou popular, a aplicação do conceito de soberania 

seria impossível, o mesmo ocorreria com a formulação do Estado. Se a soberania recaísse sobre 

cada um dos indivíduos que compõem o povo ou a nação, e não na sua unificação personificada, 

não haveria soberania, pois todos teriam um poder igual20. 

Para que esta unificação da vontade nacional ou popular seja posta em prática, a teoria 

do Estado recorre a uma ideia de vontede geral. A associação entre povo e Estado como ordem 

concreta que sustenta a decisão soberana do Estado é a peça central da legitimação democrática. 

Foi neste sentido que o conceito clássico de soberania popular foi criado. Tal conceito irá 

pressupor o povo, enquanto sujeito, enquanto fundamento originário dos atos soberanos 

constituintes, de natureza supraconstitucional e presumidamente ilimitada dos quais deriva a 

legitimidade de todos os atos de autoridade sujeitos à Consituição21. 

                                                 
19 Al referirse a la Nación y al Pueblo, además, la Teoría del Estado aludía a un sujeto unitario, en el que se hacía 

residir y del que se hacía emanar todo el poder del Estado. La colectividad dispersa de los individuos se 

transformaba en un sujeto unificado al crearse el supremo poder común. SUANZES, Joaquin Varela Algumas 

refleciones sobre la soberania popular en la constitucion española. REDC, Madrid, v. 36, n. 1992, p.71-104, 

set./dez. 1992. Trimestral. p.76. 
20 Sin tal unificación de la voluntad nacional o popular, la doctrina de la soberanía sería imposible, lo mismo que 

la articulación del Estado. Si la soberanía, en efecto, recayese en cada uno de los individuos que componen el 

Pueblo o la Nación y no en el todo nacional o popular unificado, no podría en realidad recaer en nadie, esto es, al 

ser todos soberanos no lo sería ninguno de ellos. Id. Ibid. p.76. 
21 La asociación entre pueblo y Estado como orden concreto que se sustenta en la decisión soberana de aquél 

constituye la pieza central de la legitimación democrática. J.-J. Rousseau acuñó en este sentido el concepto clásico 

de soberanía popular. Dicho concepto presupone al pueblo, sin determinar qué es éste y tampoco las dependencias 

de naturaleza fáctica, jurídica y ético-moral en las que vive. A través de la refinada teoría de la legitimidad de 

doble escalón que elaboró el abate Sieyès gracias a la distinción entre pouvoir constituant y pouvoir constitué, se 

convierte el pueblo en “ fundamento originario” de los actos soberanos constituyentes, de naturaleza 

supraconstitucional y presuntamente ilimitada, de los cuales derivan entonces su legitimidad todos los actos de 

autoridad sujetos a la Constitución. HÄBERLE, Peter; KOTZUR, Markus. De la soberanía al derecho 

constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano. Mexico: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2003. p.96-97. 
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Este elemento essencial e indiscutivel do Estado constitucional moderno, implica no 

formação de um efeito secundário não desejado, a equivalência conceito de Estado e Povo no 

conceito de “Povo do Estado”, determinado pela ligação jurídica de nacionalidade22. 

Contudo, o povo e o Estado não são idênticos. O Estado é uma concretização do povo e 

de seu papel no exercício das funções estatais, tal modelo permitirá ao povo exercer uma 

atuação política. O que irá legitimar a vontade do povo será sua capacidade de produzir, de 

maneira livre e sem coação, uma vontade23. Encontra-se, aqui, um dos pontos chaves na 

definição do presente estudo, a tal vontade dar-se-á a denominação de interesse popular, aquela 

que emana da livre manifestação do povo. 

Por traz da ideia de soberania popular encontra-se um motivo fundamental 

antimonárquico e antiabsolutista que é a livre autodeterminação do indivíduo. A soberania 

popular se transforma assim em soberania cidadã. A res publica, a que pertence os cidadãos e 

a qual estes convertem em sua “coisa pública”24. 

Definir o titular da soberania é um dos pontos mais controversos da teoria geral do 

estado e do direito, tal titular é visto por cada um dos teóricos de forma diferente, de acordo 

com a concepção de Estado de cada um deles25.  

                                                 
22 Este elemento esencial e indiscutible, con razón, del Estado constitucional moderno, implica en cierto modo, 

bajo la forma de un “ efecto secundario” no deseado, la equivalencia conceptual de Estado y pueblo en el “pueblo 

del Estado”, determinado por la liga jurídica de la nacionalidad. “Pueblo del Estado” se convierte más 

bien en una tautología que en una declaración de la tensión que existe en la relación entre demos y ethnos. 

HÄBERLE, Peter; KOTZUR, Markus. De la soberanía al derecho constitucional común: palabras clave para 

un diálogo europeo-latinoamericano. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p.99-100. 
23 Pueblo y Estado no son idénticos. El Estado es una concretización del pueblo y de su papel en el ejercicio de las 

funciones estatales, pues es un modelo de orden que permite al pueblo actuar políticamente. El concepto de pueblo 

de carácter puramente jurídico que se reduce a la pertenencia estatutaria a una organización de dominación estatal 

sigue siendo insatisfactorio para calificar al sujeto al que se atribuyen las decisiones soberanas. Lo que más bien 

legitima a la soberanía del pueblo es la capacidad de producir una voluntad de manera libre, sin coacción. Id. Ibid. 

p.100. 
24 Detrás de la idea de la soberanía popular se encuentra un motivo fundamental antimonárquico y antiabsolutista, 

que es la libre autodeterminación del individuo. La soberanía popular se transforma así en “soberanía ciudadana”. 

La res publica, a la que pertenecen los ciudadanos y la que éstos convierten en su “cosa pública” primigenia, 

adquiere realidad tanto en los Estados constitucionales como en los fenómenos supraestatales. Id. Ibid. p.101. 
25 Uno de los grandes temas respecto a la soberanía es quién es su titular. La doctrina ha contestado en las formas 

más diversas y contradictotorias. Veamos algunos pensamientos. Para Grocio, el titular de la soberanía es el 

Derecho natural, el cual no cambia y permanece inmutable. Para Hobbes, el titular es quien detenta el poder. 

Para Hegel, Jellineck, Heller y Flores Olea el titular es el Estado. Aquí la dificultad se encuentra en las diversas e 

incluso antagónicas acepciones respecto a la noción de Estado que tiene cada uno de esos autores. Para Loyseau 

la soberanía reside en el territorio. Para Krabbe, el titular es el orden jurídico. Para Rehm, el soberano es el 

Derecho público, y para Haenel es la función suprema de la legislación. Para Lansing, la soberanía reside en el 

mundo. Para Gioberti, José Manuel Estrada y Mauricio Hauriou, la soberanía radica en Dios. Para Felipe Tena 

Ramírez la soberanía se encuentra en la Constitución. CARPIZO, Jorge. La soberania del pueblo en el derecho 

interno y en el internacional. Revista de Estudios Políticos (Nuevas Epocas), Madrid, n. 28, p.195-209, 

jun./ago. 1982. p.198  
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 A soberania nacional irá diferenciar-se um pouco da soberania popular. O próprio 

conceito de nação é diferente do conceito de povo, a nação, ainda que composta por indivíduos, 

é um sujeito distinto da mera soma dos indivíduos. A nação é um sujeito fictício, estruturante 

do Estado na teoria liberal ou liberal-democrática, sob a égide da liberdade individual26.  

A vontade da nação é unitária, precisamente por ser uma unidade no real, suposta, 

independente e não necessariamente coincidente com as vontades dos indivíduos que a compõe. 

A soberania nacional não reside em todos e em cada dos nacionais, mas sim, na vontade do 

sujeito nação27, que serão nada mais do que a vontade do Estado-Pessoa anteriormente tratado. 

Sua principal diferença está na atribuição de sua função, que reside na exclusão da 

soberania outrora atribuída ao(s) governante(s)28, impedindo que estes imputem ao Estado sua 

vontade individual.  

Tais interesses do Estado enquanto ente, ou interesse nacional, devem estar em sua carta 

dirigente, na constituição federal, para que não haja discricionariedade na atuação dos governos 

a ponto de que se use o interesse nacional como forma de se imputar ao estado um interesse 

privado individual. 

 Em resumo, o Estado terá dois tipos de Interesses Soberanos, chamados de Interesse 

Público, aquele que emana da vontade livre do povo, e aquele interesse próprio do Estado, que 

estará disposto em sua Constituição Federal, de forma a evitar que interesses individuais sejam 

colocados como interesse do Estado. Isso irá garantir uma certa segurança jurídica para garantir 

áreas onde não haverá intervenção do Estado, de qualquer forma, entende-se que o Interesse 

Popular, que irá compor a classe de interesses que denominou-se aqui como Interesse Público, 

como detentora de uma subjetividade demasiadamente grande, e que seu uso para justificar a 

intervenção do Estado em esferas tipicamente de direito privado, principalmente no que tange 

a flexibilização de direitos, deve ser pensado com bastante cautela e ter suas projeções de 

impacto analisadas. 

 

2.3. INTERESSE PÚBLICO E A INDÚSTRIA DO IPGN 

                                                 
26 Para el dogma de la soberanía nacional, en cambio, la Nación, aunque se componga de individuos, es un sujeto 

distinto a la mera suma o agregado de éstos. La Nación es un sujeto ideal carente de toda realidad empírica. Se 

trata de un ente ficticio al que recurre la teoría liberal o liberaldemocratica para estructurar el Estado de acuerdo 

con la libertad individual. SUANZES, Joaquin Varela. Algumas refleciones sobre la soberania popular en la 

constitucion española. REDC, Madrid, v. 36, n. 1992, p.71-104, set./dez. 1992. Trimestral. p.77. 
27 La voluntad de la Nación es unitaria, precisamente por ser una unidad no real, supuesta, independiente y no 

necesariamente coincidente con las voluntades de los individuos que la componen. La soberanía no reside en todos 

y en cada uno de los nacionales, sino en el sujeto unitario Nación. Id. Ibid. p.77. 
28 La atribución de la soberanía a este sujeto tiene ante todo un efecto negativo: excluir la soberanía de un individuo 

(el Monarca) o de un grupo de ellos. Id. Ibid. p.77. 
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Atualmente, com a globalização e a liquidez das instituições, aliado ao mercado 

mundial, alguma instituições privadas, em geral empresas, apresentam poderes bastante 

similares ao poder soberano do Estado, algumas delas chegam a sobrepor suas vontades e seus 

interesses aos interesses do Estado e do Povo. 

Dessa forma, o poder soberano gradativamente deixa de ser algo exclusivo do Estado, 

fazendo necessário retomar as discussões acerca do que diferencia o Estado das demais 

organizações. Uma forma de diferenciar será por meio da finalidade desses entes jurídicos, os 

Estados tem finalidades próprias, em função daquilo que é posto na sua Constituição, seja em 

matéria de modelo econômico, formas de intervenção, ou objetivos postulados na carta magna. 

O Estado brasileiro aponta o Desenvolvimento como um de seus objetivos, dispostos no 

artigo 3º da Constituição Federal. Tal desenvolvimento, como será visto posteriormente, não 

deve ser compreendido como o mero crescimento econômico. O desenvolvimento previsto na 

constituição deve ser compreendido com uso de uma hermenêutica constitucional que interprete 

de forma sistêmica a constituição e todo o ordenamento jurídico nacional e seus os impactos 

em esfera regional e global. 

Principalmente quando tratar-se de atuações do estado, visando algo subjetivo como o 

interesse público, quando sua concretização põe em cheque direitos privados que o Estado 

também compromete-se à respeitar, como o direito à propriedade. 

Entende-se que este direito não é um direito absoluto, requer que sejam observados uma 

série de objetivos. Não se protegerá a propriedade pela propriedade, mas sim, seu uso de forma 

a observar todo o conteúdo normativo de sua função social, sempre buscando a concretização 

dos objetivos do artigo 3º da Constituição Federal de 1988. 

Em se tratando de indústria, por serem entes privados, elas estarão sujeitas à essas 

intervenções do Estado nas formas previstas. Seja planejando, regulando ou atuando 

diretamente na economia, o Estado por vezes adentrará na esfera privada das empresas, deve-

se buscar então que tais acontecimentos sejam pelo menos previsíveis e somente ocorram 

quando estritamente necessário para a manutenção do equilíbrio de poderes nas relações 

privadas. Principalmente quando trata-se de uma indústria tão importante quanto a IPGN, 

devido ao seu caráter estratégico em face à política internacional, bem como a sua importância 

para o desenvolvimento de setores tecnológicos onde o Brasil é referência. 

A IPGN é considerada de interesse nacional, nossa constituição traz em seu texto, 

expressamente, elevando a exploração à esfera de Interesse Nacional (portanto interesse 
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público), que, mesmo sendo o setor da indústria algo tipicamente de direito privado, o Estado 

poderá atuar de forma direta na economia para exploração desse setor. 

O que ocorre é que o fato de ser uma indústria de interesse público coloca todo o 

investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I –, realizado pelas diversas 

empresas que atual no setor, em um estado permanente de insegurança jurídica em termos de 

intervenção do Estado e flexibilização dos direitos de propriedade industrial. E uma indústria 

que é estratégica para o país em termos de inovação, pode ter sua parte do seu potencial não 

explorado devido à tal fato, conforme será demonstrado nos próximos capítulos. 
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3. O DIREITO CONSTITUCIONAL E O EXERCÍCIO DO PODER DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Durante o período de governo do presidente estadunidense Ronald Reagan, estabeleceu-

se uma forte tendência patrimonialista e um reavivamento das noções de propriedade 

intelectual. E por esse motivo, havia, agora por parte dos países industrializados, uma 

necessidade de uma maior proteção jurídica à propriedade, e foi por motivação dessa 

necessidade que essa tendência patrimonialista foi imposta pelos Estados Unidos da América 

quase a totalidade dos países do globo, seja por recursos políticos, como tratados internacionais, 

seja por embargos econômicos, como, por exemplo, o sofrido pelo Brasil29 em 1987 e 1988 por 

uma inexistência de uma legislação de favorecimento a indústria farmacêutica estadunidense. 

Tendo em vista tantos problemas e conflitos que são gerados pela aquisição externa de 

tecnologia, podem-se perguntar quais as vantagens uma empresa teria em fazê-la. A resposta é 

relativamente simples. As vantagens financeiras e o risco inerente à pesquisa e desenvolvimento 

fazem com que essa forma de aquisição seja mais interessante de imediato. Contudo, discorda-

se que tais vantagens possam permanecer a longo prazo, se assim não fosse, não haveria uma 

indústria de desenvolvimento de tecnologia tão forte no mundo desenvolvido. 

Do ponto de vista tributário, a obtenção da tecnologia pela via não originária, desde que 

os recursos pagos possam ser deduzidos no cálculo do imposto de renda, se mostra menos 

onerosa do que a obtenção pela via originária da mesma tecnologia. Ao adquirir a tecnologia 

por via secundária, a empresa a obtem por um preço certo e com uma maior velocidade e certeza 

de aplicabilidade, em tese já comprovada, que ainda pode ser substituída futuramente30, tudo 

sem o custo de P&D. Mesmo assim, nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de patente 

tem resistido por mais de 200 anos, servindo, de certa forma, aos propósitos de proteção e 

incentivo à inovação31. 

                                                 
29 Mesmo antes de ter sido modificado em 1988, o artigo 301 da Lei de Comércio Exterior dos EUA já havia sido 

utilizado uma vez contra o Brasil, em 1987/88, a partir de uma queixa apresentada pela Phamaceutical 

Manufacturers Association – PMA em decorrência da inexistência, entre nós, de patentes na área farmacêutica. 

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense. 1997. 

p.116.  
30 Id. Ibid. p.120. 
31 Our patent system has stood for over two hundred years. a patent act was one of the first laws passed by the first 

Congress that the United States ever had, and the patent statute has in one form or another been in force ever since. 

There have been changes in the legal requirements to obtain patents and in the structure and organization of the 

governmental agencies responsible for administering patents, but for most of its history, the patent system has 

served innovators - and those of us who depend on innovations - rather well. BURK, Dan L.; LAMLEY. Mark A. 

The patent crisis and how the courts can solve it. Chicago and London: The University of Chicago Press. 2009. 

p.21.  
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Nota-se que o quesito temporal do monopólio constituir-se-á de uma espécie de troca da 

exclusividade de fato pelo segredo da tecnologia, pela exclusividade de direito. Uma das 

características apresentadas pela patente que se pode extrair desse conceito apresentado seria o 

princípio da repetição, outra característica seria o monopólio para sua exploração. 

Seria então esse princípio da reprodução, juntamente com o monopólio legal estabelecido 

pelo registro, fundamentam a possibilidade de transmissão dos direitos inerentes à patente, 

assim possibilitando a sua contratação. 

O sistema de patentes mundial vem passando por uma série de problemas devido ao uso 

abusivo e da concessão indiscriminada de patentes32. O pacote legal de direitos exclusivos que 

é chamado de funções de patente deriva de um sistema complexo que interliga instituições 

judiciais, administrativas e legislativas. Mesmo a ideia que funda tal sistema sendo simples. 

Consiste em uma construção jurídica onde a invenção é considerada um "bem público”, devido 

ao elevado custo de desenvolvimento, e o baixo custo em reproduzir tais invenções. O sistema 

de patentes é criado como um incentivo à atividade inventiva de pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias. 

O sistema de patentes deriva de um jogo de interesse político-administrativo. Além disso, 

o direito de exclusividade acaba por impor, além da limitação ao uso da tecnologia patenteada 

como já trabalhado no presente estudo, uma elevação do preço final do produto para os 

compradores. 

O risco que insurge no sistema atual de patentes é o de tornar inacessível a evolução 

tecnológica, visto o elevado crescimento no número de patentes no mundo. Somente nos 

Estados Unidos, houve um crescimento de mais de quatro vezes o número de pedidos de 

patentes ao órgão de registro daquele país nos últimos 30 anos33. O fato é que, devido à política 

protecionista promovida por alguns países, dentre os quais se destaca a política estadunidense 

de patentes, estão sendo concedidas cada vez mais patentes e com conteúdos cada vez mais 

                                                 
32 The patent system is in crisis. The consensus in favor of strong patent protection that has existed since the 1982 

creation of the Federal Circuit, the appeals court that hears virtually all patent disputes in the United States, has 

broken down. Patent owners are beset on all sides by those complaining about the proliferation of bad patents and 

the abuse of those patents in court. Congress, the Federal Trade Commission, the National Academy os Sciences, 

industry leaders, the press, academics, and even the Patent and Trademark Office (PTO) itself have all gotten into 

the act. They point to example after example: silly patents granted by the PTO; lawsuits filed by people who invent 

something decades ago against companies who do something very different today; patent claims so confusing that 

no one can be sure what the patent covers, even after a district court holds hearings on the subject; and the ability 

of those who own a patent on a small component to get control over most or all of a much larger product. BURK, 

Dan L; LAMLEY. Mark A. The patent crisis and how the courts can solve it. Chicago and London: The 

University of Chicago Press. 2009. p.1.  
33 The PTO received 456,154 patent applications in 2007, more the four times the number it received as recently 

as 1984. It granted 157.283 patents in 2007, and since patent last for up to twenty years there are approximately 

2.4 million patents potentially in force today. Id. Ibid. p.22.  
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óbvios34. 

Para fins de didática, separam-se algumas dimensões da Propriedade Intelectual. De 

acordo com sua dimensão temporal, os direitos de propriedade intelectual têm um prazo 

máximo de vigência para que o titular possa explorar economicamente com exclusividade os 

bens e os processos produtivos decorrentes deste direito. Já quando se trata do escopo do 

direito, cada direito de propriedade intelectual apresenta uma delimitação de proteção definida 

por lei.  

Além desses, fala-se em segurança jurídica, pois o direito de propriedade intelectual 

evita que terceiros possam explorar indevidamente sem a prévia autorização do titular do 

direito. E por fim, porém um dos escopos mais importantes da propriedade intelectual, bem 

como para o presente trabalho, é o da territorialidade do direito de propriedade industrial, 

vez que embora o direito de autor tenha validade internacional, o direito de propriedade 

industrial somente tem validade no país de depósito, desde que analisado e concedido, segundo 

os trâmites legais.  

Antes de buscar entender a propriedade industrial, é interessante ter em mente que, assim 

como todos os demais tipos de propriedade, os bens intelectuais aplicáveis na indústria e 

comercio são garantias constitucionais não absolutas. Baseando-se no pensamento de 

Montesquieu, busca-se mostrar que o abuso do poder econômico no modelo capitalista é 

inerente à própria existência da liberdade desse poder. Mostrar-se-á como as condutas de abuso 

de poder de liberdade econômica podem interferir na propriedade industrial, tomando mais 

precisamente à indústria do petróleo como referência. 

Sendo o sistema de patentes um dos poucos sistemas jurídicos que conseguem atingir 

proporções globais, esse crescimento exacerbado de concessões de patentes nos países 

desenvolvidos pode vir a afetar a indústria nacional. Dentre as quais a indústria petrolífera, 

objeto do presente trabalho. 

Hoje já é fato que a PETROBRAS, empresa mista brasileira, possui tecnologia de ponta 

em vários setores da indústria petrolífera, e é uma das que mais investe em desenvolvimento de 

novas tecnologias. Contudo, se fora do país é cada vez mais fácil conseguir uma patente por 

conteúdos com um quesito cada vez menor de inovação, é cada vez mais certo também que o 

desenvolvimento de tecnologias nas empresas de países em desenvolvimento poderá ser, ou 

                                                 
34 Finally, although there is no way to prove it, the existence of these millions of patents in recent  decades than it 

was in the past. [...] The more logical explanations is that it is simply easier to get a patent today than it used to be, 

and that we grating patents on more obvious inventions than in the past. BURK, Dan L; LAMLEY. Mark A. The 

patent crisis and how the courts can solve it. Chicago and London: The University of Chicago Press. 2009. p.22. 
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será, minado por conflitos internacionais envolvendo patentes. 

Em resumo, os direitos protegidos e negociados no campo da propriedade industrial, são 

essencialmente, decorrências diretas do direito à propriedade. E como tal, sofre com algumas 

restrições constitucionais à plenitude de tal direito.  

Os teóricos do direito romano não se preocuparam com uma técnica e abstrata definição 

do conceito de propriedade, eles o demonstraram com representações concretas, a ideia de se 

ter algo ou se ter com melhor direito que outrem. Contudo, para os romanos a propriedade, 

enquanto direito absoluto, assentava-se no direito de vizinhança35. Nessa concepção de 

propriedade governa o “princípio da proibição de imissão”, noutros termos, “a proibição do 

efeito externo que parte de um prédio em direção à outro”36. 

Os juristas romanos construíram o direito com base em preceitos do pensamento 

individual, concepção que punha o homem como dono de si mesmo, e portanto dono de sua 

vontade como dono do universo.37 O primeiro fundamento desse pensamento coloca o homem, 

enquanto nascido livre, como um ser individualizado e considerado de uma maneira abstrata, 

separado da sociedade, sendo este um dos pontos mais deficientes desse pensamento, uma vez 

que para o direito o homem não existe enquanto ser separado da sociedade.38 

Para além da sua fundamentação no direito à vizinhança, o pensamento liberal mais 

recente preocupou-se em fundamentá-la como um direito natural, extensão da personalidade do 

indivíduo, anexado à esta por meio de seu labor39.  

Ainda, para os contratualistas, o direito de propriedade surge como consequência do 

pacto social. Vinculando-se a existência da propriedade à própria existência do Estado, uma 

vez que somente na presença do Estado, e este deverá ser forte o suficiente para obrigar os 

homens a cumprir os direitos advindos do pacto social40.  

Teorias mais recentes, ainda, fundamentam o direito à propriedade em sua íntima 

relação com a democracia enquanto forma de governo baseada na vontade popular e na 

                                                 
35 SARLET, Ingo; NEUMER, Jörg; MONTEIRO, António Pinto (orgs). Direitos fundamentais e direito 

privado: uma perspectiva de direito comparado. Coimbra: Almedina. 2007. p.15. 
36 Id. Ibid. p.17 
37 La primera concepción que coloca al hombre como dueño de sí mismo, y por serlo, al ser dueño de su voluntad, 

como dueño del universo. Los jurisconsultos romanos hicieron una construccíon jurídica del individualismo. 

DUGUIT, León. El Pragmatismo Jurídico. Madrid: Francisco Beltrán Librería Española y Extranjera, 1924. 

p.72.  
38 Primeramente, esta doctrina coloca al hombre, que nació libre, como individualizado y considerado de una 

manera abstracta, separado de la sociedad. He aquí uno de los puntos más debiles de esta droctrina, puesto que el 

hombre separado de la sociedad no ha existido. Id. Ibid. p.74. 
39 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes. 2005. p.409-415. 
40 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Tradução de João 

Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p.52. 
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hierarquia da liberdade individual. A propriedade tem como função a garantia da liberdade, de 

modo tal que não contém uma essência axiológica em si mesmo, mas tem um valor instrumental 

consistente em assegurar um maior grau de liberdade individual para seu titular41.  

Qualquer que seja seu fundamento, direito natural personalíssimo, contratualismo 

social, ou garantia da liberdade democrática, tem-se que a fundamentação do Direito de 

Propriedade apresenta características comuns que se repetem nos textos constitucionais e são 

consequência da evolução do pensamento racional iluminista42. 

A primeira característica do direito de propriedade, enquanto elemento de direito 

individual, é que tal direito caracteriza-se por uma relação imediata do indivíduo com um bem, 

que uma vez observados alguns pressupostos, produz uma pretensão juridicamente garantida 

de exigir erga omnes o comportamento de respeito à tal relação43. 

A segunda característica está na estreita relação entre o conceito de propriedade e o 

conceito de segurança. O direito de propriedade implica em segurança em seu gozo, que por 

sua vez consagra a inviolabilidade como característica44.  

Essa inviolabilidade do direito à propriedade admite limites na sua essência, advindos 

da tradição do direito constitucional. O primeiro está relacionado à instituição jurídica da 

expropriação, inspirado na Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, onde 

nenhum indivíduo deverá ser privado da sua propriedade, a não ser por necessidade pública e 

mediante uma justa indenização. O segundo limite essencial encontra-se fundamentado no 

próprio poder de imposição do Estado, que se justifica no dever dos cidadãos de contribuir com 

o sustento do Estado45. Esse poder de imposição irá, por sua vez, limitar-se a vedação ao 

confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Assim, a inviolabilidade 

                                                 
41 Algunos autores se han ocupado de profundizar en la ítima relación existente entre el derecho de propiedad y la 

democracia como forma de gobierno basada en la voluntad popular y en la jirarquía de la libertad individual.[...] 

hay una función de la propiedad como garante de la libertad, de modo tal que el derecho de propiedad no contiene 

una esencia axiológica en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental consistente en asegurar un mayor grado 

de libertad individual para su titular. DALLA VIA, Alberto R. Derecho constitucional económico. 2 ed. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot, 2006. p.313-314. 
42 La fundamentación del derecho de propiedad presenta características comunes [...] que se reflejan en los textos 

constitucionales escritos y que son, como dijimos, consecuencia de un desarrollo del pensamiento racional 

iluminista. Id. Ibid. p.310. 
43 SARLET, Ingo; NEUMER, Jörg; MONTEIRO, António Pinto (orgs). Direitos fundamentais e direito 

privado: uma perspectiva de direito comparado. Coimbra: Almedina. 2007. p.18 
44 El derecho de propiedad implica la seguridad en su goce y consagra, por lo tanto, la inviolabilidad de la misma 

como característica. DALLA VIA, Alberto R. Derecho constitucional económico. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 2006. p.310. 
45 La inviolabilidad, sin embargo, admite excepciones. Concretamente admite dos excepciones que tambiém se 

remontan a la tradición constitucional histórica y que están contempladas en el texto. Una della provine del derecho 

inglés e la otra provine del derecho francés. Id. Ibid. p.316. 
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irá ter como oposto a possibilidade de confisco dos bens, de maneira que tudo aquilo que resulte 

em uma violação do direito constitucional à propriedade é confiscatório46. 

A terceira limitação ao direito de propriedade, advinda do Estado Social e do seu 

Constitucionalismo Social, que aparece no direito constitucional com uma forte influência da 

doutrina francesa, estabelece uma forma de mitigar o pleno exercício desse direito em face da 

relação do exercício dessa propriedade para com terceiros47. A chamada função social da 

propriedade se origina quando o Estado de Direito contempla a realidade social como um 

objetivo, protegendo os denominados direitos econômicos e sociais.  

No Brasil, o direito à propriedade foi positivado no caput do artigo 5º da constituição, e 

em seu inciso XXII, direito natural e inalienável, incorporado como Direito Fundamental48, 

protegido enquanto norma constitucional e direito originário49. Afirma-se aqui que o direito de 

propriedade deve ser garantido pelo Estado, e que este deverá gerar os pressupostos materiais 

para seu exercício, bem como para que o cidadão possa buscá-lo no exercício das duas 

liberdades. 

A denominada função social da propriedade tem tido uma influência notória tanto no 

campo do direito civil como no campo dos direitos constitucionais50, sendo positivado também 

na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, XXIII, como direito fundamental, 

vinculando-se por consequência ao conceito constitucional de propriedade. 

O constitucionalismo contemporâneo supera o culto exacerbado ao individualismo que 

outrora trouxe à propriedade privada um caráter de inviolabilidade absoluta, superando-o com 

                                                 
46 La “inviolabilidad” de la propiedad, término que, como vimos, se remonta a la tradición racional-iluminista, 

tiene como opuesto a la “confiscatoriedad”. DALLA VIA, Alberto R. Derecho constitucional económico. 2 ed. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2006. p.315-316 
47 El advenimiento del Estado social limitó el ámbito del derecho de propiedad, pero esa limitación no se origina 

en la esencia del derecho – que permanece imutable –, sino en su límite externo, es decir, en su relación com los 

otros. Id. Ibid. p.318 
48 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ed. Coimbra: Almedina. 2002. 

p.337  
49 Com base na indiscutível dimensão subjectiva dos direitos “sociais” afirma-se a existência de direitos 

originários a prestações quando: (1) a partir da garantia constitucional de certos direitos; (2) se reconhece, 

simultaneamente, o dever do Estado na criação dos pressupostos materiais, indispensáveis ao exercício efectivo 

desses direitos; (3) e a faculdade de o cidadão exigir, de forma imediata, as prestações constitutivas desses direitos. 

Id. Ibid. p.475 
50 Esto no quita que ambas ramas del derecho hayan ido evolucionado de manera pareja em cuanto a la 

morigeración de los princípios otrora rigidamente individualistas de la propiedad dapoleónica a las exigências 

sociales del Estado de pós-guerra. De esse modo, la denominada “función social de la propiedad” há tenido su 

influencia notória tanto em el campo de lo civil, como en el terreno constitucional. DALLA VIA, Alberto R. 

Derecho constitucional económico. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2006. p.311. 
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um conjunto de limitações formais, composto de uma série de restrições e induções que formam 

o que chamar-se-á de função social da propriedade.51 

A ideia de função social da propriedade relacionar-se-á com o uso da propriedade, 

alterando aspectos importantes de seu exercício, levando-se em conta a solidariedade social,52 

uma relação socialmente justa entre os direitos do proprietário e seus deveres impostos em 

relação à tal objetivo. Noutros termos, tem-se uma alteração conceitual do regime individualista 

de propriedade, não modificando-se sua essência, mas a parcela inerente ao seu exercício.53 

Para além de uma garantia fundamental, o direito de propriedade ocupa um lugar central 

na denominada Constituição Econômica54. Tal destaque irá superar os aspectos puramente 

patrimoniais, onde o Direito de Propriedade irá projetar-se tanto sobre a esfera individual 

quanto sobre a organização social e o Estado55. A propriedade muda sua feição de direito 

fundamental coletivo, para, no artigo 170 da Constituição Federal, assumir seu escopo de 

Propriedade Privada, sendo prevista no inciso II, juntamente com a função social prevista no 

inciso III do mesmo artigo, como um dos princípios da ordem econômica nacional. 

A propriedade, na Constituição Econômica, mesmo estabelecendo seus fundamentos na 

liberdade de iniciativa e concorrência, não deve ser interpretada como precursora da total 

liberdade de mercado56, uma vez que seus princípios e garantias servem de limite ao exercício 

abusivo das liberdades. 

A propriedade privada, pode ser compreendida não somente como a interação do 

indivíduo com um bem, no exercício do direito de propriedade lato senso, mas também como 

uma relação social57. A essas “coisas”, objetos da relação social em questão, dar-se o nome de 

                                                 
51 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea. Porto Alegre: Fabris, 1988. 

p.17 
52 Id. Ibid. p.17 
53 Id. Ibid. p.18. 
54 O termo Constituição Econômica, strictu sensu, utilizado deve ser compreendido como o conjunto de disposições 

constitucionais que dizem respeito à conformação da ordem fundamental da economia. CANOTILHO, J.J. Gomes. 

Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ed. Coimbra: Almedina. 2002. p.345. 
55 Tal protagonismo supera largamente los aspectos puramente patrimoniales para proyectar-se sobre las otras 

dimensiones que, como derecho subjetivo, la propiedad proyecta, tanto sobre la esfera de lo individual, como sobre 

la organización social y el Estado. DALLA VIA, Alberto R. Derecho constitucional económico. 2 ed. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot, 2006. p.309. 
56 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ed. Coimbra: Almedina. 2002. 

p.346-347 
57 Se añade que en este punto la más decisiva contribución del marxismo habría sido precisamente el afirmar que 

la propiedad representa una relación social (gesellschaftliche Verhaltnis), es decir, no una relación aislada hombre-

cosa, sino, y a priori, una relación social, la cual históricamente habría ofrecido diversos tipos, dependientes del 

grado de desarrollo de las fuerzas de producción, siendo a su vez determinante el tipo de propiedad a la hora de la 

existencia de clases sociales, así como cuál de las clases sociales sea la que tenga el poder ÁLVAREZ, Manuel 

García. Propiedad individual y "socialismo real". Revista de Estudios Políticos, Madrid, v. 19, n. 1981, p.81-106, 

jan./abr. 1981. Trimestral. ISSN 0048-7694. 
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“bens”. Para o direito civil, será considerado “bem” todo objeto suscetível de conceder uma 

utilidade qualquer ao homem58 dentro do campo da economia. 

Há alguns fatores relevantes na relação bem-indivíduo para o presente estudo. O 

primeiro dele é o fator da escassez dos bens. Os bens são escassos frente às necessidades 

humanas. Os indivíduos enfrentam um permanente conjunto de necessidades, biológicas e 

culturais, que geram um impulso por satisfazê-la. Esse conceito de necessidade é bastante 

amplo e vincula-se com tudo aquilo que um indivíduo anseia e que cuja a satisfação requer um 

esforço59. Tais necessidade apresentam diferentes características. 

São ilimitadas, pois, uma vez que uma necessidade vai sendo satisfeita outras irão se 

originando60. Essa característica é bastante visível nas sociedades atuais, baseadas no consumo. 

Os indivíduos não almejam apenas bens imprescindíveis, mas desejam também possuir bens, 

em alguns casos, supérfluos e prescindíveis, assim como desejam novos produtos, quando estes 

surgem no mercado, estes comumente despertam necessidades até o momento desconhecidas.  

São concorrentes, uma vez que frequentemente se manifestam em detrimento de outra 

ou outras que as absorvem, ou ainda a substituem. Quanto mais escasso um bem se torna, maior 

e seu respectivo valor de substituição por outros. Por exemplo, quando um produtor fixa um 

preço muito elevado para seu produto e impulsiona os consumidores a substituí-lo por outro, 

oferecido por outro vendedor, por um preço menor61. 

São complementares, uma vez que se apresentam agrupados, ou seja, muitas das 

necessidades exigem elementos complementares para serem satisfeitas, por exemplo, a 

necessidade por um automóvel somente poderá ser satisfeita quando suprida a necessidade pelo 

combustível. As necessidades ainda apresentam-se como recorrentes, uma vez que quando 

satisfeitas tendem a reaparecer e frequentemente transformam-se em costumes.62  

                                                 
58 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.283 
59 Para vivir, desarrollarnos y avanzar, hacia nuestros objetivos, los seres humanos enfrentamos permanentemente 

um conjunto de necessidades – biológicas y culturales – que generan en nosotros el impulso de satisfacerlas y el 

esfuerzo para lograr los elementos que lo hagan posible.. [...] El concepto tiene un alcance amplio que se vincula 

con todo aquello que deseamos y cuja satisfacción requiere un esfuerzo. GUESTRIN, Sergio G. Fundamentos 

para un nuevo análisis económico del derecho: de las fallas del mercado al sistema jurídico. Buenos Aires: 

Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004. p.43. 
60 A medida que una necesidad va siendo satisfecha, se originan otras, y así sucessivamente. GUESTRIN, Sergio 

G. Fundamentos para un nuevo análisis económico del derecho: de las fallas del mercado al sistema jurídico. 

Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004. p.44 
61 La satisfacción de una reemplaza el deseo de satisfacer otra. GUESTRIN, Sergio G. Fundamentos para un 

nuevo análisis económico del derecho: de las fallas del mercado al sistema jurídico. Buenos Aires: Ábaco de 

Rodolfo Depalma, 2004. p.45 
62 No sólo las que tienen origen biológico – que ineludiblemente deben satisfacerse – sino aquellas de naturaliza 

social o cultural, una vez que se reconocen y cubren vuelven a exigirnos su satisfacción. Se reiteran, 

transformándose en construbres y hasta se transmiten de generación en generación. GUESTRIN, Sergio G. 
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Ainda, as necessidades humanas apresentam como característica, e esta é de grande 

importância para o presente trabalho, uma capacidade limitada de satisfação. Isso significa que 

basta uma quantidade determinada de um certo bem para que o indivíduo venha a satisfazer sua 

necessidade63. Essa característica será determinante para estabelecermos o conceito de utilidade 

marginal decrescente dos bens, e em consequência estabelecer o preço no mercado. 

 Cada uma dessas necessidades desperta nos indivíduos um desejo por satisfazê-las, e 

esse desejo irá ser o motor para o desenvolvimento de uma atividade, caso os recursos sejam 

escassos, essa atividade passa a integrar o que chama-se de atividade econômica64, e o direito 

de propriedade irá fornecer a estrutura para a alocação desses recursos e a distribuição da 

riqueza65 entre os indivíduos da sociedade. 

Por meio do respaldo jurídico do direito à propriedade, o indivíduo, então, exerce de 

forma livre um conjunto de outros direitos sobre uma parcela limitada dos recursos disponíveis 

no mercado, criando-se uma zona de privacidade onde o exercício desse conjunto de direitos 

será protegido da interferência de terceiros ou do Estado. 

Esse conjunto de direitos, denominado de propriedade, irá definir até que ponto um 

indivíduo poderá possuir, fazer uso, desenvolver, melhorar, modificar, consumir, exaurir, 

destruir, alienar, doar, transmitir, alugar, emprestar ou excluir da propriedade de outros um 

conjunto limitado de bens66. À esse conjunto o direito de um indivíduo define-se como 

patrimônio, assim, este poderá exercer o direito de propriedade livremente até onde alcançar os 

limites estabelecidos no ordenamento jurídico.  

Questiona-se, no presente trabalho, quais os bens que podem compor o patrimônio de 

um indivíduo, noutros termos, quais os bens são essencialmente privados. A teoria econômica 

demostra que há diferenças entre os bens essencialmente públicos, daqueles essencialmente 

privados. 

A primeira diferença está no uso. Um bem essencialmente privado, quando usado por 

um indivíduo, tem seu uso por outrem impedido. Não há, nesse caso a possibilidade de uso 

simultâneo do bem privado. Um veículo não pode ir em duas direções ao mesmo tempo, duas 

                                                 
Fundamentos para un nuevo análisis económico del derecho: de las fallas del mercado al sistema jurídico. 

Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004. p.45. 
63 Con una cierta cantidad de líquidos satisfacemos la sed, con una determinada cantidad de prendas de abrigo 

superamos las exigencias del frío, etc. Inclusive, van disminuyendo en intensidad a medida que vamos 

cubriéndolas, llegando a un punto en cuestión que puede ser perjudicial. Id. Ibid. p.44. 
64 Esto lo impulsa a desarrollar una actividad (econômica si enfrenta recursos escasos) para procurarse el bien o el 

servicio que le dé respuesta a esa necesidad. Id. Ibid. p.46. 
65 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.89 
66 Id. Ibid. p.92. 
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pessoas não podem consumir o mesmo alimento, ou utilizar a mesma vestimenta. Há, portanto, 

uma concorrência no consumo dos bens privados67, ao contrário dos bens públicos, estes são 

difíceis de se pôr no mercado, visto que não são consumidos exclusivamente por uma pessoa 

de cada vez, mas sim, conjuntamente68.  

A segunda diferença está na quantidade de recursos despendidos para garantir o 

cumprimento dos direitos de propriedade. Depois de definida a titularidade de um bem privado, 

é relativamente barato fazer com que seja respeitado esse direito. Os bens públicos, por sua vez, 

seriam de difícil garantia da titularidade69. Por exemplo, seria muito difícil garantir quantidades 

diferentes de segurança pública à diferentes indivíduos, ou garantir um ambiente livre de 

endemias em parcelas individualmente diferentes. Os bens públicos não são excludentes, uma 

vez ofertados não há como distinguir individualmente aqueles que farão uso deles. 

 

3.1. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

O bem, então, será uma espécie do gênero coisa, que, enquanto este indicará tudo o que 

existe, aquele fará referência aquilo que proporciona uma utilidade ao homem, assim, será 

passível de figurar como patrimônio privado de um indivíduo70. Alguns desses bens privados 

irão possuir algumas características de bens públicos, e talvez o seriam na ausência da proteção 

jurídica concedida a eles. 

O conceito de bens, no direito brasileiro, engloba além dos bens corpóreos também os 

bens não corpóreos. A diferenciação entre esses bens está na manifestação de um corpo físico, 

que pode ser tangido. Os bens corpóreos, ou tangíveis, apresentam um corpo físico, em 

contrapartida aos bens não corpóreos, estes irão figurar no mundo do abstrato71. 

O direito então cria uma proteção aos “bens intangíveis”, aqueles com existência 

abstrata e que não pode ser tangido pelo indivíduo, figurando sua existência apenas na seara do 

intelecto humano. À essa proteção jurídica concedida aos bens intelectuais denomina-se 

Propriedade Intelectual. 

                                                 
67 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.120. 
68 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 

Letras. p.153. 
69 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.120. 
70 TERTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. 6 ed. vol. 1. São Paulo: Metodo. 2010. p. 273.  
71 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.284-285. 
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A justificativa para tal proteção privada irá diferir daquela trabalhada no tópico anterior. 

O que torna bastante complexa uma classificação é o fato de que, primeiramente, os conceitos 

jurídicos tradicionais de propriedade não se adaptam bem aos direitos intelectuais ou aos bens 

de natureza imaterial, e, em segundo, pela diferente titularidade e natureza dos diferentes 

direitos que integram a proteção dos bens intelectuais: os direitos morais e os econômicos72. 

Os bens intelectuais não possuem as mesmas características dos bens essencialmente 

privados, sequer dos bens de mercado. Os bens intelectuais são abundantes, se multiplicam com 

o consumo, seu uso por um indivíduo não impede que terceiros o utilizem simultaneamente, é 

de difícil exaurimento, e uma vez sendo consumido sua destruição ou exclusão da propriedade 

de outrem beira o impossível. 

O bem intelectual pouco suscetível de uma propriedade exclusiva do que qualquer outro, 

pois existe no campo das ideias, e é exclusivo enquanto seu detentor a mantiver somente em 

seu pensamento. Ao ser externado, o bem intelectual é como a chama da vela que é 

compartilhada. Aquele que acende sua vela na chama de outra, não a diminui ou a apaga, a 

chama se multiplica a cada compartilhamento73. 

Nem todo sistema constitucional incorpora os direitos de propriedade intelectual de 

forma literal, à exemplo da Constituição estadunidense, como o faz a Constituição brasileira, 

algumas outras cartas de teor mais político não o fazem74. E é justamente no Direito 

estadunidense que buscamos as bases constitucionais para a proteção dos bens intelectuais. 

A proteção ao bens intelectuais, então, justifica-se pela necessidade de desenvolvimento 

dos setores produtivos e tal desenvolvimento baseia-se na inovação e na sua capacidade de gerar 

lucros para o inovador e bem-estar para a sociedade. Um bem intelectual novo (ou uma 

                                                 
72 En consecuencia, la complejidad de calificarles deriva, de un lado, del hecho de que los conceptos jurídicos 

tradicionales no se adaptan bien ni a la naturaleza inmaterial de tales derechos ni al objeto sobre el que los mismos 

recaen y, de otro, por esa diferente titularidad y naturaleza de las facultades que los integran: las morales y las 

económicas. RODRÍGUEZ, Carmen Fernández. Aproximacion al concepto de dominio publico inmaterial en los 

derechos sobre invenciones e creaciones. Revista de Administración Pública, Madrid, v. 2, n. 146, p.129-155, 

maio/ago. 1998. Quadrimestral. ISSN: 0034-7639. Disponível em: 

<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=144&IDA=24179>. Acesso 

em: 03 maio 2014. p.130 
73 If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the 

thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but 

the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess 

himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole 

of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his 

taper at mine, receives light without darkening me. JEFFERSON, Thomas. Thomas Jefferson to Isaac McPherson. 

In: LIPSCOMB, Andrew A.; BERGH, Albert Ellery (Ed.). The Writings of Thomas Jefferson. Washington: 

Thomas Jefferson Memorial Association, 1905. Disponível em: <http://press-

pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html>. Acesso em: 26 abr. 2014. 
74 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 

p. 85. 
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inovação) proporciona uma maneira nova de fazer-se algo ou algo melhor pra fazer75. Ela irá 

intervir diretamente nas necessidades dos indivíduos, tornado a alocação de recursos mais 

eficiente na realização de uma necessidade, irá concorrer com outros meios para suprir uma 

necessidade, ou ainda irá fazer surgir necessidades novas para os indivíduos. 

Uma empresa inovadora terá uma vantagem competitiva nesse mercado e, enquanto 

permanecer, tal vantagem resultará em lucros maiores. Serão estes lucros que irão incentivar 

outros atores nesse mercado realizar um investimento tão arriscado. A longo prazo, quando a 

inovação se difunde no mercado, essa vantagem competitiva se exaure, surgindo um novo 

equilíbrio76. De forma que a proteção jurídica especial para esses bens torna-se essencial, ao 

passo que sem ela não haveria o período de desequilíbrio que justifica o investimento em 

avanços tecnológicos. 

Essa proteção jurídica especial é concedida às obras da criação humana que satisfaçam 

necessidade humanas, econômicas ou não, que se manifestem de variadas maneiras no campo 

do intangível e que em virtude disso, seu titular mereça obter uma compensação financeira77. 

Isso evidencia a natureza primária da intervenção do Estado em relação à proteção aos bens 

imateriais, pois sem essa proteção, deixados somente sob a tutela da liberdade de mercado, o 

investimento na criação da propriedade intelectual seria impossibilitado pela liberdade que 

teriam os indivíduos em copiar o bem, assim, a intervenção do Estado é necessária para 

restringir a liberdade, criando restrições legais78. Assim, tudo o que permanece fora do escopo 

da proteção legal da propriedade intelectual torna-se, no momento de sua divulgação, domínio 

comum da humanidade. 

Essa é a linha de pensamento adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar em 

decisão que não pode o criador de um modelo industrial que não é protegido impedir o seu uso 

por terceiros79, nota-se que, ao divulgar um bem intelectual no mercado, seja por qualquer meio, 

se está tornando um conhecimento público, e ao não requerer a proteção, o inventor também 

está abdicando da exclusividade que lhe seria conferida pela proteção jurídica. 

                                                 
75 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.131  
76 Id. Ibid. p.131 
77 Las obras de la creación humana son bienes inmateriales, que satisfacen diversas necessidades –económicas o 

no-, que se manifestan de muy variada manera. Em vistud de ello, su creador merece obtener una compensación 

por la creación, que se concreta em um valor económico. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propriedad Intelectual. 

Montevideo: Fundacion de Cultura Universitaria, 2006, p. 17.  
78 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 

p. 85-86. 
79 Resp 70015/sp (1995/0035061-0). DJ:18/08/1997 p:37859. RSTJ vol.97 p.195. Relator Min. Eduardo Ribeiro. 

Data da decisão: 03/06/1997. Terceira turma. Ementa 
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Não há um direito fundamental ao royalty quando não se observa os parâmetros legais 

pertinentes para que haja a exclusividade e com isso seja devida a compensação financeira pelo 

uso do bem. O direito estadunidense corrobora esse pensamento, pois o direito de propriedade 

intelectual é uma criação do direito legislado, noutros termos, é uma exclusividade ao bens 

intelectuais concedida de acordo com a vontade e conveniência social80, na forma como o é 

previsto em lei.  

Na tentativa de encontrar o equilíbrio entre o interesse dos inventores e o interesse 

público, o sistema de Propriedade Intelectual propõe um ambiente em que a criatividade e a 

inovação possam florescer. A proteção à propriedade intelectual nada mais é do que resposta 

do Direito ao progresso tecnológico, e também consequência do reconhecimento dos direitos 

fundamentais individuais ao longo do tempo, de forma que ela se justificará, também, por 

motivos econômicos e políticos. De um lado, econômicos pela incompatibilidade da 

propriedade intelectual com o modelo econômico baseado na escassez, e políticos, pelo seu 

caráter desenvolvimentista. 

Sem os direitos de propriedade, seria impossível os investimentos em bens intelectuais 

devido aos problemas de apropriabilidade. Ser um bem intelectual, sem a proteção jurídica, seu 

titular teria dificuldades para se apropriar do valor de mercado. O bem intelectual teria pouco 

valor a menos que o produtor pudesse vendê-lo. A venda traria sua exposição para os 

concorrentes que o tornaria mais abundante e com isso seu valor de venda inferior aquele 

inicialmente investido81. A impossibilidade de se apropriar tem, em essência, o mesmo 

problema de impossibilidade de exclusão percebido nos bens públicos82. 

Sem a proteção, o mercado forneceria uma quantidade de inovação aquém daquela 

considerada eficiente, noutros termos, bens criativos iriam ser subfornecidos nesse mercado, 

tornando o desenvolvimento da sociedade algo extremamente difícil. Tratar a inovação como 

um bem público também acarretaria em problemas pois, mesmo que haja desenvolvimento, a 

inexistência da concorrência seria extremamente prejudicial. O tratamento como bem público, 

                                                 
80 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 

p.87. 
81 In economist's terms, investment in information suffers special problems of appropriability. The fact that 

information is intangible means that, absent property rights, a producer of information will find it difficult to 

appropriate to herself the information's value in the marketplace. While most information will have little value to 

its producer unless she can sell it, sale will expose the information to competitors who, absente property rights, 

will be able freely to replicate the information and sell it at price lower than what the first producer must charge 

to recoup her investment in producing the information, the producer will from the start be disinclined to invest in 

producing information. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, trademark and related state doctrines. 20 ed. 

New York: Foundation Press. 2008. p. 17. 
82 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.132 
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sendo seu desenvolvimento subsidiado pelo Estado, não haveria então o estado de desequilíbrio 

e a inovação não traria ganhos financeiros muito maiores ao seu desenvolvedor do que aos 

demais envolvidos no processo estatal de desenvolvimento. 

O interesse dos desenvolvedores de inovações são sempre diferentes daqueles interesses 

do Estado. O Estado busca o desenvolvimento da sociedade, e esse bem, por mais importante 

que seja, não é suficiente para suprir os desejos individuais, estes serão sempre contrários, em 

parte, ao interesse público83. Assim, por mais que consiga-se desenvolver inovação tratando-a 

como bem público, a possibilidade de suprir as necessidades individuais, por meio da inovação, 

será um fator importante para tornar mais eficiente o tratamento privado dos bens intelectuais. 

O tratamento privado dos bens intelectuais permite que o titular de uma inovação possa 

excluir terceiros de seu uso, e ele usará esse poder para criar uma escassez fictícia, gerando um 

mercado e podendo estabelecer um preço para seu produto. Depois que a inovação é 

disseminada, mais pessoas desfrutarão de suas vantagens. O direito de propriedade ainda servirá 

como forma de disseminação, pois seu titular não se preocupará em manter o sigilo de sua 

inovação, podendo, inclusive, licenciá-la para que outros possa produzir seu produto em troca 

de pagamento de um preço. O preço servirá de recompensa ao seu criador, e isso o incentivará 

a inovar mais84. 

Quanto mais é utilizado um bem intelectual, mais ele se multiplica, tornando-se 

abundante no mercado. Por conseguinte, ao se multiplicar, o bem intelectual perde o seu valor 

marginal, noutros termos, com o aumento da oferta e a diminuição da demanda o bem 

intelectual irá depreciar rapidamente no mercado. Assim, tal processo irá impossibilitar a 

manutenção no mercado daquele que investir em inovação. 

Para sanar esse problema, e permitir o desenvolvimento tecnológico e científico da 

sociedade, o direito cria uma ficção jurídica de uma situação de escassez para os bens 

intelectuais ao protegê-los, assim, tais bens podem ser incorporados à economia, resolvendo-se 

o problema da apropriação anteriormente demonstrado e garantindo à possibilidade de retorno 

dos investimentos necessários para o surgimento da inovação. 

Os investimentos em inovação, mesmo com a proteção à propriedade intelectual, são de 

alto risco, não há uma certeza de desenvolvimento de um novo produto ou processo que possa 

                                                 
83 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das 

Letras. p.147 
84 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.136 
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cobrir tais investimentos e sem a proteção à propriedade intelectual esse cenário se complica 

ainda mais. 

A inserção normativa na dinâmica reguladora do intercambio e circulação de bens e 

serviços das obras de criação humana são necessárias para evitar a desproporcionalidade na 

comercialização do invento, buscando atender os requisitos legais.85 De tal modo, em função 

de proteger a criação de exploração econômica sem autorização e também para influenciar no 

desenvolvimento da sociedade por meio da evolução tecnológica desses produtos. 

A proteção à Propriedade Industrial é a única garantia daquele que investe em inovação, 

quando tal investimento produz um novo produto ou processo, para não ter seu investimento 

usurpado pela concorrência. Desse modo, a Propriedade Industrial é uma garantia à livre 

concorrência de mercado, da mesma forma que essa concorrência é o incentivo primordial para 

que se inove no mercado. O fato de que seus concorrentes desenvolvem produtos mais 

eficientes, aliado ao impedimento de se apropriar do processo de produção de tais produtos, 

promove uma forte necessidade de se inovar para se manter no mercado. 

Há um grande interesse político-desenvolvimentista nesse processo. Quando uma 

empresa inova a sociedade ganha pelo avanço tecnológico que permite o acesso da sociedade à 

novas tecnologias, além do barateamento das antigas tecnologias, pelo surgimento de novas. 

Ressalta-se então que o direito regulamenta a propriedade industrial devido à demasiada 

importância no viés econômico, tendo em vista a crescente complexidade das relações 

comerciais entre grupos, empresas e países.  

Faz-se a distinção de quatro classes de bens imateriais de acordo com a proteção jurídica 

concedida. O primeiro sistema de proteção concede direitos de propriedade às invenções e 

outros aperfeiçoamentos técnicos, é denominado sistema de patentes, o qual será trabalhado de 

forma mais específica no capítulo seguinte. O segundo sistema de proteção, chamado de sistema 

de direitos autorais, concede os privilégios do direito de propriedade à autores, artísticas e 

compositores, de maneira generalizada, bem como aos direitos conexos. O sistema que 

estabelece os direitos de propriedade referente as marcas e símbolos comerciais distintivos, o 

chamado sistema de direito marcário. E, por fim, o sistema que lida com as práticas de negócios 

                                                 
85 El derecho que regula la propriedade intelectual se dirige al mercado, por lo que resulta de fundamental 

importância analizar su inserción normativa en la dinámica reguladora del intercambio y circulación de bienes y 

servicios. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propriedad Intelectual. Montevideo: Fundacion de Cultura 

Universitaria, 2006, p. 23.  
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relacionados aos bens intelectuais e aplicados à indústria, que denomina-se como sistema de 

segredos industriais86.  

Historicamente, a proteção jurídica dos bens intelectuaais inicia-se a partir do comercio 

e da especialização do trabalho durante a época da revolução industrial, quando iniciou-se um 

crescimento econômico mundial. Foi o fato precursor do desenvolvimento e 

internacionalização do sistema de proteção à propriedade industrial87. 

Das convenções internacionais que ocorreram no século XIX88, palco de grandes 

debates acerca da normatização da temática, destaca-se a Convenção da União de Paris para 

Proteção da Propriedade Industrial, em 1883. O regime jurídico previsto na chamada CUP 

permitia aos países em desenvolvimento adotarem uma posição “parasitária” em relação aos 

bens imateriais89, por permitir um longo período de adaptação para que os países incorporassem 

a legislação. Por falta de uma base técnica nacional, a grande maioria dos países em 

desenvolvimento não conseguiu ter um pleno aproveitamento das tecnologias advindas dos 

países desenvolvidos, mesmo por que, como já trabalhado anteriormente, em grande parte, as 

empresas não traziam sua tecnologia de ponta para os países em desenvolvimento. 

Essas tensões comerciais se explicam pelo confronto enrte a inovação e a difusão. Os 

países desenvolvidos normalmente criam uma quantidade maior de inovação do que os países 

em desenvolvimento, e contam com um sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual 

bem mais forte. Por sua vez, os países em desenvolvimento se beneficiam com a ampla 

divulgação da inovação, e sem um proteção forte, essa transmissão tem um custo muito baixo. 

Esses países carecem de entusiasmo para fazer cumprir os direitos de propriedade intelectual90. 

Um primeiro ponto que é necessário ter em mente é o custo de desenvolvimento de uma 

tecnologia, o segundo é a errônea suposição de que os países desenvolvidos produtores de 

                                                 
86 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.131 
87 La Revolución Industrial desencadenó um fuerte intercambio comercial y la especialización del trabajo, con los 

países buscando la exportación de sus productos, ocasionando como uma de sus consecuencias, el crecimiento 

econômico. El reconocimiento de los depósitos de pedidos de patentes Dio um paso decisivo em el rumbo de la 

internacionalización del sistema jurídico de proteción a la tecnologia em los tratados internacionales.PIMENTEL, 

Luiz Otávio. Las funciones delderecho mundial de patentes. Códoba: Advocatus. 2000. p.150.  
88 Londres en 1851, la de Viena en 1873, y la de Parísen 1878. PIMENTEL, Luiz Otávio. Las funciones 

delderecho mundial de patentes. Códoba: Advocatus. 2000. p.151.  
89 El régimen del Convenio de París permitia a lós países de desarrollo industrial intermédio adoptar una posición 

parasitária em matéria de creación y circulación de tecnologia, aprovechando a muy bajo costo la expansión de la 

rontera técnica originada en los países desarrollados. LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de. Direcho de las 

patentes de invención. 2 ed. v.1. Buenos Aires: Heliasta, 2004. p.111.  
90 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.137 
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tecnologia iriam admitir de forma pacífica a apropriação91 destas pelos países em 

desenvolvimento de forma gratuita ou por valores que não poderiam cobrir os custos de 

desenvolvimento.  

Partindo da mudança ideológica da década de 80, que foi trabalhada anteriormente, 

percebeu-se que o custo de desenvolvimento de novas tecnologias, ou novos bens intelectuais, 

era suportado fundamentalmente pelos países desenvolvidos. Os custos suportados pelos países 

em desenvolvimento, especialmente aqueles recentemente industrializados, que faziam um 

amplo uso da tecnologia, não eram significativos92. 

Precisava-se de um processo efetivo de proteção e, principalmente, da mundialização 

dessa proteção à propriedade intelectual. Tal fato veio a ser firmado pela conclusão da Rodada 

Uruguai do GATT que criou a Organização Mundial do Comercio e constituiu o Acordo dos 

Direitos de Propriedade Intelectual e Comercio, ou Acordo TRIPS. 

Após as rodadas do GATT, mais especificamente na rodada do Uruguai, aprovou-se uma 

série de modificações estruturais na proteção dada à propriedade intelectual que culminaram no 

acordo TRIPS. O acordo TRIPS veio a abordar, de uma forma adequada, os problemas criados 

pelo regime da Convenção da União de Paris, sem derrogá-la, mas complementando-a93. O 

TRIPS vem a privar os países da possibilidade de uso das tecnologias alheias de forma gratuita, 

tendo como fundamento para tal, a necessidade de preservação dos incentivos para a criação de 

tecnologia, fonte principal de desenvolvimento econômico mundial. 

No Brasil, o surgimento da proteção à propriedade industrial deu-se como um reflexo à 

pressão internacional. Durante muito tempo, restrito pelas diversas proibições de implantação 

de indústrias durante o Brasil Colônia, tem-se primeira referência jurídica de tal proteção na 

Constituição de 1824, em seu artigo 179, XXVI, que previa a propriedade das descobertas ou 

produções, ou o ressarcimento pela necessidade de vulgarização. Sendo estabelecido somente 

em 1830, após a edição da Lei sem número de 28 de agosto de 1830 que regulava a proteção 

estabelecida na constituição. 

                                                 
91 Ciertamente, tal apropiación hubiera sido deseable desde el punto de vista de estos últimos países, como tabién 

ló hubiera sido la de las fábricas, escuelas, vehículos y armas de los países desarrollados; la cuestión no planteada, 

sin embargo, era porquéiba ser permitida pacíficamente tal apropiación. LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de. 

Direcho de las patentes de invención. 2 ed. v.1. Buenos Aires: Heliasta, 2004.p.112. 
92 Se advirtió, asimismo, que el régimen del Convenio de París permitia y fomentaba una erosión permanente del 

sistema internacional de patentes, sin proporcionar mecanismo alguno que motivara uma reversión de tal proceso. 

Id. Ibid. p.113. 
93 En términos generales, el acuerdo TRIPS enfoca adecuadamente los problemas creados por el régimen del 

Convemio de París – que mantiene su vigência, si bien complementado por las normas del acuerdo TRIPS -, y 

tiende a eliminar las tendências, implícitas em el régimen del Convenio de París, a erosinar los efectos de las 

patentes. Id. Ibid. p.114. 
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Ao logo da história do direito brasileiro, destaca-se a lei de 1875, sobre marcas, e a Lei 

de 1882, que regulava a concessão de patentes, ainda no império. Já na república destaca-se o 

Código Civil de 1916, que previa tais direitos de propriedade, a Lei de 1923, sobre a propriedade 

industrial, Leis de 1934, 1945, 1966, Decreto-Lei de 1969 e Lei de 1971, que instituía o Código 

da Propriedade Industrial94. 

Em, 1996, foi promulgada a Lei 9.279, conhecida como a Lei de Propriedade Industrial 

– LPI –, em função de resguardar direitos considerando o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País. Assim como as disposições dos tratados em vigor no Brasil 

são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou 

domiciliadas no País. 

No Brasil, tradicionalmente a Propriedade Intelectual é dividida em dois ramos distintos, 

o da Propriedade Industrial e os dos Direitos de Autor e Seus Conexos. O primeiro irá ter como 

objeto os bens aplicados à indústria, enquanto o segundo preocupa-se com os bens terá uma 

extensão mais ampla, preocupando-se com todas as criações do intelecto humano, que sejam 

originais, sem considerar seu destino. Para delimitação do presente estudo, deve-se considerar 

a propriedade industrial, e sua importância na sociedade contemporânea.  

Além dos dispositivos legais relacionados diretamente com essas áreas, o legislador 

nacional optou por proteger de forma sui generis alguns tipos de bens. Posteriormente será 

trabalhado os dispositivos legais de forma específica e cada um dos bens protegidos. 

Compreende-se que em uma economia de mercado, a propriedade industrial constitui 

elemento de controle contra a concorrência desleal e em prol da livre iniciativa em virtude da 

garantia da possibilidade de manutenção no mercado das empresas que invistam em inovação95, 

bem como pela proteção que confere aos investimentos realizados por tais empresas nos setores 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, garantindo a titularidade exclusiva e temporária à 

tais bens.  

A ordem jurídica vigente garante o poder de se opor a terceiros em função de seu 

interesse, desde que observada a função social da propriedade, exercendo seu direito de 

exclusividade na exploração comercial do seu invento. Sendo assim, esse poder do titular deve 

ser respeitado por terceiros, que poderão solicitar sua autorização para comercializar seu 

invento, e o titular ponderá se opor em face da exploração comercial não autorizada. Quando o 

                                                 
94 COCCHINO, Leslie de Oliveira et all. Publicações da escola da AGU: propriedade intelectual - conceitos e 

procedimentos. Brasilia, Advocacia-Geral da União. 2010. p. s110. 
95 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 

p. 15-19. 
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titular não concede o direito de exploração à terceiro, este não poderá explorar comercialmente 

o bem protegido, a não ser nos casos previstos de licença compulsória, os quais trataremos mais 

adiante. 

Os direitos de propriedade intelectual, quando disponíveis, consistem em um direito de 

exclusividade de exploração, uma espécie de monopólio que justifica-se pela necessidade de 

manutenção do desenvolvimento tecnológico, uma vez que a troca do estado de segredo pelo 

direito de propriedade mostra-se mais eficiente. Com a propriedade há maiores garantias quanto 

ao respeito à titularidade da invenção o que irá permitir que haja outras formas de disseminação 

da inovação, gera-se um novo mercado, com novas possibilidades. 

Mas, a simples proteção por meio do direito à propriedade sobre os bens intelectuais 

poderá gerar um problema que irá tornar esse mercado ineficiente. Há um problema pois os 

bens intelectuais, ao contrário dos bens materiais, são eternos, não se deterioram com o uso ou 

com o decorrer do tempo. Dessa forma a concessão de um título de propriedade intelectual de 

uma inovação que não possua similares no mercado irá instituir um poder de monopólio, o que 

significa que seu titular poderá, visando um maior lucro, aumentar o preço pra níveis 

demasiadamente elevados para a inovação tornar-se eficiente. Com o preço alto demais, o uso 

será baixo, então, o direito de propriedade intelectual resultará em um menor grau de 

disseminação da inovação do que o necessário96. 

Necessita-se de uma proteção legal que permita o monopólio mas, coíba os abusos do 

exercício econômico dos direitos de propriedade intelectual, de forma que esse direito 

monopolístico consista apenas em um direito de reserva de mercado, e não a retirada dos bens 

do domínio comum97. Para sanar esse problema, concebe-se o direito de propriedade intelectual 

como um direito temporário, cuja a amplitude e duração poderá variar, de forma a atingir um 

ponto desejável entre os lucros do monopólio e a disseminação do bem na sociedade.98 

Sobre a duração do direito de propriedade intelectual, cada um dos sistemas de proteção 

prevê por quanto tempo o Estado deve proteger o direito de exclusividade proveniente da 

inovação. Como visto, esse quanto deve ser pensado pois um tempo demasiadamente longo 

causaria danos ao mercado, o elevado custo do bem e seu diminuto uso, como é o caso dos 

direitos de autor onde a lei prevê uma proteção de 70 após a morte do titular.  

                                                 
96 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.136 
97 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 

p. 25. 
98 ULEN, Thomas; COOTER, Rober. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo da 

Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.136 
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Em termos de inovação tecnológica, ou propriedade industrial, a legislação deve levar 

em consideração essa e outras variáveis para que os objetivos desenvolvimentistas sejam 

satisfeitos quando for ela observada. Deve-se ser claro que, para além da proteção, a lei é 

responsável por externalidades (positivas ou negativas), induzem comportamentos nos 

indivíduos. O fato de termos uma proteção à novas tecnologias permitirá que, no caso de alguém 

desenvolver um novo produto ou processo técnico, o surgimento de novos mercados, o 

contrário também é verdadeiro, sem essa proteção, não somente o mercado iria ser afetado, mas 

também o desenvolvimento tecnológico da sociedade. 

Somente a proteção e o respeito à propriedade intelectual não é o bastante para se ter 

uma sociedade inovadora. É preciso que as externalidades comportamentais produzidas pelo 

Direito permitam um meio que proporcione o surgimento da inovação tecnológica. 

Os dados coletados mostram que dos meios onde surge a inovação, há dois que 

mostram-se mais promissores, o mercado em rede, onde a inovação desenvolve-se um pouco 

menos (onde encontram-se as corporações, indústrias e empresas investidoras de tecnologias), 

e, o mais promissor de todos, o não mercado em rede (onde localizamos as universidades e os 

centros de pesquisas)99. 

 Para além dos ganhos financeiros, percebidos pelos agentes de mercado produtores de 

inovação tecnológica, a relativa surpresa de um meio de um não mercado ser mais inovador que 

o mercado é explicado pela própria natureza dos bens em questão. Os bens relativos à inovação 

tecnológica são naturalmente públicos, como exposto, são colocados em mercados ineficientes 

pelo direito de forma deliberada, todavia, o meio mais propício para o surgimento da inovação 

mostra-se o meio aberto, sem regulação, onde a informação pode fluir por canais não 

regulados100. Sendo estes o dois meios mais inovadores, a legislação deve buscar permitir o 

funcionamento e dosar o grau de liberdade e de proteção concedida de forma a buscar torna-los 

eficientes. 

Alguns doutrinadores tem analisado a Propriedade Industrial desde a ótica do Direito 

Administrativo, afirmando a existência de uma concessão administrativas, considerando sua 

                                                 
99 In the private sector, the proprietary breakthrough achieved in a closed lab turns out to be a rarity. [...] For every 

Alfred Nobel, inventing dynamite in secret of suburbs of Stockholm, there are a half dozen collectives inventions 

like the vacuum tube or the television, whose existence depended upon a significant new product via decentralized 

networking. JOHNSON, Steven. Where good ideas come from: the natural history of innovation. New York: 

Riverhead Books. 2010. p.231 
100 That deliberate inefficiency doesn’t exist in the fourth quadrant. No, these non-market, decentralized 

environments do not have immense paydays to motivate theis participants. But their openness creats other, 

powerful opportunities for good ideas to flourish. All of the patterns of innovation we have observed in the previous 

chapters – liquid networks, slow hunches, serendipity, noise, exaptation, emergent platforms – do best in open 

environments where ideas flow in unregulated channels. Id. Ibid. p.232 
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análise a partir da perspectiva do direito administrativo. O pressuposto desta natureza dupla da 

propriedade industrial, enquanto direito à propriedade e concessão administrativa é 

inconsistente. A concessão do direito administrativo requer que, previamente ao ato que 

constitui direito ao concessionário, o bem a ser concedido deve pertencer à esfera da 

Administração Pública.101 

Reconhece-se, no entanto, que a Propriedade Industrial irá constituir-se de uma natureza 

jurídica híbrida, privada-administrativa102, uma vez que compreende-se a relevância da 

propriedade industrial para a economia do país, tendo em vista que ao garantir a proteção (ou 

monopólio), de determinado produto, obtém-se a exploração dos segmentos da economia. A 

concessão de um direito de propriedade industrial é uma forma de aquisição originária da 

propriedade, assim, além de ter-se um novo mercado, com bens infinitos, esses bens 

potencializam a economia, a cada surgimento, novas necessidades também surgem e um capital 

em potencial envolvido. Além disso, garante a livre concorrência e a busca na melhoraria de 

determinado invento, inclusive no investimento em pesquisa na área de tecnologia e 

desenvolvimento.  

 

3.2. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

 

Uma vez a inovação sendo concebida pelo direito nacional como fonte e fruto da 

tecnologia quando sendo possível sua exploração comercial, pode-se retomar o texto da 

Constituição Federal para o tratamento constitucional à inovação industrial.  

                                                 
101 En la consideración generalizada de que se trata de una materia, bajo el calificativo de "propiedades especiales", 

correspondente estudiar al Derecho Mercantil, la doctrina administrativa ha eludido el análisis de estos derechos 

desde la óptica del Derecho Administrativo. Algunos autores, no obstante, los han analizado desde nuestras 

técnicas jurídicas como propiedades especiales, no si advertir contradictoriamente la existencia de una verdadera 

concesión administrativa. La asunción de este  doble presupuesto - de un lado, la calificación de la naturaleza de 

estos derechos como propiedades especiales y, de otro, la existencia de concesión administrativa - resulta, sin 

embargo, incoherente. Ello ha supuesto - como no podía ser de otra manera - que desde el Derecho Mercantil tales 

estudios se hayan considerado superfluos pues, sin duda, la concesión administrativa, como técnica del actuar 

administrativo que es, tiene naturaleza constitutiva a partir de la premisa de que lo que se concede por esta vía 

pertence a la esfera de la Administración con carácter previo a su atribución al concesionario o titular de la patente. 

RODRÍGUEZ, Carmen Fernández. Aproximacion al concepto de dominio publico inmaterial en los derechos sobre 

invenciones e creaciones. Revista de Administración Pública, Madrid, v. 2, n. 146, p.129-155, maio/ago. 1998. 

Quadrimestral. ISSN: 0034-7639. Disponível em: 

<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=144&IDA=24179>. Acesso 

em: 03 maio 2014. p.129-130 
102 Un sector de la doctrina, sin embargo, reconoce que la especialidad deriva básicamente de la naturaleza híbrida 

privada administrativa que, sin duda, tienen estas propiedades, aunque con carácter general sólo se apunta este 

matiz, sin que ello les haya conducido por el momento a desarrollar la faceta administrativa en la que 

necesariamente se encuentran imbricados estos derechos. Id. Ibid. p.130 
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Para além da discussão doutrinária acerca da natureza jurídica da tutela dos bens 

industriais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, garante a proteção jurídica aos bens 

industriais, desde que observado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país, noutros termos, aquilo que se define como interesse nacional. 

Define-se o direitos de propriedade intelectual abordados anteriormente, como uma 

garantia de privilégio temporário para utilização dos bens intelectuais com aplicação industrial, 

devendo-se observar sempre o interesse social, e o desenvolvimento tecnológico e econômico 

do país. Deve-se garantir o direito à propriedade mas com limitações.  

Uma abordagem a partir da ótica do direito administrativo sobre a propriedade 

industrial, demonstra que a Administração Pública irá atuar tipicamente na promoção e no 

incentivo ao progresso tecnológico e industrial103. Contudo, deve-se levar em consideração o 

texto constitucional e perceber que, em alguns casos, a atuação do Estado extrapolará sua 

atuação típica sua ação não será apenas declaratória, mas deverá garantir que os limites 

constitucionais ao livre exercício desse direito sejam observados.  

A função de incentivo à tecnologia irá repetir-se em outros artigos da Constituição 

Federal. Por exemplo, no artigo 187, onde o texto constitucional traz o dever de primar pelo 

incentivo à pesquisa e à tecnologia nas políticas agrícolas. Tem-se ainda o artigo 200, onde o 

constituinte estabeleceu como competência do sistema único de saúde o dever de incrementar 

em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Podendo-se encontrar no 

artigo 214, quando observa-se que o Plano Nacional de Educação tem o dever de conduzir à 

promoção humanística, científica e tecnológica do País. E por fim, nos artigos 218 e 219 da 

Constituição, que juntos formam o capítulo Da Ciência e Tecnologia, e estabelecem como 

função e dever do Estado a promoção do desenvolvimento tecnológico. Observa-se que o texto 

constitucional é claro ao pautar que o desenvolvimento de áreas estratégicas como a saúde, 

educação, agricultura e tecnologia devem ser planejados em observância ao incentivo à 

inovação.  

                                                 
103 Un primer acercamiento a la cuestión nos pone de manifiesto que desde la óptica del Derecho Administrativo, 

y a partir de la concepción más integradora que se acoge de nuestra disciplina, este derecho existe al menos cuando, 

como es el caso, concurre una Administración Pública con una función típicamente administrativa como es la de 

fomentar e incentivar el progreso tecnológico industrial a la que atiende todo el sistema. RODRÍGUEZ, Carmen 

Fernández. Aproximacion al concepto de dominio publico inmaterial en los derechos sobre invenciones e 

creaciones. Revista de Administración Pública, Madrid, v. 2, n. 146, p.129-155, maio/ago. 1998. Quadrimestral. 

ISSN: 0034-7639. Disponível em: 

<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=144&IDA=24179>. Acesso 

em: 03 maio 2014. p.130. 
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A Constituição é dirigente em toda sua unidade, busca racionalizar a política, 

legitimando-a materialmente nos fundamentos constitucionais, fornecendo assim linha de 

atuação para a política sem substituí-la104. Deve-se rejeitar o entendimento simplista de que tais 

normas sejam meramente programáticas e, como tal, são carentes de eficácia, para compreender 

que tais normas são dotadas de eficácia vinculante, estabelecem um conteúdo material que 

vincula a atuação política do Estado. 

Verifica-se que o texto constitucional prevê o dever do Estado em intervir na esfera da 

inovação. Este, então, irá exercer sua função regulatória no setor, direcionando os investimentos 

em desenvolvimento para os setores pretendidos pela Constituição Federal. O Estado irá agir 

valendo-se tipicamente de duas modalidades de intervenção, a intervenção por direção e a 

invenção por indução e, em casos bastante específicos, irá utilizar-se da intervenção por 

participação105. No primeiro caso, o Estado irá exercer pressão sobre os setores da economia 

por meio de normas jurídicas que irão estabelecer um comportamento compulsório para os 

sujeitos do mercado. No segundo, o Estado irá manipular os instrumentos de indução de 

comportamentos dos agentes do mercado em conformidade com as normas que regem o 

mercado106, inclusive aquelas constitucionais, buscando maximizar a livre iniciativa e a livre 

concorrência sem permitir um abuso do poder econômico em função dessa liberdade. No 

terceiro caso, entes do Estado irão comportar-se como atores na produção e gestão de inovações 

tecnológicas, atuando diretamente e contratando com outros atores no mercado. 

Demonstra-se que, para além dos artigos citados, não deve-se olvidar que a temática da 

inovação também possui proteção pela chamada Constituição Econômica, nos princípios 

pertinentes à ordem econômica nacional. Tomando por base proteção conferida à livre iniciativa 

e livre concorrência, os investimentos em inovação devem ser recompensados, assim como sua 

exploração comercial.  

O direito de propriedade sobre bens imóveis implica num direito de excluir terceiros de 

seu uso, dessa forma, quando os direitos de propriedade intelectual são respeitados, o seu titular 

poderá utilizar esse poder de exclusão para extrair um preço dos usuários de seu bem intelectual, 

isso implicará em possíveis novas inovações e num desenvolvimento técnico-científico mais 

                                                 
104 BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso 

brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 142, n. 36, p.35-52, abr./jun. 1999. Trimestral. p.39-

40. 
105 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14 ed. São Paulo: Malheiros. 2010. 

p.121-129. 
106 RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significados e consequências. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007. p.48. 
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rápido, o que resulta em mais bens no mercado e na facilidade de acesso da população à 

tecnologias mais recentes, gerando uma forma de “eficiência dinâmica” do mercado107. 

O sentido pretendido para a constituição econômica não deve ser aquele entendido pela 

escola ordo-liberal de Freiburg, onde estabeleceu-se a existência de uma dualidade de 

constituições, a Constituição do Estado e a Constituição Econômica, onde esta é autônoma 

àquela. Além da dualidade e autonomia, pretendiam a fundamentação da Constituição 

Econômica na economia pura, cabendo-lhe a redução em estabelecer uma economia planificara 

ou de mercado108. Deve-se, então, compreender a Constituição como uma unidade, e devendo-

se aplicá-la como tal, assim, a Constituição Econômica será somente a aplicação da 

Constituição à Economia, e a partir dessa aplicação juntamente com ideologia constitucional 

adotada, elabora-se a política econômica do Estado109.  

Como abordado anteriormente, a propriedade industrial irá garantir ao seu titular um 

monopólio temporário sob os direitos de natureza econômica referente aos bens imateriais, 

observando-se, por meio desse monopólio, a existência de um poder econômico sob uma 

parcela do mercado. Em face ao monopólio estabelecido, é importante analisar o exercício do 

direito de exploração comercial do bem, de acordo com o que foi estabelecido no artigo 5º, 

XXIX, da Constituição Federal. O poder econômico monopolístico irá encontrar barreiras ao 

seu exercício abusivo primeiramente na temporalidade do seu exercício, e esta, como veremos 

posteriormente, irá variar em seu período de acordo com o tipo de bem industrial a ser 

protegido. 

Contudo, há os casos onde não há similares no mercado e o monopólio relativo do bem 

passa a ser absoluto, sendo somente o requisito tempo insuficiente, tendo em vista que a 

demanda pela nova tecnologia não terá uma outra forma suprir suas necessidades, assim, a 

elevação do preço do produto ou a diminuição da oferta não irã afetar a demanda. Assim, há de 

se pensar em mecanismos que possam resolver essas falhas e trazer o equilíbrio novamente ao 

mercado, além daqueles que devem primar pelo interesse social e pelo desenvolvimento 

tecnológico do país. 

Lembra-se que os investimentos em intangíveis são considerados de altíssimo risco, 

uma vez que não há garantias de retorno de tais investimentos em novos produtos ou processos 

no campo de Pesquisa e Desenvolvimento, e que a inovação industrial, ainda, permite melhorar 

                                                 
107 ULEN, Thomas; COOTER, Robert. Direito & economia. 5 ed. Tradução Luis M. Sander e Francisco Araújo 

da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p.135. 
108 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p.12. 
109 Id. Ibid. p.13. 
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o cenário de competição entre empresas, garante à população uma maior quantidade de escolhas 

e torna mais eficientes produtos, processos e serviços ofertados no mercado, sendo objetivo do 

sistema de proteção aos bens industriais imateriais a promoção da livre iniciativa e da livre 

concorrência, devendo-se observar a manutenção do livre mercado. 

Essa liberdade, decorrente do pensamento do laissez-faire, denota o direito do cidadão 

de atuar sem a interferência do Estado, uma liberdade não-interferência110. Contudo, não se 

trata de uma liberdade desmedida, cabendo a atuação estatal, numa tentativa de regulação da 

limitação dessa liberdade. 

A liberdade de iniciativa, legitimada pelo exercício do interesse da justiça social, irá 

abranger unicamente a liberdade do desenvolvimento da empresa e do exercício dos contratos 

dentro dos limites estabelecidos pelo Estado111, submetendo-se às limitações compulsórias 

estabelecidas por ele.  

Tais medidas vão além da proteção da intervenção direta do Estado na esfera da 

iniciativa econômica privada, pois o Estado irá, também, proteger o desenvolvimento 

econômico privado das ações decorrente da concentração do poder econômico de forma que 

este não venha inibir o surgimento de outras iniciativas econômicas concorrentes no mercado. 

A constituição ainda trará a livre concorrência como um dos princípios da ordem 

econômica, como forma de proteção a manifestação da livre iniciativa, a proteção conferida 

estabelece a necessidade de uma proteção que reprima o abuso do poder econômico que vise à 

dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e no aumento arbitrário dos lucros112. 

O monopólio temporário, concedido pelo direito de proteção à propriedade industrial, 

não deve ser utilizado para os fins de limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência ou a 

livre iniciativa de mercado, dominar um mercado relevante de bens ou serviços, percepção de 

lucros abusivos pelo seu titular ou para que o mesmo exerça, de forma abusiva, posição 

dominante no mercado, conforme a Constituição Federal, em seus artigos 1º, IV, 170 e 173, 

§4º, sendo este último regulado pela Lei Federal 12.529 de 2011. 

Percebe-se que o monopólio existente em matéria da propriedade industrial é inevitável 

para o desenvolvimento tecnológico e, mesmo havendo disposições constitucionais e legais que 

coíbem o monopólio privado, enquanto forma de concentração de poder econômico, não há 

como evitá-lo sem que haja um prejuízo para o desenvolvimento tecnológico. É possível coibir 

                                                 
110 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2001. p.130-131. 
111 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36 ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p.794. 
112 Id. Ibid. p.795. 
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o abuso ou desvio do poder de propriedade industrial mediante o estabelecimento de uma 

função social desse tipo de propriedade. 

Para solucionar esse problema deve-se perceber que a proteção à livre iniciativa e a livre 

concorrência vinculam-se a utilidade social desempenhada no exercício de um poder 

econômico, dessa forma, justifica-se a possibilidade de um poder monopolístico em face de um 

bem imaterial industrial. Para uma análise dos limites desse exercício, deve-se estabelecer, por 

se tratar de bens relacionados ao mercado, uma divisão que melhor observe a utilidade social 

desse tipo de propriedade, considerando-se a sua destinação. 

Considerando a propriedade industrial como um bem de produção113, e adotando-se uma 

perspectiva de análise dinâmica que leve em conta a finalidade de seu emprego no processo 

produtivo114, dessa forma, o Estado irá alargar sua atuação na esfera da propriedade para além 

da relação de garantia dos direitos do titular de manutenção do bem frente a interesse de 

terceiros, para deslocar a problemática jurídica da proteção de tais bens contra a turbação 

externa para a necessidade de fiscalização do seu exercício enquanto relação de poder entre os 

indivíduos115. 

O Estado irá alargar sua atuação na esfera da propriedade para além da relação de 

garantia dos direitos do titular de manutenção do bem frente a interesse de terceiros, para 

estabelecer também a necessidade de uma destinação útil do bem. Sendo essa, então, a 

perspectiva pretendida para a função social da propriedade dos bens de produção, que ao ser 

aplicada aos bens de propriedade industrial, torna possível a exigência da destinação útil do 

bem como requisito para a proteção legal, suprindo assim o impacto causado pela concentração 

necessária de poder econômico. O bem tutelado pelo direito de propriedade industrial deverá 

suprir os interesses da coletividade além dos interesses individuais do seu titular. O tema será 

abordado posteriormente. 

Além de sua função social, o poder econômico proveniente do direito de propriedade 

industrial não deverá estar em conflito com os valores da ordem econômica e com os objetivos 

visados pela proteção à esse tipo de propriedade, noutros termos, o exercício da propriedade 

industrial não deve ser um entrave ao desenvolvimento social e tecnológico da sociedade, não 

                                                 
113 Bens de produção são móveis ou imóveis, indistintamente, caracterizatido-se como tais pelo fato de serem 

empregados na produção de outros bens. Podem ser considerados bens de produção não somente as máquinas e 

equipamentos empregados no processo produtivo, como, também os imóveis, os capitais empreendidos e a 

tecnologia empregada. BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu 

exercício. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p.138.  
114 Id. Ibid. p.139. 
115 Id. Ibid. p.140. 
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deve incorrer em supressão da liberdade de iniciativa, e não poderá seu titular, em face do 

exercício monopolístico legal, apropriar-se de uma parcela da renda superior àquela que 

perceberia em uma situação de liberdade de mercado plena116. 

Em termos de direito constitucional positivo, a Constituição brasileira de 1988 não prevê 

nenhuma proteção aos bens imateriais para além da restrição à liberdade coletiva em função do 

exercício individual de exclusividade quando requerido na forma da lei117. Assim, com base 

nos princípios da ordem econômica, a livre iniciativa e a liberdade de concorrência, ficando 

assim restrito a ele o exercício de atividades econômicas, a não ser nos casos 

constitucionalmente previstos de segurança nacional e relevante interesse coletivo118. 

O artigo 174 da Constituição Federal trará de que forma atuará o Estado na economia 

nos demais casos. O dispositivo legal prevê a sua atuação enquanto agente normativo e 

regulador da atividade econômico, exercendo as funções de fiscal, incentivo, além de lhe 

incumbir o planejamento das ações, sem tolher a capacidade de liberdade do setores da 

economia.  

Uma das questões mais complexas no âmbito da filosofia do direito é a de determinar 

os limites dos direitos individuais, pode-se definir dois tipos específicos de limites, aqueles que 

são chamados de limites internos, que são os que surgem da própria definição ou delimitação 

jurídica do direito expresso na norma, e aqueles chamados de limites externos, os quais são os 

que surgem de seu caráter social e, portanto, de sua relação ou interação com outras pessoas e 

outros direitos individuais. 

A Constituição Federal de 1988 limita o exercício dos direitos individuais, quando, em 

seu artigo 5º, II, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude 

de lei, dando poder à lei para que sejam estabelecidos os limites internos ao exercício de um 

direito, mas também limita, ao mesmo tempo, o estado à somente limitar quando a lei o fizer.  

O limite interno do pleno exercício do direito de propriedade intelectual está, desde logo, 

previsto na própria Constituição Federal, inserindo-se em dispositivos autônomos para os 

direitos de autor e a propriedade industrial, estabelecendo já na Constituição, e não somente na 

lei, o principal limite constitucional ao livre exercício da propriedade intelectual, no artigo 5º, 

XXIX, quando diz que a lei assegurará aos inventores o privilégio temporários para sua 

utilização, bem como proteção às criações aplicáveis à indústria, à propriedade das marcas, 

                                                 
116 BRUNA, Sérgio Varella. O poder econômico e a conceituação do abuso em seu exercício. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2001. p.147. 
117 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 

p. 90. 
118 Id. Ibid. p. 90. 
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nomes empresariais e outros signos que tenha o papel de distinguir, mas sempre em face aos 

interesse sociais e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Também nos incisos 

XXVII e XXVIII, do artigo 5º, que institui os direitos de exclusividade dos autores e executores 

de obras coletivas ou individuais. 

A categoria especial outorgada pela constituição ao direito de propriedade intelectual se 

fundamenta na circunstância de considerar que o autor ou inventor de uma propriedade 

intelectual não é o proprietário exclusivo da mesma, mesmo exercendo seu direito de 

exclusividade, pois o invento ou descobrimento somente foi possível por uma acúmulo de 

conhecimento prévio, parte de uma patrimônio social, sem os quais sua existência não seria 

possível119. Mesmo exercendo um direito de exclusividade comercial, tal exercício deve 

vincular-se a essa função social da propriedade intelectual. 

 

3.3. DIREITO INFRACONTITUCIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

A importância a qual o Brasil tem oferecido a propriedade intelectual, não advém apenas 

da promulgação da LPI, mas também da criação do INPI que possui como escopo a análise das 

mais diversas áreas da propriedade intelectual. Tal proteção vem ganhando força e 

reconhecimento internacional, onde destaca-se o papel do escritório brasileiro de propriedade 

industrial como escritório autorizado e a inclusão da língua portuguesa no hall de idiomas 

oficiais. 

Segundo a legislação brasileira compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

– INPI – a análise de pedidos de registro de marca, desenho industrial, indicação geográfica, 

cultivares, softwares e topografia de circuitos integrados, bem como pedidos de patente de 

invenção e modelo de utilidade, que por sua vez podem versar sobre todas as áreas do 

conhecimento humano aplicáveis à indústria, incluindo-se aqui os processos ou produtos 

ligados à biotecnologia, desde que possuam os critérios exigidos pela lei. 

A invenção de novo produto ou processo para uso estratégico de seu titular pode ser 

protegida, através da concessão de uma patente solicitada do Estado em função da defesa de 

todo processo de elaboração dessa ideia e da exclusividade, para que a empresa possa obter 

retorno financeiro pelo investimento feito na produção do invento.  

                                                 
119 La categorización especial otorgada al derecho de propiedad intelectual se fundamenta en la circunstancia  de 

considerar que el autor o inventor de una obra intelectual no es el proprietario “exclusivo” de la misma, sino que 

dicho invento o descubrimentotales conocimientos previos – herdados y transmitidos – la obra intelectual no 

hubiera sido possible. DALLA VIA, Alberto R. Derecho constitucional económico. 2 ed. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 2006. p.312 
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O Estado, por sua vez, concede tal proteção em troca da publicização do produto ou 

processo, de forma que qualquer interessado possa realizar pesquisas a partir da tecnologia 

protegida e que, após o decurso do prazo de proteção, possa reproduzir a tecnologia e explorá-

la comercialmente. 

No entanto, vale ressaltar que tal proteção possui limites impostos pela Lei de 

Propriedade Intelectual, e também deve seguir os requisitos do Instituto regulador das patentes 

para enfim, obter a concessão. Contudo, na prática nem todos eles podem ser ou merecem ser 

objeto específico de proteção por meio de mecanismos da propriedade intelectual, a exemplo 

das patentes de invenção ou modelos de utilidade. Em alguns casos trata-se de conhecimentos 

não protegidos ou pode não ser conveniente pelo tempo ou custo recorrer a esse regime de 

proteção jurídica120. 

A lei brasileira de propriedade industrial121 irá ajudar a definir quais os tipos de inovação 

serão protegidos pelo direito, e que tipo de proteção jurídica a inovação até o presente momento 

trabalhada, irá ter. A patente é, sem dúvidas, a proteção jurídica dada à inovação tecnológica 

que melhor se assemelha aos requisitos do desenvolvimento anteriormente pautados.  

A patente então tem sido reconhecida em diversos países como um propulsor da 

economia, nos Estados Unidos da América, para além da proteção da inovação, a patente 

funciona como um propulsor da economia122. Abordaremos mais profundamente o tema dos 

direitos de patente no próximo capítulo. 

Outro tipo bastante importante de propriedade industrial é a marca. Sua definição dar-

se pela sua natureza e por sua função no mercado. Não se trata de um mero signo, a marca 

representa mais que um mero signo que identifica um produto ou serviço no mercado, ela 

também traz consigo um caráter de significação e personalidade. 

A marca irá representar um produto ou serviço em um mercado, de forma que para 

compreender a totalidade de seu conceito, faz-se necessário apresentar o conceito de produto e 

serviço. Tais conceitos podem ser obtidos do microssistema jurídico das relações de consumo. 

Dispõe o código de defesa do consumidor, em seus parágrafos 1º, 2º do artigo 3º, que produto 

                                                 
120 No todos ellos pueden ser o merecen ser objeto de proteción através de mecanismos de la propriedad intelectual, 

como patentes de invención o modelo de utilidad. En ocasiones se trata de conocimientos no protegidos o, 

directamente, puede no convenir por el tiempo o el costo recurrir a esse régimen de protección. MONTAÑO, 

Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 519..  
121 BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm> Acesso 

em 21 maio 2013 
122Never before has intellectual property played a greater role in stimulating America's economy. As budgets for 

government research and development have declined, patents have assumed ever-inclusing importance in 

stimulating investiment in high-technology industries and in creating jobs for millions of Americans. BURGE. 

David A, Patent and trademark: tactics and pratice. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, INC. 1999. p.3. 
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é qualquer “bem”123. Como já apresentado, o conceito jurídico-econômico de bens faz 

referência a coisas que cumprem a função de suprir as necessidades dos indivíduos na sociedade 

e, além disso, são coisas escassas, o que justifica o valor econômico.  

Lembra-se que mesmo sendo oferecido de forma não onerosa, um bem não deixa de ser 

um produto, ou de mesmo ter um valor econômico, então, mesmo aqueles que são fornecidos 

no mercado a título gratuito poderá vir a constituir um elemento objetivo em uma relação de 

consumo124. 

Já o conceito de serviço não irá abarcar uma coisa, mas sim uma atividade, fornecida no 

mercado125, onde também deverá suprir uma necessidade humana para ser concebida dentro do 

mercado, e consequentemente ter valor econômico. O conceito de serviço trazido pelo condigo 

de defesa do consumidor, ao contrário do conceito de produto, não irá englobar aqueles 

fornecidos de forma gratuita.  

Mas, não se deve confundir um serviço gratuito com aqueles sem custo direto, mas que 

irá exigir uma remuneração indireta. Nesse caso, mesmo os serviços que diretamente não 

requerem uma contraprestação econômica, mas que posteriormente irá exigir uma 

contraprestação financeira para a continuidade da prestação ou o fornecimento de algum bem, 

serão considerados serviços126. O conceito pretendido irá abarcar além da representação dos 

produtos ou processos envolvidos na relação de consumo, mas também os elementos 

envolvidos na relação em si, como confiança, qualidade, etc.  

A marca define-se como o conjunto de associações que tem um significado específico 

para os consumidores potenciais e usuários da mesma, transformando a categoria do produto 

ou serviço representado ao atuar como forma de diferenciação do mesmo no mercado. Essa 

relação se fundamenta, no significado associativo que pode alcançar o conteúdo da mensagem 

publicitária, em relação com os produtos que a marca representa, em um determinado 

território127. 

Irá então gerar nos consumidores uma opinião que serve de referência no ato de decisão 

de aquisição do produto ou contratação do serviço. Conceito bastante desenvolvido no estudo 

                                                 
123ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação publicitária. 

Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013. p.61. 
124Id. Ibid. p.62. 
125Id. Ibid. p.63.  
126Id. Ibid. p.64. 
127 De esta afirmación  derivan nociones modernas de marca como “el conjunto de asociaciones que tienen una 

significación específica para los consumidores potenciales y usuarios de la misma” o expresar un caráter que 

“marcar es tranformar la categoría del producto, pues la marca actúa dentro de una lógica de diferenciación de la 

oferta”. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 

2006. p.55-56. 
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da publicidade, a marca é percebida como a junção de todos os elementos de identificação, 

personalidade do produto, emoções e associações evocadas na mente do consumidor128. 

A marca, portanto, fundamentalmente diferente das demais formas de proteção à 

propriedade industrial, não constituindo-se como um prêmio pelo esforço da criação intelectual 

ou pelo avanço tecnológico ou desenvolvimento de um setor, mas servirá como um instrumento 

para se diferenciar e garantir a concorrência de produtos ou serviços em um mercado, assim, a 

marca baseia-se na proteção ao consumidor, e portanto seus limites estarão relacionados à esta 

função que cumpre129. 

Como um instituto de propriedade industrial, direito exclusivo de um sujeito de uma 

relação de mercado, converge em si três tipos distintos de interesses. O primeiro resume-se ao 

interesse individual do empresário, que ao investir em sua marca, busca destacar-se no mercado 

e potencializar suas vendas, a aceitação e a credibilidade de seus produtos ou serviços, 

minimizando os custos com publicidade. Isso dar-se devido a função da marca que possibilita 

uma representação única de um produto ou serviço, permitindo que o investimento publicitário 

se dê sobre a marca e não sobre cada modelo do produto ou tipo do serviço individualmente. 

O segundo interesse, ou interesse difuso, existente é o interesse dos consumidores, em 

relação à liberdade de escolha de um produto. Uma vez que a marca individualiza produtos ou 

serviços e os diferencia de seus concorrentes no mercado, ela possibilita que o consumidor 

exerça sua liberdade de escolhas entre aquele produto que lhe parece mais oportuno daqueles 

similares. Ela reduz os custos de busca do consumidor, ajudando-o a identificar o que necessita 

adquirir. 

E, por fim, o terceiro interesse diz respeito ao interesse constitucional da manutenção 

da concorrência sobre a qualidade do produto no mercado, pois, ao exercer seu direito de 

escolha, o consumidor irá forçar os entes de mercado a se adaptarem às necessidades que melhor 

atendam à sociedade, seja em relação à qualidade ou ao preço, em um mercado onde haja 

                                                 
128 La relación marca-objeto se fundamenta en el significado asociativo que puedan lograr los destinatarios del 

mensaje publicitário contenido, en relación com determinados productos o servicios, en determinada 

circunscripción territorial [...] la marca genera en los consumidores una opnión, una imagen, que sirve de referencia 

en el acto de decisión de adquisición del producto o servicio [...] Se define este concepto como la imagem mental 

que refleja la forma en que se percibe una marca incluyendo todos los elementos de identificación, personalidad 

del producto y emociones y asociaciones evocadas en la meten del consumidor. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. 

Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p.56 
129 La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser 

protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación 

concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en 

la función distintiva que cumple. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales. Apud. 

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2010. 

p.699. 
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concorrência e a livre escolha do consumidor, haverá investimentos na qualidade dos produtos 

e a redução de seus preços à níveis próximos ao ponto ótimo de Pareto. 

Por meio desses interesses individuais, difusos e constitucionais, define-se as funções 

da marca em um mercado. Essa pluralidade de interesses protegidos pela marca, reconhecidos 

pela doutrina e jurisprudência, se faz evidente através de distintas funções. São elas, a de indicar 

a procedência empresarial dos produtos ou serviços, indicar a qualidade dos produtos ou 

serviços, condensar o eventual goodwill e operar como meio de publicidade e promoção dos 

produtos e serviços130.  

A marca irá desempenhar, por tanto, sua função informativa, na medida em que 

comunica, posto signo que é, aos consumidores que todos os produtos portadores dela são 

produzidos ou distribuídos por uma determinada empresa. E é sobre esta função que dar-se a 

análise à ótica da Indústria do Petróleo.  

A indústria do petróleo já experimentou problemas com uso indevido de marca, e será 

sempre o consumidor aquele que irá sofrer os maiores danos devido à tal problema. O caso mais 

emblemático de violação dos direitos de propriedade industrial relativo a marca envolvendo o 

setor de energia é o dos Caso dos Auto Postos 13R, localizados na cidade de São Paulo-SP. 

 

Imagem 1: Comparativo da Marca BR vs. Marca 13R. Fonte: Google Images. 

                                                 
130 Esta pluralidad de intereses protegidos por la marca, reconocido por dictrina y jurisprudencia, se hace evidente 

a través de distintas funciones: -indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios; - indicar la calidad 

de los productos o servicios; - condensar el eventual “goodwill” de los productos o servicios; - operar como medio 

de publicidad y promoción de los productos o servicios. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. 

Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p.63. 
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Conforme demonstrado, os auto postos faziam uso das mesmas cores e com uma 

representação consideravelmente semelhante àquelas utilizada pela BR distribuidora, 

desrespeitando os direitos de propriedade da BR distribuidora, e principalmente induzindo o 

consumidor ao erro. Outras redes de combustíveis também sofreram com a utilização indevida 

da marca131. 

A Resolução ANP nº 41, de novembro de 2013, possui um capítulo especial sobre a 

identificação do combustível quanto à sua origem. Em seu artigo 25 aponta que é dever do 

revendedor de combustíveis informar ao consumidor, de forma clara e ostensiva, a origem do 

combustível comercializado. Essa identificação dar-se pelo uso da marca do distribuidor, que 

deverá ser visível à distância, à qualquer hora, e deverá ser de fácil identificação. 

Outra função da marca, a ser analisada no caso, é aquela que permite a identificação de 

qualidade, em sua dimensão de instrumento de informação sobre produtos aos quais se aplica. 

Em regra o consumidor crer que todos os produtos apontados como sendo de uma determinada 

marca irão possuir o mesmo nível de qualidade132. No caso em questão, ao utilizar-se de um 

grafia dos elementos nominativos da marca semelhante à da distribuidora BR, e os elementos 

figurativos iguais, os postos 13R assumiam para o consumidor que os produtos comercializados 

por eles teriam a mesma qualidade dos produtos BR, todavia o combustível utilizado pertencia 

à um distribuidor diverso. 

Ao utilizar a marca 13R, os postos ainda descumpriam a função da marca como 

elemento que condensa o goodwill, ou a boa fama, da BR distribuidora no mercado, além de se 

utilizarem, de forma indevida, da publicidade da marca BR. 

Outro tipo de propriedade industrial, também previsto na Lei 9.279 de 1996, é o 

Desenho Industrial. Com pouca relevância para a indústria do petróleo, cabe dizer que o 

desenho industrial é uma novidade da referida lei. Trata-se de uma proteção industrial conferida 

ao desenho ornamental conferida à um objeto sem que lhe seja alterada a utilidade. 

Antes da Lei de 1996, os Desenhos Industriais eram uma modalidade da patente, com o 

advento da nova lei, esse tipo de bem irá ser objeto de registro, onde sua tutela será outorgada 

de forma automática àquele pedido que satisfaça os requisitos formais exigidos pela lei. Assim, 

                                                 
131 FERNANDES, Fátima. Clones de postos de combustíveis iludem consumidores. Folha de São Paulo. São 

Paulo, 21 ago. 2006. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u110361.shtml>. Acesso 

em: 09 jun. 2014. 
132 La experiência ha demostrado que, la comtemplación de una marca enlazada com um produto suscita, en el 

consumidor, la creencia de que tal produto posee características determinadas. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. 

Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p.65. 
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o desenho industrial irá se submeter ao mesmo modelo constitucional da patente, sendo sujeito 

à todos os seus requisitos, efeitos jurídicos e econômicos, bem como sua função social. A única 

diferença reside no exame a ser realizado para concessão do título133. 

O desenho industrial conta com uma proteção múltipla que vai além da propriedade 

industrial, por ser obra artística com aplicação na indústria, sua proteção é cumulativa com 

aquela pertinente aos direitos de autor sobre a obra estética que lhe dá origem, não se 

confundindo com esta134, possuirá uma dupla exigência para se constituir enquanto direito, uma 

referente a criação intelectual artística, que poderá ser bidimensional ou tridimensional, e outra 

referente a aplicação de tal criação a um produto ou objeto utilitário135. 

Tendo surgido dos efeitos da comercialização massiva da produção industrial, onde a 

estética do produto passa a desempenhar funções econômicas muito importantes. A proteção 

do desenho industrial busca proteger a livre concorrência em um mercado onde a aparência 

estética de um produto o torna mais atrativo para o consumidor, além de aumentar o valor 

comercial de um produto. 

Outro tipo de bem intelectual bastante relevante à IPGN, devido às modificações que 

ocorreram na Lei 9.478 de 1997, ou Lei do Petróleo, em virtude da Lei 11.097 de 2005 e da Lei 

12.490 de 2011, são os quem encontram-se denominados na ciência como a Biotecnologia. 

As alterações consistem em acrescentar os biocombustíveis na matriz energética 

nacional, e posteriormente previsão da necessidade de garantir o seu fornecimento em todo 

território nacional, incentivo à produção de biomassa para geração de energia elétrica em 

complementação à fonte hidráulica, além de tornar o biocombustível produzido no país 

competitivo no mercado interno e externo. 

Para isso, são necessários investimentos em biotecnologia, e como já estabelecido 

anteriormente, somente com um sistema de proteção jurídica à propriedade industrial é possível 

garantir tais investimentos de forma a satisfazer as necessidades do mercado. 

O termo “biotecnologia” atualmente vem sendo bastante discutido em busca de uma 

unidade em sua definição. Há um crescente interesse governamental em desenvolver o setor, e 

isso implica em vários investimentos na área. Ter uma única definição torna-se importante 

                                                 
133 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2010. p.499. 
134 Id. Ibid. p.500. 
135 En el diseño, se hace evidente además una doble exigencia: por una parte, una creación intelectual que podrá 

ser bidimensional o tridimensional y, por otra parte, que tal creación se aplique en um producto u objeto utilitario. 

MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. 

p.551. 
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devido à tais investimento, para que que haja uma unidade nos objetivos do setor industrial e 

nas políticas de desenvolvimento à ele destinadas136. 

A definição internacional do termo biotecnologia conceitua-a como a aplicação de 

princípios científicos e de engenharia para o processamento de materiais com uso de agentes 

biológicos com a finalidade de prover bens ou serviços137. Uma vez envolvendo produtos ou 

processos pertinentes à organismos vivos ou parte destes, pode então essa tecnologia ser 

patenteada? 

A lei de propriedade industrial restringe a proteção por via de patentes para organismos 

vivos ou partes destes. Para definir se uma biotecnologia é possível ou não de ser objeto de 

patente, o INPI criou diretrizes que auxiliam no exame dos pedidos138.  

Sobre a biotecnologia, a Lei de Propriedade Industrial irá excluir, em seu artigo 10, a 

possibilidade proteção, por via de patente, das descobertas ou do todo ou parte de seres vivos 

naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 

A proteção patentária irá possibilitar a obtenção do título apenas para os processos de 

extração e purificação de produtos natuarais, compostos que os contenham, fármacos, e 

processos para a objtenção de bactérias, fungos, e protozoários desde que geneticamente 

modificados, bem como os métodos para tal modificação139. 

O desenvolvimento do setor biotecnológico brasileiro irá permitir que os princípios 

previstos na lei do petróleo acerca dos biocombustíveis sejam alcançados, porém, para as a 

inovações em matéria de biotecnologia, que têm o petencial de dar mais eficiência aos processos 

                                                 
136 As a result of the increasing interest by Governments in the rapidly developing field, referred to as 

biotechnology, many organisations and working parties have published reports which include definitions of 

biotechnology. There is considerable diversity of definition (and not infrequently confusion) depending on the 

interests and prejudices of those involved. For the purpose of this report, it was essential to have a working 

definition, which we give below and hope that it will find general acceptance. Without a common definition, 

governments risk speaking at cross–purposes when they discuss biotechnology in international contexts, as has 

occurred occasionally in the past, and international statistical comparisons of biotechnological research and 

production, which are among the prerequisites of rational policy–making, will remain difficult and unreliable. 

BULL, Alan T.; HOLT, Geoffrey; LILLY, Malcolm D. Biotechnology: international trends and perspectives. 

Paris: Organisation For Economic Co-operation And Development, 1982. Disponível em: 

<www.oecd.org/sti/biotech/2097562.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2014. p.18.  
137 It is not an industry but a scientific activity. Thus it seems reasonable to define biotechnology as: “the 

application of scientific and engineering principles to the processing of materials by biological agents to provide 

goods and services. BULL, Alan T.; HOLT, Geoffrey; LILLY, Malcolm D. Biotechnology: international trends 

and perspectives. Paris: Organisation For Economic Co-operation And Development, 1982. Disponível em: 

<www.oecd.org/sti/biotech/2097562.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2014. p.18-19.   
138 INPI. Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica 

depositados após 31/12/1994. Rio de Janeiro: Revista da Propriedade Industrial. 06 de agosto de 2002 
139 MAGIOLI, Claudia. Concessão de Patentes na Área de Biotecnologia no Brasil. Workshop de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. Disponível em: < www.sr2.uerj.br/pitt/wctip/5WCTI0711/2-

2WorkshopUERJnov2013.ppt> Acesso em: 9 mar 2014. 

http://www.sr2.uerj.br/pitt/wctip/5WCTI0711/2-2WorkshopUERJnov2013.ppt
http://www.sr2.uerj.br/pitt/wctip/5WCTI0711/2-2WorkshopUERJnov2013.ppt
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existentes para obtenção de biocombustíveis, somente a proteção por via da patente torna-se 

insuficiente. 

Aponta-se, então, a proteção sui generis que resguarda direitos de propriedade para além 

daqueles possíveis por meio do exercício do direito de patente. Trata-se da proteção às 

variedades de plantas (cultivares), previsto na Lei na Lei nº 9.456 de 1997, Lei de Proteção de 

Cultivares, e na Lei nº 11.105 de 2005, Lei de Biossegurança140.  

A proteção jurídica referente às novas variedades de plantas, prevista pela Lei de 

Cultivares141,  está regulamentada pelo Decreto nº 2.366 de 1997142. Trata-se de uma proteção 

jurídica das cultivares para além da via patentária, fez-se necessário para viabilizar a 

possibilidade de investimentos na produção de novas espécies de plantas e o consequente 

desenvolvimento do setor, garantindo os direitos de propriedade quando mesmo em casos em 

que a patente não seja aplicável. 

Não é recente a manipulação genética de plantas para o cultivo, mas somente 

recentemente esse campo da biotecnologia passou a ser considerado como prioritário143. No 

Brasil, nos últimos anos foram concedidos o registro de diversas variedades de plantas, à 

exemplo do milho, canola, algodão, soja, entre outras.144 Todavia, a previsão legal desse tipo 

de proteção é consideravelmente recente, pois somente em 1997 a lei de Cultivares ingressou 

no ordenamento jurídico nacional, sendo regulamentada por decreto no mesmo ano. 

Tal direito será exercido por seu titular mediante a concessão de um certificado de 

proteção de cultivar. A lei refere-se ao certificado como única forma de proteção de cultivares 

e de direitos relacionados à estes que poderá obstar a livre autorização de plantas ou de suas 

partes, de reprodução ou multiplicação vegetativa em território nacional.145 

Como visto anteriormente, a Lei de Propriedade Industrial garante a propriedade por via 

patentária apenas aos genes resultantes de engenharia genética, aos microrganismos e aos 

                                                 
140 MAYERHOFF, Zea Duque Vieira Luna (coord). Estudo comparativo dos critérios de patenteabilidade para 

invenções biotecnológicas em diferentes países. Rio de Janeiro: GTEB/INPI, 2007. p.11. 
141 BRASIL. Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm> Acesso em: 09 mar 2014. 
142 BRASIL. Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm> Acesso em: 09 mar 2014. 
143 RIBEIRO, Isabelle Geoffroy; MARIN, Victor Augustus. A falta de informação sobre os Organismos 

Geneticamente Modificados no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 2, n. 17, p.359-368, fev. 

2012. Mensal. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-

812320120002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 mar. 2014. p.3. 
144 Id. Ibid. p.3. 
145 SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. Informações aos usuários de proteção de 

cultivares: carta de serviços ao cidadão nos termos do decreto nº 6.932/2009. Brasília: Mapa, 2010. Disponível 

em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf>. 

Acesso em: 10 mar. 2014. p.5. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9456.htm
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processos, ficando de fora as espécies superiores de plantas, estas serão protegidas (quando 

observadas enquanto um ser vivo) pela lei de Proteção de Cultivares.146 

O prazo de proteção também diferencia-se da patente, sendo de no máximo 15 anos, 

excetuando-se as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais e 

seu porta-enxerto. A contagem desse prazo, ao contrário da patente que dar-se na data de 

depósito do pedido, será iniciado a partir da concessão do Certificado Provisório de Proteção.  

Outra diferença está no órgão emissor do certificado de proteção. Apesar de tratar-se de 

um tipo de propriedade industrial, o INPI não fará essa análise, estando está a cargo do Serviço 

Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão vinculado ao Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

A Lei nº 9.456 de 1997 criou, junto ao MAPA, o SNPC. Ele tem como missão garantir 

o livre exercício do direito de propriedade intelectual sobre as novas espécies de plantas, desde 

que obedeçam os requerimentos de distinção, homogeneidade e sejam estáveis, todavia, a 

exemplo da patente, tal exercício estará condicionado ao interesse nacional, bem como à sua 

função social e à manutenção da livre concorrência de mercado. 

Um dos pontos mais interessantes desta lei está na previsão da chamada licença 

compulsória (à exemplo da patente), estabelecida em seus artigos 28 à 35. Tal procedimento 

assegura a disponibilidade da espécie protegida no mercado a preços razoáveis, a remuneração 

razoável do titular, e a garantia de uma distribuição regular, desde que não haja motivo 

justificável para a não regularidade dessa distribuição. Assim evita o abuso de poder econômico 

decorrente do monopólio do seus exercício. 

A novidade em relação à patente está no procedimento adotado para o pedido de 

concessão de licença compulsória. O requerimento deverá conter a qualificação do requerente, 

a do titular, descrição da cultivar, os motivos do requerimento dentre aqueles estabelecidos no 

parágrafo anterior, a prova de uma tentativa mal sucedida de obtenção da licença voluntária, 

prova da capacidade financeira e técnica do requerente para a exploração da cultivar. 

Tal requerimento será dirigido ao MAPA que irá intimar o titular à manifestar-se no 

prazo de dez dias. Havendo ou não a manifestação do titular. O MAPA enviará o processo ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), juntamente com parecer técnico do 

órgão competente recomendando ou não a concessão da licença, num prazo máximo de quinze 

                                                 
146 SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. Informações aos usuários de proteção de 

cultivares: carta de serviços ao cidadão nos termos do decreto nº 6.932/2009. Brasília: Mapa, 2010. Disponível 

em: <http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf>. 

Acesso em: 10 mar. 2014. p.5. 
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dias. Todavia a decisão sobre a concessão ou não da licença compulsória caberá ao CADE, que 

aplicará, no que couber, as disposições referentes à licença compulsória previstas na Lei de 

Propriedade Industrial. 

Outra restrição importante à proteção de variedades de plantas, seja de cultivar ou 

mesmo patentária, pode ser encontrada na Lei de Biossegurança147 em seu artigo 6º, VI. A lei 

proíbe a utilização, comercialização, o registro, patenteamento ou licenciamento de tecnologias 

genéticas de restrição de uso, definindo-as como qualquer processo de intervenção humana para 

geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas 

reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação 

ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.  

O artigo supracitado deixa clara a intenção do nosso legislador em proteger somente 

aqueles Organismos Geneticamente Modificados que cumpram na totalidade a sua função 

social de desenvolver o setor, permitir o acesso à tecnologia protegendo-a temporariamente em 

troca dela, após o período de vigência da proteção, torna-se pública e de livre acesso. Não faz 

sentido, portanto, a proteção do Estado para uma tecnologia que não permita sua livre 

disseminação após a vigência da proteção concedida, e até mesmo qualquer que seja o incentivo 

em sua produção. 

Outro tipo de proteção à propriedade industrial potencialmente relevante para a IPGN é 

a indicação geográfica - IG. Prevista na Lei de Propriedade Industrial, entre os artigos 176 e 

179, sua definição constitui à  proteção indicação de procedência ou a denominação de origem.  

Os dois tipos de IG’s previsto na lei possuem uma distinção quanto à sua função no 

mercado e no processo de diferenciação do produto ou serviço de seus concorrentes. A 

Indicação de Procedência – IP – irá fazer referência à localidade onde origina-se o produto ou 

serviço, sua função é informar o consumidor acerca da localização de onde o produto é extraído, 

produzido, fabricado ou prestado. Constitui uma simples menção da localidade, e qualquer 

nome geográfico poderá constituir uma IP, como por exemplo, Petróleo do Brasil. 

A Denominação de Origem – DO – é estabelecida, também, utilizando-se a referência à 

localidade onde origina-se o produto ou serviço designado, contudo, a qualidade superior que 

                                                 
147 BRASIL. Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da 

Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 

organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – 

CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional 

de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 

de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm> 

Acesso em: 10 mar 2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
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diferencia os produtos lá produzidos dos demais concorrentes no mercado deve-se somente ou 

essencialmente ao meio geográfico, podendo ou não haver a interferência do elemento humano. 

Nessa modalidade há de haver elementos que concedem uma qualidade 

reconhecidamente superior aos produtos ou serviços desenvolvidos em uma determinado lugar. 

O Brasil, por exemplo, tem a chance de pleitear uma DO caso venha a comprovar que o petróleo 

extraído na regiao do pré-sal tem, como se é esperado, uma qualidade superior, ou mesmo se a 

octanagem do combustível produzido a partir do óleo leve lá extraído atingir um percentual de 

pureza superior àqueles produzidos em outras localidades. 

Não deve-se confundir o conceito de IG com o de Marca, pois, apesar da IG ter 

influência sobre o preço de um produto, ao referenciar sua origem ou mesmo a qualidade de 

um produto de uma determinada região, ela não é um signo de representação exclusiva de um 

produto ou processo. A marca é definida a parte de sua natureza e por sua função no mercado, 

aplicando-se a um produto ou serviço com diversas finalidades. A IG, por sua vez, tem como 

função principal a informação ao consumidor que um produto é produzido em um  lugar e tem 

determinadas características que são ligadas ao local onde foi produzido148. 

Dentre todas os tipos de propriedade industrial abordados, a patente sem dúvidas é o 

mais relevante para a IPGN, assim, será retomada a sua análise no capítulo seguinte, onde serão 

estabelecidos, também, os limites ao seu exercício. 

  

                                                 
148 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Módulo 5:: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS. 

Disponível em: <http://www.pginovacao.icb.ufmg.br/docs/modulo_5.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014. 
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4. PATENTE: EXERCÍCIO E LIMITES 

 

O estudo científico acerca da proteção jurídica da patente foi durante muito tempo 

negligenciada pela academia. Até a presente data, poucos são os cursos de Direito no país que 

tem uma disciplina específica destinada ao ensino, pesquisa e extensão relacionados ao 

tratamento jurídico da propriedade industrial, ou mesmo da propriedade intelectual como um 

todo. 

Atualmente essa realidade vem sofrendo algumas mudanças graduais, não por uma 

tomada de consciência da sociedade sobre as vantagens e desvantagens que os impactos do 

exercício e respeito aos direitos de propriedade intelectual podem ocasionar para a comunidade, 

ou pela percepção coletiva da importância que esse tipo de bens tem para o desenvolvimento 

social e econômico do país, ou ainda por perceber que uma economia pautada em bens 

intelectuais pode ser a saída para uma economia verdadeiramente sustentável onde não se 

dependa de matéria prima para a produção de bens. 

As mudanças devem-se ao volume de incentivos governamentais para o financiamento 

de iniciativas inovadores, e pelo interesse econômico de alguns setores da indústria que 

historicamente sempre investiram em tecnologia e sempre utilizaram tal proteção para garantir 

os direitos de exclusividade de suas invenções. Setores como a indústria farmacêutica, e, 

principalmente a indústria petrolífera. São mudanças que buscam um incentivo à inovação. 

Contudo, investimento por si só não basta, é necessário que as regras jurídicas não sufoquem 

os meios inovadores.  

A sociedade passa por algumas mudanças, e não cabe a lei somente à proteção, é preciso 

fazer uso de seu caráter indutor e compreender a norma através de sua função. Vive-se numa 

era sociedade "líquido-moderna" onde as condições sob as quais agem os indivíduos mudam 

num tempo mais curto do que o necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas 

de agir149. Tais mudanças devem-se a impossibilidade das realizações individuais 

solidificassem em posses permanentes pois, devido à velodicade das mudanças das 

necessidades dos indivíduos, os ativos se transformam em passivos, e as capacidades, em 

incapacidades. As condições de ação e as estratégias de reação envelhecem rapidamente e se 

tornam obsoletas antes de os atores terem uma chance de aprendê-las efetivamente150. 

                                                 
149 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Zahar. 2007. p.7. 
150 Id. Ibid. p.7. 
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A dinâmica da vida moderna é alimentada por uma "destruição criativa" onde essa 

criação irá destruir modos de vida e, portanto, de forma indireta, os seres humanos que os 

praticam e com a competição se tornando global a corrida agora se dá numa pista também 

global151. Essa criação é alimentada pela inovação, que gera uma necessidade por mais criação, 

gerando um ciclo e somente aqueles que buscam a inovação, somente as sociedades mais 

criativas é que serão capazes de competir globalmente. O estado terá um papel de interferir 

nesse processo, tornando-se competitivo em escala global. 

Há uma relação na sociedade industrial entre a ciência, a técnica, a indústria e a 

sociedade, onde a ciência produz a técnica, a técnica produz a indústria, a indústria produz a 

sociedade, a sociedade produz a ciência. Nesse ciclo percebe-se que também há um retorno, e 

cada uma dessas também influenciará seu precedente, noutros termos, a indústria influi sobre a 

técnica e a orienta, e a técnica, sobre a ciência, orientando-a também, etc152. 

Nesse mundo global, a mobilidade dos agentes econômicos passou a ser um fator de 

estratificação, o mais poderoso e mais cobiçado deles, a liberdade de movimento traz vantagens 

muito além daquelas até então conhecidas por esses agentes, essa liberdade traduz-se em poder 

às organizações líquidas compatível com o poder dos Estados. 

Ainda, a mobilidade adquirida por agêntes econômicos privados significa uma nova 

desconexão do poder face a obrigações, fato que faz surgir uma nova assimetria entre a natureza 

extraterritorial do poder e a contínua territorialidade da “vida como um todo” -— assimetria 

que o poder agora desarraigado, capaz de se mudar de repente ou sem aviso, é livre para explorar 

e abandonar às conseqüências dessa exploração153. Livrar-se da responsabilidade pelas 

conseqüências é o ganho mais cobiçado e ansiado que a nova mobilidade propicia ao capital 

sem amarras locais, que flutua livremente154. 

Essa mobilidade não é possível em sua plenitude quando trata-se de bens industriais 

corpóreos. Assim como os proprietários de terras na Europa da idade média, os chamados 

“proprietários ausentes”155, eram negligentes às necessidades das populações que os alimentava 

e buscavam somente extrair o “excedente” do que era produzido por outros em suas terras,  

somente adiquiram responsabilidade no final do século XX com a assimilação pelas normas de 

de deveres do proprietário. 

                                                 
151 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Zahar. 2007. p.10. 
152 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. p.107. 
153 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p.12. 
154 Id. Ibid. p.13. 
155 Id. Ibid. p.13. 



68 

 

A vida líquida do mundo globalizado juntamente com a mobilidade dos bens 

incorpóreos, e a necessidade que a sociedade têm por estes, conferem poderes quase que 

ilimitados aos agentes econômicos que, por meio da inovação, conseguem ser competitivos no 

mercado global. Eles encontram-se numa situação semelhante aquela dos “proprietários 

ausentes” mas ainda mais livre pois não se encontram presos à localidade alguma.  

Os proprietários ausentes permaneciam, ainda que ligeiramente, presos à localidade 

onde encontrava-se encrustada sua propriedade, e isso estabelecia um limite prático a 

possibilidade irrestrita de exploração. Havia ainda alguns limites reais, como a propria ausência 

do dono, que  tornava a propriedade fundiária propensa a infligir danos irreparáveis à fertilidade 

do solo e à produtividade agrícola em geral como a exploração em demasia, o que iria inflingir 

danos as fortunas de seus proprietários156.  

Ao contrário destes, a mobilidade conferida na atualidade aos agentes econômicos, ora 

pela liquidez  e mobilidade dos recursos financeiros, ora pela mobilidade dos bens intelectuais, 

não enfrentam limites reais suficientemente fortes para que se vinculem à um território, ou uma 

sociedade. É pelo Direito que se estabelece uma regulação que pode impor tais limites ao livre 

exercício do direito sobre bens intelectuais. 

Tais possibilidades de impor limitações estão sendo encolhidas rapidamente pela 

possibilidade de mobilidade e pela concorrencia internacional. O custo de transferência das 

atividades econômicas quando envolve bens intelectais são mínimas, desde que se reconheçam 

tais direitos, sejam eles respeitados e que haja atrativos para que se justifica aos agentes 

econômicos à mudança de território. Um agente econômico que tenha uma considerável 

capacidade de mobilidade poderá sempre mudar de território caso as normas não sejam 

propícias ao desenvolvimento e fortalecimento de sua atividade, ou sejam de aplicação 

dispendiosa, ou ainda sejam de difícil aplicação, quer pela não observância das normas pela 

população, quer pelo excesso de burocracia envolvida na sua aplicação. Não há necessidade de 

se comprometer quando pode-se evitar. 

 O surgimento da Lei da Inovação, em um contexto macro, aparece como uma resposta 

brasileira à pressão internacional de regulação e incentivo a inovação157 buscando atender às 

necessidades de competição internacional. Vários são os países que adotam normas 

semelhantes, das quais destacam-se a National Research Devolopment Corporation158, 

                                                 
156 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p.14 
157 BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação. 

Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006. p.xix. 
158 Id. Ibid.  Atualmente British Technology Group, em 1948, no Reino Unido. 
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Stevenson-Wydler Technology Innovation Act159, Nayh-Dole University and Small Business 

Patent Act160, Bundesministeruim für Bildung and Forschug161, The Law to Promote 

Technology Transfer form Universities to Industry162, e a Loi sur l’innovation et la recherche163. 

Nesse cenário, a legislação nacional surge como um meio de regulação e incentivo aos 

investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I –, com peculiaridades 

referentes à realidade nacional de investimentos públicos no setor, ao contrário que se observa 

em outros países. 

Analisando da Política Nacional de Ciência, Tecnologia & Inovação – PNCT&I – 

percebe-se que, nas duas últimas décadas, o Brasil tem cada vez mais se destacado na área de 

produção de conhecimento científico, contudo, tal conhecimento científico ainda fica 

aprisionado nos muros invisíveis das Universidades164, ou seja, a indústria nacional não é 

inovadora, os centros de produção de novas tecnologias ainda é o setor público da educação de 

nível superior, até mesmo a IPGN, setor da indústria com um histórico considerável em 

produção tecnológica depende, para manter esses índices elevados em produção de novas 

tecnologias, de convênios estabelecidos com Instituições de Ensino Superior – IES. O Estado 

busca tornar o país competitivo por meio de proposições legislativas, políticas de investimento 

e desburocratização da utilização de tecnologias desenvolvidas no setor público, para que haja 

uma mudança gradativa, e necessária165, que transfira a iniciativa inovadora do setor público 

para o privado, ou pelo menos uma maior inserção da indústria nos índices nacionais de 

inovação, como os de depósitos de patentes, entre outros. 

Ainda, é interessante ter em mente que, assim como todos os demais tipos de 

propriedade, os bens intelectuais aplicáveis na indústria e comercio são garantias 

constitucionais não absolutas, vez que estão garantidos em observância de sua função social. 

Uma das diversas influências que a matéria de propriedade industrial vem do direito 

estadunidense, tendo por objetivo a regulação da matéria frente à necessidade de produção de 

tecnologia.  

Para o direito estadunidense, o objetivo principal do direito de propriedade intelectual é 

                                                 
159 BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da inovação. 

Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006. p.xix.  Em 1980, nos EUA. 
160 Id. Ibid.  Em 1980, nos EUA. 
161 Id. Ibid.  Em 1996, na Alemanha. 
162 Id. Ibid.  Em 1998, no Japão. 
163 Id. Ibid.  Em 1999, na França. 
164 No Brasil, as universidades são as maiores produtoras de conhecimento científico, até mesmo aquele 

conhecimento aplicado. 
165 NUNES, Gilvanda. Política nacional de CT&I aplicada às MPE. In RUSSO, Suzana. Et. All. Capacite: 

capacitação em inovação tecnológica para empresários. São Cristóvão: Editora UFS, 2011. p.11 
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o de garantir aos consumidores uma ampla variedade de bens intelectuais ao menor preço 

possível. Direito de propriedade intelectual visa alcançar este objetivo por meio dos direitos de 

propriedade, individual e das empresas, às informações que eles produzem e, através disto gerar 

a oportunidade de lucrar com a informação, sendo o lucro o incentivo econômico para produzi-

la166. 

O sistema de proteção à propriedade industrial dos Estados Unidos da América é uma 

das instituições mais antigas daquela nação, e como no Brasil, partem de um fundamento 

constitucional de “promover o progresso das artes úteis167”. Partindo da Constituição dos 

Estados Unidos da América, as leis que compõem o sistema de patente daquele país foi 

estabelecido a partir das leis aprovadas em 1790, 1793 e 1836, sendo a lei de 1836 aquela que 

estabeleceria o padão atual desse sistema, trazendo os critérios legais para a emissão de uma 

carta patente e a exigência do exame do pedido pelo Escritório de Patentes168. 

Embora a legislação patentária dos Estados Unidos tenha sido alterada desde 1836, não 

houveram mudanças na sua base durante esse tempo, além disso, observa-se que também 

ocorreram mudanças de caráter social e econômico naquele país em virtude do avanço e 

utilização de tecnologias cada vez mais complexas que fizeram emergir a comunidade industrial 

mais produtiva do mundo169, demonstrando-se a eficácia do sistema de patentes na promoção 

do desenvolvimento por meio da pesquisa e inovação, sendo este o valor fundamental desse 

sistema nos dias atuais170. 

Tal resultado é consequência de quatro fatores importantes existentes no sistema de 

patentes. O primeiro deles é que o sistema fornece um incentivo para a invenção na medida em 

que proporciona a possibilidade de recompensa ao inventor e àqueles que o apoiam, 

                                                 
166 The principal object of intellectual property in the United States is to ensure consumers a wide variety of 

intellectual goods at the lowest possible price. Intellectual property law aims to achieve this end by giving 

individuals and business property rights in the information they produce and, through the opportunit to proft from 

the information, the economic incentive to produce it. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, trademark and 

related state doctrines. 20 ed. New York: Foundation Press. 2008. p. 17.  
167 To promote the Progresso of [...] Useful Arts. Id. Ibid. p. 24. 
168 Stemming from a Constitutional mandate, patent acts were passed in 1790, 1793, and 1836. The Act of 1836 

established the pattern for our present system by providing statutory criteria for the issuance of patente and 

requiring the Patent Office to examinate applications for conformance thereto. Id. Ibid. p. 24-25. 
169 Although the law has been amended of numerous occasions - and even rewritten twice since 1836 - no basic 

changes have been made in its general character in the succeeding one hundred and thirty years. However, during 

this period of few statutory changes, major developments have occurred in the social and economic character of 

the country. The United States has undergone a dramatic transformations, creating and utilizing an enormously 

complex technology, to emerge as the world's most productive industrial community. Id. Ibid. p.25. 
170 Agreeing that the patent system has in the past performed well its Constitutional mandate "to promote the 

progress of useful arts," the Commission asked itself: What is the basic worth of a patent system in the context of 

present day conditions? The members of Commission unanimously agreed that a patent system today is capable 

of continuing to provide an incentive to research, development, and innovation. Id. Ibid. p.25. 
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encorajando o dispêndio de tempo e capital de risco em PD&I. O segundo fator, complementar 

ao primeiro, é o de que a proteção patentária permite que se obtenha um capital adicional 

necessário ao desenvolvimento e comercialização da invenção, uma vez que o seu titular tem, 

por uma período de tempo determinado, o direito de excluir terceiros do uso e comercialização 

do produto ou processo protegido. Além disso, e apontado como terceiro fator que confere 

eficácia ao sistema, a patente estimula a divulgação pública de infomações tecnológicas, 

evitando que muitas delas pudessem ser mantidas em segredo industrial, reduzindo com isso o 

custo de manutenção de sigilo para as empresas e permitindo o livre acesso à informação para 

que se reduza o custo e esforços no avanço tecnológico. Por fim, o quarto fator trata-se da 

promoção de uma troca internacional de informações e da facilidade que o sistema possui em 

fornecer proteção à propriedade industrial de estrangeiros171, incentivando a mobilidade de 

recursos e investimentos anteriormente tratada. 

Partindo para uma análise econômica desse instituto jurídico, não encontra-se uma 

unanimidade no pensamento dos economistas sobre a viabilidade do sistema de patentes. 

Alguns economistas criticam o sistema por considerarem  que muitas das invenções para as 

quais são concedidos direitos de patente não deixariam de ter sido inventadas e postas em uso 

se não houvesse qualquer tipo de proteção, assim, os consumidores das invenções poderiam ter 

à sua disposição todos os frutos do progresso técnico-científico sem necessariamente ter que 

pagar as taxas relativas aos royalties. Além disso, se a patente resulta em restrições 

monopolísticas que diminuem a produção e dificulta uma utilização mais eficiente dos recursos, 

é possível que o total real de recursos produzidos seja inferior aqueles produzidos sem o sistema 

de patentes172. 

                                                 
171 First, a patent system provides an incentive to invent by offering the possibility of reward to the inventor and 

to those who support him. This prospect encourages the expenditure of time and private risk capital in research 

and development efforts. Second, and complementary to the first, a patent system stimulates the investment of 

additional capital needed for the further development and marketing of the invention. In return, the patent owner 

is given the right, for a limited period, to exclude others from making, using or selling the invented product or 

process. Third, by affording protection, a patent system encourages early public disclosure of technological 

information, some of which might otherwise be kept secret. Early disclosure reduces the likelihood of duplication 

of effort by others and provides a basis for further advances in the technology involved. Fourth, a patent system 

promotes the beneficial exchange of products, services, and technological information across national boundaries 

by providing protection for industrial property of foreign nationals. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, 

trademark and related state doctrines. 20 ed. New York: Foundation Press. 2008. p.25. 
172 Many of the inventions for which patents are granted would also be made and put to use without any patent 

system. The consumers could have the fruits of this technical progress without paying any toll charges. Even if 

some inventions are made and used thanks only to the incentives afforded by the patent system, consumers must 

pay for all patented inventions and, hence, lose by the bargain. Moreover, if patent result in monopolistic 

restrictions which hold down production and hinder the most efficient utilization of resources, it is possible that 

total real income is less than what it would be without the patent system. Of course, there is impressive technical 

progress and a substantial growth of national income under the patent system, yet perhaps less so than there would 
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É verdade que se analisado em uma visão estritamente econômica de potencialização da 

eficácia da alocação de recursos onda há uma maior geração de riquezas, o sistema de patentes 

pode não parecer a melhor saída. Nota-se que ao transformar um recurso infinito em algo finito 

através de um monopólio legal (patente) perde-se uma parte dessa “quatidade” ilimitada que 

estaria sendo colocada à disposição da sociedade. Contudo, lembra-se que a teoria econômica 

atual, pautada na escassez, não comporta valores econômicos para bens infinitos, assim não há 

como tais recursos serem alocados como recursos econômicos sem a proteção da patente, é esta 

que irá conferir-lhes o status de produto em uma concepção econômica do termo. 

Outros economistas apontam não haver evidências que demonstrem empiricamente que 

as patentes servem para aumentar a inovação e a produtividade, e que apesar do enorme 

aumento do número de patentes e na força de sua proteção legal, a economia dos EUA não tem 

visto uma aceleração dramática da taxa de progresso tecnológico, nem um grande aumento nos 

níveis de recursos destinados ao setor de PD&I173. Tais argumentos são embasados por dados 

que comparam o aumento no número de patentes nas ultimas décadas nos Estados Unidos da 

América com a taxa de produtividade da indústria e a quantidade de recursos destinados ao 

setor de PD&I. 

Os dados mostram que de 1983 à 2010 o número de patentes concedidas nos EUA 

quadruplicou, mas esse aumento não foi proporcional quando comparado as taxas de 

produtividade da indústria, que registrou uma taxa de crescimento inferior à 1,0% em média, 

enquanto as despesas com PD&I oscilava em valores em torno de 2,5% do PIB nesse mesmo 

período174.  

Contudo, alguns fatores deixados de lado nessa análise devem ser considerados. 

Primeiramente o período de recessão econômica vivenciado pela economia estadunidense que 

                                                 
be without patents. . GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, trademark and related state doctrines. 20 ed. New 

York: Foundation Press. 2008. p.26. 
173 The case against patents can be summarized briefly: there is no empirical evidence that they serve to increase 

innovation and productivity, unless productivity is identified with the number of patents awarded—which, as 

evidence shows, has no correlation with measured productivity. This disconnect is at the root of what is called the 

“patent puzzle”: in spite of the enormous increase in the number of patents and in the strength of their legal 

protection, the US economy has seen neither a dramatic acceleration in the rate of technological progress nor a 

major increase in the levels of research and development expenditure. BOLDRIN, Michele; LEVINE, David K. 

The case againist patents. Journal Of Economic Perpectives. Pittsburgh, PA, p. 3-22. Dez-Mar, 2013. 
174 In 1983 in the United States, 59,715 patents were issued; by 2003, 189,597 patents were issued; and in 2010, 

244,341 new patents were approved. In less than 30 years, the flow of patents more than quadrupled. By contrast, 

neither innovation nor research and development expenditure nor factor productivity have exhibited any particular 

upward trend. According to the Bureau of Labor Statistics, annual growth in total factor productivity in the decade 

1970 –1979 was about 1.2 percent, while in the decades 1990 –1999 and 2000 –2009 it has been a bit below 1 

percent. Meanwhile, US research and development expenditure has been oscillating for more than three decades 

in a narrow band around 2.5 percent of GDP. The recent explosion of patents, in other words, has not brought 

about any additional surge in useful innovations and aggregate productivity. Id. Ibid. 
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culminou na crise de 2008, período que está compreendido no lapso temporal evidenciado na 

análise.  

Em segundo lugar a possibilidade do depósito de patentes estrangeiras em território 

americano e a inserção da China nesse cenário, pois, nos ultimos anos, o país asiático vem 

mudando sua política em relação à Propriedade Intelectual, respeitando a existência de tais 

direitos, tornando-se uma grande potência em patentes depositadas no mundo.  

Em terceiro, a mobilidade dos recursos financeiros, que juntamente com a crise 

financeira vivida nos EUA e com globalização das grandes empresas, faz com que os recursos 

possam ser investidos no setor de PD&I em outros países, e mesmo assim ter seus direitos de 

propriedade depositados no Escritório Estadunidense de Patentes para fins de concessão da 

carta patente naquele país. Por fim, deve-se considerar como um quarto fator os critérios 

adotados pelos escritórios nacionais na análise e concessão de patentes, não trata-se do Estado 

ter uma sistema forte ou fraco na concessão e respeitos aos direitos de propriedade industrial, 

mas sim da qualidade das patentes concedidas. São patentes concedidas onde o quadro de 

reividicações é tão confuso que não se consegue, mesmo em processos judiciais, estabelecer 

seu objeto175 e isso pode explicar a explosão de patentes estadunidenses vivenciada no período 

analisado sem que tenha havido um avanços dos indicadores de desenvolvimento do setor 

tecnológico daquele país. 

Há ainda outro conflito, independente dos lucros obtidos pelos tituleres do direito de 

patente ou das restrições sobre a produção impostas pelo monopólio conferido aos titulares, que 

envolve o sistema de patentes. Tal conflito, de extrema relevância para o Brasil, diz respeito ao 

problemas básico de alocação de recurços produtivos em uma economia em desenvolvimento, 

relevante à necessidade de saber se os recursos destinados ao setor de PD&I são suficientes, 

deficientes ou excessivos176. Para compreender esse conflito, faz-se necessário compreender a 

dinâmica do comportamento competitivo dos agentes de mercado em sua relação com o sistema 

                                                 
175 Patent owners - and the Federal Circuit itself - are beset on all sides by those complaining about the proliferation 

of bad patents and the abuse of those patents in court. Congress, the Federal Trade Commission, the National 

Academy of Sciences, industry leaders, the press, academics, and even the Patent and Trademark Office (PTO) 

itself have all gotten into the lawsuits filed by people who invented something decades ago against companies who 

do something very different today; patent claims so confusing that no one can be sure what the patent covers, even 

after a district court holds hearings on the subject; and the ability of those who own a patent on a small component 

to get control over most or all of a much larger product. BURK, Dan L. LEMLEY, Mark A. The patent crisis and 

how the court can solve it. Chicago and London: The University Of Chicaco Press, 2009. p.3. 
176 This is but one of the fundamental conflicts in the economics of the patent system. There is another, which is 

quite independent of any profits collected by the patent owners and of any monopolistic restrictions imposed on 

production. This second basic problem relates to the overall allocation of productive resources in a developing 

economy, and to the question whether at any one time the allocation to industrial research and development is 

deficient, excessive, or just right. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, trademark and related state 

doctrines. 20 ed. New York: Foundation Press. 2008. p.26. 
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de proteção de patentes, para isso, utilizaremos como exemplo o setor PD&I da IPGN. 

As empresas de energia investem grandes volumes de recurso em seus setores de PD&I 

buscando vantagens competitivas nesse mercado global. A competição entre os setores de 

desenvolvimento tecnológico desses atores no mercado assume a forma de uma corrida 

desenvolvimentista do laboratório para o escritório de patentes devido ao modelo de proteção 

patentária adotado que confere a proteção àquele que primeiro realizar o depósito do pedido de 

patente e não àquele que primeiro inventou. 

Destacam-se três objetivos principais das empresas nessa busca pelo desenvolvimento 

tecnológico, são eles o pioneirismo, a competição alternativa e o bloqueio de mercado. A 

empresa pode objetivar ser a primeira a encontrar uma solução para um problema que solucione 

uma de uma parcela de indivíduos no mercado, tendo o melhor produto que se adeque às 

preferências de seus potenciais consumidores, ou que solucione um problema técnico (um 

gargalo tecnológico) seja por meio um maquinário melhor ou processos mais eficientes que177, 

igualmente, irá lhe conferir uma vantagem concorrencial. Uma empresa poderá também buscar 

uma solução alternativa para um problema solucionado por uma patente se seus concorrentes 

para disputar um certo nicho de mercado178, isso irá ralativizar o monopólio existente pela 

patente concorrente na medida em que essa nova solução irá disputar com a anterior por suprir 

as mesmas necessidades dos indivíduos em um mesmo território. Tal fato é possível pois os 

direitos de patente irão proteger o produto ou processo e não o resultado obtido por meio do 

uso da tecnologia patenteada, assim pode-se obter o mesmo resultado prático a partir de duas 

tecnologias protegidas diferentes. Uma empresa poderá ainda objetivar bloquear um setor do 

mercado através das patentes179, tendo uma patente de uma tecnologia concedida, ela poderá, a 

partir daí, buscar desenvolver outras formas alternativas para a solução que ela detenha a 

patente e depositar todas, dessa forma ela impedirá, ou dificultará bastante, que seus 

concorrentes possam competir por esse nicho do mercado. 

Discute-se, em relação ao primeiro objetivo e à proteção a partir somente do registro, 

casos onde mais de um inventor desenvolvem uma mesma tecnologia em momentos quase 

                                                 
177 To be the first to find a patentable solution to a problem posed by the needs and preferences of the customers – 

a better product – or by the technological needs and hopes of the producers – better machines, tools, processes. 

GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, trademark and related state doctrines. 20 ed. New York: Foundation 

Press. 2008. p.26. 
178 After a competitor has found such a solution and has obtained exclusive patent rights in its exploitation, to find 

an alternative solution to the same problem in order to be able to compete with him in the same market – in other 

words, to “invent around” the competitor’s patent. Id. Ibid. p.26. 
179 After having found and patented the first solution, to find and patent all possible alternative solutions, even 

inferior ones, in order to “block” the competitor’s efforts to “invent around” the first patent. Id. Ibid. p.26. 
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simultâneos, mas aquele que desenvolveu primeiro não consegue ser o primeiro a depositar180. 

Alega-se que há um problema no sistema de patentes pois o inventor pioneiro teria que 

renunciar ao seu direito natural de exercer os direitos patentários, direito esse fruto do seu 

trabalho.  

De fato há alguns problemas nessa argumentação proposta. O primeiro deles diz respeito 

ao status de Direito Natural conferido à patente. A proteção patentária conferida pelo direito 

brasileireia, à exemplo de todos os sistemas de patente do mundo, confere direitos análogos à 

propriedade aos bens intelectuais que seguem os procedimentos e obedecem os requisitos 

previsto na lei de propriedade industrial, dessa forma pode-se perceber que não há um direito 

natural de propriedade aos bens intelectuais, não há posse fática sobre os bens intelectuais, o 

que existe é uma construção jurídica, é o ordenamento jurídico que confere direitos ao titular 

da patente. O outro ponto a ser discutido é a motivação para a concessão do direito de patente, 

e para compreender-se deve se utilizar da ficção de uma situação onde não existam direitos 

patentários. 

Volta-se para a IPGN, em um mundo sem patentes os investimentos em inovação irão 

continuar ocorrendo, pela pressão exercida pela escassez de recursos, e pela necessidade de 

diferenciação da matriz energética, pela pressão do mercado consumido por produtos 

diferenciados, pela necessidade de tornar produtos e processos mais eficientes, ou ainda na 

busca por soluções de problemas técnicos encontrados na cadeia produtiva. Não havendo a 

possibilidade de proteção, mas havendo o custo de desenvolvimento, a empresa inovadora 

deveria buscar um meio para evitar que a tecnologia desenvolvida chegasse ao conhecimento 

público, e esse meio seria a manutenção do sigilo, o que agrega mais um ônus ao produto final. 

Percebe-se que se a patente mostra-se como uma alternativa ao sigilo, os direitos provenientes 

de sua concessão não devem ser destinados àqueles que primeiro inventam mas mantém o 

sigilo, mas sim aos que primeiro o tornam públicos, como meio de incentivar a publicização do 

processo ou produto patenteado.  

Imagine que uma empresa desenvolve um novo fluido de perfuração, mais eficiente que 

os demais existentes no mercado, ao tornar esse conhecimento público ela evitará que seus 

concorrentes utilizem desnecessariamente recursos em PD&I para chegar ao mesmo resultado, 

e mais que isso, sua concorrente poderá desenvolver produtos similares, mais eficientes, ou de 

                                                 
180 Concerning the first form, there was much complaint that other inventors who discovered practically 

simultaneously “the same utility”, but were not the first in the race to the patent office, had to forego their “natural 

privilege of labor” and were barred from using own inventions. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, 

trademark and related state doctrines. 20 ed. New York: Foundation Press. 2008. p.26. 
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menor custo, para disputar com ela o nicho de mercado, ou ainda poderá utilizar a tecnologia 

patenteada para a partir dela desenvolver pesquisas com intuito de melhorá-la. Esse avanço 

tecnológico e a melhor alocação dos recursos destinados à PD&I somente é possível graças ao 

caráter público que tem a informação quando patenteada. 

Mas a informação tecnológica somente se tornará pública quando for patenteável, ou 

seja, na fase de produto ou processo, os que ainda permite a existência de um lapso temporal 

considerável entre o inicio das pesquisas e o resultado à ser patenteado. Tal fato, juntamente 

com a concorrência existente no mercado e pelo fato dos dados de patentes serem públicos, o 

que permite que empresas pesquisem setores onde seus concorrentes investem mais recursos de 

PD&I para direcionar seus próprios recursos disponíveis, é possível que duas ou mais empresas 

invistam recursos simultaneamente no desenvolvimento da mesma tecnologia, mas somente 

uma delas poderá possuir os direitos de exercício da patente, aquela que primeiro depositar o 

pedido, as demais irão adaptar suas pesquisas para buscar resultados diferentes que permitam 

competir com aquela empresa dentro do nicho de mercado em que haja essa disputa.  

Uma forma de encarar esse fato é como uma despesa incidental, um custo social que 

deve ser tolerado em face às vantagens do sistema como um todo181, além disso, o fato de uma 

empresa chegar à um resultado primeiro que outras não irá anular as demais pesquisas 

desenvolvidas na busca da solução já patenteada. Os esforços podem ser redirecionados na 

melhoria daquela tecnologia ou no desenvolvimento de tecnologias que possa concorrer com 

aquela protegida, ou ainda podem resultar em inovações acidentais. 

Mais que um custo social tolerável, o trabalho e recursos investidos em pesquisas 

concomitantes que buscam o mesmo resultado, permitido pelo sistema de patentes, é justificável 

pela probabilidade ou possibilidade de que eles podem encontrar a solução para algum 

problema técnico que inicialmente não era seu objetivo182. O impacto dessa possibilidade pode 

ser algo tão grandioso quanto seria o impacto do sucesso da pesquisa em atingir seu objetivo, 

como no caso da penicilina,  descoberta de forma acidental, ao acaso, mas que teve um grande 

impacto na sociedade, sendo responsável por salvar milhares de vidas e rendendo ainda um 

                                                 
181 Of course, one may regard this as an incidental expense of an otherwise beneficial institution, an unfortunate 

byproduct, an item of social cost, which, perhaps, is unavoidable and must be tolerated in view of the social 

advantages of the system as a whole. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, trademark and related state 

doctrines. 20 ed. New York: Foundation Press. 2008. p.27. 
182 There is, however, another “justification” for this kind of “competitive research”: it can be summarized in the 

colorful word “serendipity”. This means “the faculty of making happy and unexpected discoveries by accident”. 

The idea is that the research teams engaged in “inventing around patents”, might by sheer accident hit upon 

something really useful. In other words, the work of these research forces is justified by the possibility or 

probability that they might find something which they did not set out to find. Id. Ibid. p.27. 
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prêmio Nobel aos seus descobridores. 

Mas a patente por si só não pode ser considerar como um propulsor do desenvolvimento 

econômico de uma país, uma patente somente poderá ser considerada no cálculo de riquezas de 

um país quando ela for válida para além das fronteiras desse país. Noutros termos, uma patente 

somente poderá ser contabilizada como riqueza nacional quado a partir dela puder se aferir 

royalties em territórios estrangeiros, pois a partir dela haverá um fluxo de entrada de recursos, 

contudo, deve-se observar que as patentes estrangeiras concedidas nacionalmente devem ser 

observadas como passivos183, dessa forma, se o sistema de patentes pretende ser um propulsor 

do desenvolvimento, deve-se tornar o meio científico da nação propício ao surgimento da 

inovação.  

Analisar essa inovação na perspectiva do meio mostra-se de grande importância para 

atingir o objetivo de verificar se a regulação positiva no sistema jurídico brasileiro consegue 

atingir seu caráter indutor do surgimento da inovação. É importante perceber que a inovação 

não surge, como o senso comum pode ser induzido a pensar, de momentos de uma lampejo 

onde do nada a solução de um problema aparece no mento do inventor.  

Para compreender a inovação em seu meio, buscou-se uma teoria que demonstre a forma 

como ela surge. Para isso analisa-se a Lei Física de Kleiber, a qual descreve um método 

matemático invariável que chamou de Lei da Potência de ¾. Kleiber descobriu que se marcasse 

num gráfico a massa versos o metabolismo das mais variadas espécies de animais, numa grade 

logarítmica, o resultado seria uma linha perfeitamente reta184. Kleiber comprovou que o 

metabolismo de um ser vivo aumenta na proporção do peso corporal, assim, um animal que seja 

mil vezes mais pesado que outro terá uma média de vida 5,5 vezes mais longa e uma taxa de 

batimentos cardíacos 5,5 vezes mais lenta. 

Após os resultados positivos dos experimentos de Kleiber, o físico Geoffley West 

resolveu testar se a equação também se aplicava à organismos não vivos, os das “supercidades”. 

Em 2009 West reuniu uma rede de pesquisadores pelo e passou a coletar e catalogar dados das 

cidades no planeta, e ao realizar o processamento das informações, percebeu que a equação 

                                                 
183 No statistics of national wealth would ever include (domestic) “patent property”. And the “destruction of patent 

property” – though it may effect the future performance of the economy – would leave the Nation’s wealth, as it 

is now understood in social accounting, unimpaired. (An exception must be noted concerning foreign patent rights. 

One may regard domestic holdings of foreign patents as claims to future royalties and profits earned abroad and, 

hence, as assets; of course, foreign holdings of domestic patents, establishing foreign rights to future royalties and 

profits earned here, would the have to be counted among the liabilities and, therefore, as deductions from the 

national wealth). GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, trademark and related state doctrines. 20 ed. New 

York: Foundation Press. 2008. p.27. 
184 JOHNSON, Steven. Where good ideas come from: the natural history of innovation. Tradução Maria Luiza 

X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p.12. 
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também era verdadeira quanto ao crescimento de setores de energia, transporte da vida 

urbana185. Contudo, para o presente estudo, interessa aquilo que não seguia a lógica matemática 

de Kleiber, a Inovação. 

A comparação dos dados de West demonstrou que quanto maior uma cidade, mais 

inovadora ela será, mas não numa escala linear, pois, “à medida que crescem, as cidades geral 

ideias num ritmo mais rápido186”, o que ficou demonstrado por West é que não ocorre um 

aumento na criatividade de uma cidade de maneira direta ao seu crescimento, se isso ocorresse 

uma cidade maior teria um número de patentes e invenções per capita semelhante aos 

encontrados em cidades maiores, contudo, comprovou-se que essa é uma “relação sublinear”, 

todo o barulho, a aglomeração e distração das grandes cidades de alguma forma contribui para 

a inovação187. 

Deve-se ter em mente que a inovação necessita de um meio e de condições favoráveis 

para ser desenvolvida, seu surgimento é limitado pelas peças e habilidades que as cercam, 

limitam-se ao possível adjacente188, noutros termos, uma inovação é limitada pelo meio onde 

ela se origina, os recursos disponíveis. O possível adjacente está relacionado tanto com os 

limites da inovação quanto com sua abertura, dessa forma, o ambiente inovador deve facilitar 

com que seus habitantes explorem esses limites, que irão se expandir cada vez que forem 

alcançados. Este é o primeiro de sete fatores que irão possibilitar o surgimento da inovação. 

Quando normalmente pensa-se sobre o surgimento de ideias inovadoras a imagem que 

vem à mente é a da epifania, como se a inovação viesse à tona por meio de lampejos, 

iluminações na mente inovadora que transcendem o seu tempo, contudo, ao analisar-se mais a 

fundo, não é dessa forma que ocorre. Uma ideia, em termos biológicos, é uma ligação de uma 

rede neural. Ao pensarmos algo novo novas conexões neurais surgem, nos dando a sensação de 

novidade, mas essas conexões são limitadas às experiências vividas pelo indivíduo, como se 

cada um tivesse seu possível adjacente pessoal, limitado pelas experiências de vida. 

A grande questão suscitada aqui é de como impelir a mente humana para que ela possa, 

com maior facilidade, gerar ideias inovadoras. Para isso, o direito, enquanto regulador da 

sociedade tem que possibilitar ambientes que sejam propícios ao surgimento de redes de ideias 

                                                 
185 JOHNSON, Steven. Where good ideas come from: the natural history of innovation. Tradução Maria Luiza 

X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p.13. 
186 Id. Ibid. p.13. 
187 Id. Ibid. p.14. 
188 Id. Ibid. p.39. 
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ou pessoas que possibilite a conexão de ideias e pensamentos, para que se amplie o possível 

adjacente189.  

Redes de compartilhamento de conhecimentos é o segundo fator espacial que facilitará 

o surgimento da inovação. Percebe-se que esse possível adjacente é uma limitação, muitas vezes 

individual, que está estabelecido pelo conhecimento do indivíduo. Cada indivíduo está limitado 

à realizar escolhas com base naquele conhecimento que ele detém naquele momento, e o mesmo 

funciona para a resolução de problemas. Mas quando se da liquidez ao meio inovador, 

permitindo o fluxo de ideias, o compartilhamento de informações, a probabilidade de que 

alguém faça a conexão entre uma informação nova com aquelas que ele detém e consiga a 

inspiração necessária à resolução do problema ao qual esse um problema está buscando 

soluções e consideravelmente maior. Uma vez que a inovação, no Brasil, concentra-se nas 

Universidades, é possível estabelecer normas e políticas públicas que possibilite a criação 

dessas redes. 

Isso por que a inovação não é um processo súbito, o processo de criação pode ser 

traduzido como uma palpite lento que permeia a mente do seus criadores, por longos períodos 

até que encontra um outro palpite, ou um novo acúmulo de ideias, algo que se conectará com o 

pensamento anterior e solucionará um problema que permeava a mente de seu inventor190. O 

fato de que há a necessidade que aconteçam tais colisões para o surgimento da inovação pode 

dar uma pequena pista do meio mais eficiente para que a inovação surja. Tal meio deve 

proporcionar uma conexão de ideias191, mas não deve ser restrita a uma dessas conexões. Deve-

se buscar uma troca interdisciplinar de conhecimentos, uma vez que a divisão do conhecimento 

proposta por Descartes não mostra-se mais eficiente. 

Como visto, a maioria das ideias inovadoras surgem quando uma ideia liga-se ao 

pensamento que proporciona uma solução para o problema em questão, mas esse processo não 

é algo instantâneo, e não há uma certeza de que a solução surgirá, o que torna qualquer 

investimento em inovação em um investimento de alto risco e não há uma obrigação de retorno 

                                                 
189 JOHNSON, Steven. Where good ideas come from: the natural history of innovation. Tradução Maria Luiza 

X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2011p.52. 
190 Id. Ibid. p.60-82. 
191 DANTAS, Thomas Kefas de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba 

Vilar. O impacto da lei de inovação na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias: análise dos dados de 

prospecção. Anais do Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica - Simtec, Aracaju, v. 1, n. 1, p.310-322, 

set. 2013. ISSN: 2318-3403. Disponível em: 

<http://www.portalmites.com.br/anaissimtec/index.php/simtec/article/view/33/50>. Acesso em: 10 mar. 2013. 
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dos investimentos uma vez que não há certeza de que o processo de PD&I irá gerar uma nova 

tecnologia com aplicabilidade no mercado em um espaço de tempo razoável192.  

Uma rede que permita a troca de informações pode tornar esse processo 

consideravelmente mais rápido, mas deve-se, ao mesmo tempo, evitar que a troca de 

informações torne-se algo fragmentado entre cientistas das mesmas áreas. Para a inovação, a 

fragmentação do conhecimento pode ser um grande problema. A título de exemplo, vemos a 

incubadora de Stephane Etienne Tarnier, sua concepção veio a partir das observações do 

obstetra à chocadeiras de um zoológico, quando o médico viu seu funcionamento percebeu que 

a concepção poderia ajudar nos cuidados neonatais de crianças nascidas prematuramente193. O 

químico Kukelé, ao tentar explicar o comportamento de algumas moléculas sem sucesso, 

precisou de seus conhecimentos em alquimia grega para que seu subconsciente fizesse a ligação 

entre a molécula de benzeno e a figura do Uróboro, o ser mitológico representado por uma 

serpente que engole a própria cauda.  

Isso ocorre com quase a totalidade das ideias inovadoras, os palpites que permeia as 

mentes dos inovadores, devido a dedicação em explicar um fato ou solucionar um problema, 

chocam-se com outros pensamentos e ideias por eles absorvidos, e que por inúmeras vezes são 

de áreas diversas à área técnica a qual está ligada a invenção. Há um certo empréstimo de 

conceitos científicos que transcendem à área da ciência onde originalmente são utilizados para 

solucionar problemas em áreas diversas, fato definido como exaptação194.  

Até mesmo nas ciências humanas e sociais pode-se observar o empréstimo de conceitos 

para explicar teorias e pensamentos, à exemplo do conceito sistêmico do direito. Ao explicar a 

autopoiese do direito na sua teoria dos sistemas, Luhmann faz a exaptação de um conceito 

bastante utilizado nas ciências biológicas195, onde os sistemas autopoiéticos estão ligados ao 

                                                 
192 DANTAS, Thomas Kefas de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba 

Vilar. O impacto da lei de inovação na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias: análise dos dados de 

prospecção. Anais do Simpósio Internacional de Inovação Tecnológica - Simtec, Aracaju, v. 1, n. 1, p.310-322, 

set. 2013. ISSN: 2318-3403. Disponível em: 

<http://www.portalmites.com.br/anaissimtec/index.php/simtec/article/view/33/50>. Acesso em: 10 mar. 2013. 
193 SÁ NETO, José Antonio de; RODRIGUES, Benedita Maria Rêgo Deusdara. Tecnologia como fundamento 

do cuidar em Neonatologia. Texto & Contexto: Enfermagem, Florianópolis, v. 9, n. 2, p.1-1, jun. 2010. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072010000200020>. Acesso 

em: 10 jun. 2013. 
194 JOHNSON, Steven. Where good ideas come from: the natural history of innovation. Tradução Maria Luiza 

X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p.125. 
195 Si se quiere llevar adelante un programa auspiciado por la teoría de sistemas, se tiene que llegar a precisar la 

operación que conduce a la reproducción autopoiética. En el campo de la biología por razones de las 

investigaciones bioquímicas se puede presuponer un consenso -aunque muchos biólogos consideran que el 

concepto de autopoiesis es trivial, ya que lo que ofrece es sólo una palabra, y que eso se puede describir mucho 

más exactamente con el modo de operación. LUHMANN, Nikklas, El derecho de la sociedad. 2 ed. México: 

Herder, Universidad Iberoamericana. 2005. p. 30-31. 
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seu tipo de operação, tanto no que concerne ao processo de produção das operações como no 

que se refere ao processo de construção de suas estruturas moleculares. Para o Direito, este 

conceito é válido na medida em que a linguagem é considerada como seu fator de produção196.  

Essa comunicação em rede deve buscar uma nova transdiciplinaridade, não uma simples 

oposição aos limites impostos pela divisão dos domínios científicos, mas buscando uma forma 

de fazer com que tais domínios possam comunicar-se num paradigma de complexidade, que, 

ao mesmo tempo, separe e associe197, que permite o exercício da contemplação às unidades 

elementares, mas que haja o diálogo com o todo, inclusive na problematização e no 

direcionamento dos rumos da ciência e consequentemente na inovação da técnica que melhor 

se adapta à sociedade.  

Outro requisito desejável em um meio que induza a inovação diz respeito ao erro. O erro 

é algo desejável, até certo ponto, no processo de criação da inovação, pois ele funciona como 

um fator que favorece a diversidade, possibilita a evolução. O Marcapasso, por exemplo, foi 

inventado em 1956, por Wilson Greatbatch, um professor de engenharia na Universidade de 

Buffalo, que trabalhava na construção de um dispositivo que pudesse gravar os impulsos 

elétricos de um coração e assim gravar ritmos cardíacos. Ele acidentalmente instalou um 

emissor no lugar de um receptor elétrico, o que acabou por induzir uma nova frequência 

cardíaca ao coração, ao invés de simplesmente gravá-la198. Um ambiente que suporte o processo 

de inovação deve permitir que os seus atores tenham acesso ao estado da técnica atual, permita 

a troca de informações tecnológicas e científicas, e que suporte a insegurança dos investimentos 

permitindo possíveis erros. 

                                                 
196 Los sistemas autopoiéticos están atados a su tipo de operación, tanto en lo que concierne a la producción de sus 

operaciones como en lo referente a la construcción de sus estructuras. No hay, dicho de otra manera, ninguna 

“diversidad esencial” o “diversidad material” entre operación y estructura. Ya en el proceso de la vida de la célula 

las enzimas son datos, factores de producción y programas. En el sistema de la sociedad esto es válido para el 

lenguaje. Una descripción del sistema de derecho no puede partir de que las normas son de una cualidad y sustancia 

distinta a las comunicaciones (aunque más tarde distinguiremos entre código y programas). Las comunicaciones 

jurídicas tienen, siempre, como operaciones del sistema del derecho una doble función: ser factores de producción 

y ser conservadores de las estructuras. Estas comunicaciones establecen condiciones de enlace para operaciones 

subsiguientes y con ello confirman o modifican, a la vez, las estructuras dadas. De esta manera los sistemas 

autopoiéticos son siempre sistemas históricos, que parten del estado inmediatamente anterior que ellos mismos 

han creado. [...] Se puede, como observador, distinguir entre determinación de estado y selección de la estructura, 

pero éstas no se pueden dividir desde el punto de vista operativo. La operación tiene su unidad como un elemento 

autopoiético y precisamente porque sirve a esos dos procesos fenoménicos. . LUHMANN, Nikklas, El derecho 

de la sociedad. 2 ed. México: Herder, Universidad Iberoamericana. 2005. p. 32. 
197 MORIN, Edgar. Ciência com consciência. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. p.138. 
198 HAMMERSCHMIDT, Roberto. 15 coisas inventadas ou descobertas por acaso: Acidentes acontecem e 

alguns deles acabaram revelando produtos famosos e até provocando revoluções médicas e tecnológicas. 2012. 

Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/invencao/17270-15-coisas-inventadas-ou-descobertas-por-

acaso.htm>. Acesso em: 05 jun. 2013. 
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Para tornar o mercado competitivo globalmente, o Estado deve buscar tornar possível 

que o meio científico e tecnológico nacional tenha os requisitos anteriormente citados e 

possibilite que o surgimento da inovação seja potencializado pelas condições encontradas. Mas 

não há como o Estado fazer isso sem intervir em esferas privadas, o que pode resultar numa 

diminuição da liberdade e culminar em atos que diminuam o grau de competitividade que se 

almeja elevar. Mesmo que a Constituição Federal de 1988 tenha atribuído um papel primordial 

à livre iniciativa e à livre concorrência, o fato é que o Estado, ainda assim, irá intervir na 

economia, e não irá fazê-lo somente em situações excepcionais199. 

Além de um instrumento de governo, a Constituição aponta os fins, diretrizes e 

programas a serem realizados pelo Estado e pela sociedade, ao postular um plano de ação global 

normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus 

artigos 1º, 3º e 170200. Assim, define-se que a intervenção estatal na economia, mediante os atos 

que buscam regulamentar e regular alguns setores desta, devem obedecer não somente os 

princípios e fundamentos do capítulo constitucional referente à ordem econômica, mas sim ao 

ordenamento jurídico constitucional em toda sua unidade. 

O ordenamento jurídico, em sua completude, deve ter o desenvolvimento social como 

finalidade última, pois não importa ter uma ordem tributária, orçamentária, econômica e 

financeira, organização do Estado, direitos sociais, se isso não se reverter em benefício da 

sociedade201. 

A inovação, na ótica do direito, terá sua proteção por via do direito de propriedade 

intelectual, campo que abrange as mais diversas formas de proteção dos bens intangíveis. Tal 

proteção é necessária para garantir que os investimentos em PD&I possam ser relativamente 

rentáveis. Fundamenta-se tal informação pela natureza dos bens intangíveis, e pelo seu 

comportamento diverso dos bens tangíveis frente à exploração econômica. Ao contrário dos 

bens tangíveis que se desgastam com o uso, os bens intangíveis tem a capacidade de se 

multiplicarem com o uso202. 

O termo “inovação” ingressa no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da lei 

de inovação, lei nº 10973 de 2004, que traz em seu artigo 2º, IV, que inovação é a “introdução 

                                                 
199 ADI 3.512/ES, Rel. Min. Eros Grau, julg. Em 15.02.06, maioria, DJ 23/06/06, p.03 
200 ADI 3.512/ES, Rel. Min. Eros Grau, julg. Em 15.02.06, maioria, DJ 23/06/06, p.03 
201 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Hermenêutica constitucional da ordem econômica regulatória: 

princípios. In: MENDONÇA, Fabiano; FRANÇA, Vladimir; XAVIER, Yanko. Regulação econômica e proteção 

dos direitos humanos: um enfoque sob a óptica do direito econômico. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 

2008. p.30. 
202 DEHEINZELIN, Lala. Desejável mundo novo: vida sustentável, diversa e criativa em 2042.  1 ed. São Paulo: 

Ed. do Autor, 2012. p.13. 
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de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos 

produtos, processos ou serviços”.  

Um conceito que deve ser observado para complementação do tema, é o quesito da 

novidade como sendo tudo aquilo que encontra-se fora do estado da técnica. O termo estado da 

técnica (ou estado da arte), por sua vez, remete ao conjunto de tecnologias existentes, sejam 

elas protegidas ou não por direitos de propriedade intelectual Outro termo recorrente na 

literatura especializada é o chamado “domínio público”. Entende-se por domínio público como 

o recorte do conjunto do estado da técnica que não está protegido por direitos autorais, ou que 

pelo decurso do tempo, o direito que o protegia já cessou sua eficácia. Um outro conceito 

incorporado pela lei de inovação na definição do termo é o de “aperfeiçoamento”. 

Doutrinariamente o termo vem aludindo à ideia de melhoria funcional trazida pela inovação à 

invenção. 

Um ponto importante a ser trabalhado no conceito de inovação trazido pela lei em 

questão, refere-se ao ambiente social englobado dentro do conceito. A Lei de Inovação busca 

regular a proteção e incentivo à criação de bens, processos ou serviços novos com um potencial 

aplicação em ambiente industrial ou social, quando há possibilidade de inserir tais bens no 

mercado. 

Ainda tendo a referida lei como base, encontra-se em seu artigo 2º, II, a definição das 

criações como “invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, 

topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer 

outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo 

produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores”. 

A definição legal de “criação” está intimamente ligada ao conceito de tecnologia 

trabalhada por Pimentel203. Segundo o autor, tecnologia é um vocábulo de origem grega. 

Etimologicamente quer dizer o estado da arte, e tem o mesmo significados em outros idiomas 

ocidentais, designando um conjunto de conhecimentos que se aplicam a um determinado ramo 

de atividades. Nas ciências sociais, a partir do século XVIII nas sociedades industrializadas, ou 

no caminho da industrialização, o termo passa a designar todo um setor organizado do conjunto 

de conhecimentos sobre os princípios e descobertas científicas aplicadas a um setor organizado 

do conhecimento. Também refere-se aos processos industriais existentes e aos antigos, aos 

métodos de transmissão e comunicação de tais conhecimentos de processos e serviços.  

                                                 
203 PIMENTEL, Luiz Otávio, Las funciones del derecho mundial de patentes. Córdoba: Advocatus. 2000. p.45. 
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Ainda sobre o Art. 2º, II, da Lei de Inovação, compreende-se como exemplificativo o 

hall de proteção estabelecido, sob pena da referida lei perder sua eficácia futura, frente às tão 

dinâmicas mutações quanto as formas as quais a inovação está sujeita204. 

Concebendo o conceito de inovação como ligado ao conceito de tecnologias, pode-se 

voltar à Constituição Federal e buscar a proteção constitucional do tema. Em seu artigo 5º, 

XXIX, A Carta Magna garante aos autores de inventos um privilégio temporário para 

exploração comercial do bem, desde que observado o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico do país. Além disso, a proteção da inovação possui proteção em observância aos 

princípios constitucionais de ordem econômica, como a Livre Concorrência, garantia de 

liberdade e isonomia no exercício de atividade mercantil como já dito anteriormente.  

 Em decorrência da atual política nacional de incentivo a inovação, o Governo Federal 

anunciou a poucos dias a criação e o modelo institucional da Empresa Brasileira para Pesquisa 

e Inovação Industrial (Embrapii). Segundo o MCTI, a Embrapii é uma iniciativa do Governo 

Federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério da Educação (MEC)205. 

 A empresa servirá como apoio ao  processo de cooperação entre empresas nacionais – 

em especial as pequenas e médias – e as ICT's. A empresa se espelha no modelo da EMBRAPA, 

que tem levado o Brasil a patamares de excelência em inovação na área da agropecuária.

 “Na avaliação do ministro, os resultados nessa área, bem como no petróleo e na 

aeronáutica, mostram o quanto o país está preparado para atuar na economia do 

conhecimento”206. Em termos de Investimentos, a Embrapii conta com uma perspectiva de 

investimentos, públicos e privados, da ordem de R$ 1 bilhão para 2013 e 2014. Os recursos são 

provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e dos 

parceiros envolvidos. 

 O FNDCT, é hoje o maior financiador de PD&I no país, sua composição se dar por meio 

de recursos arrecadados via contribuições das empresas fundos setoriais, sendo o maior deles 

vinculado à indústria petrolífera, este, formado integralmente pela CIDE recolhida das 

                                                 
204DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARÃES, Patrícia. A lei de inovação, as políticas de 

desenvolvimento e a indústria do petroleo. In: II Congresso internacional direito e contemporaneidade: mídias 

e direitos da sociedade em rede. Anais.  Santa Maria (RS): UFSM, 2013. Disponível em: 

<http//www.ufsm.br/congressodireito/anais>. Acesso em: 12 jul 2013. 
205BRASIL. FINEP. Presidenta Dilma anuncia modelo da Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação 

Industrial. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/noticia.asp?cod_noticia=3152>. Acesso em: 14 

mar. 2013.  
206Id. Ibid. Acesso em: 14 mar. 2013.  
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empresas do setor207. Segundo dados apresentados pela revista Em Discussão “O FNDCT tem 

mais de R$ 200 bilhões em ativos. Gera recursos próprios porque boa parte foi utilizada como 

crédito e permitiu a capitalização. [No fundo] há apenas três fontes importantes, e a maior delas 

é o petróleo (40% da arrecadação)208”, tal fato corrobora em comprovar a dependência do país 

na indústria energética.  

Apesar de toda a regulação e incentivo à produção da inovação, o maior incentivo 

encontra-se justamente na sua principal forma de proteção: a patente. O direito de patente tem, 

na verdade, um papel muito mais importante nas sociedades contemporâneas do que servir de 

mero instrumento competitivo de algumas indústrias. A tecnologia tem sido o motor 

fundamental do desenvolvimento econômico durante os dois últimos séculos.  

O rápido crescimento econômico experimentado durante esse período tem sido 

consequência da expansão das fronteiras tecnológicas. As sociedades nas quais, por diversos 

motivos, essa expansão tecnológica não tem tido força, têm também mantido 

proporcionalmente os mesmos níveis de atividade econômica do início da revolução industrial. 

O crescimento econômico não é um produto automático do tempo, mas sim a consequência de 

um processo de expansão tecnológica que resulta, como elementos necessários para sua 

solidificação econômica, melhorias na educação e a incorporação de novas tecnologias aos bens 

de capital209. 

O interesse jurídico tutelado, em sede da proteção jurídica patentária, é, sem dúvidas, a 

necessidade social de favorecer o surgimento da inovação por meio de investimentos públicos 

e principalmente privados na indústria, buscando a concretização do interesse coletivo, e 

direito, no desenvolvimento tecnológico, econômico e social. A lei, restringe a liberdade 

pública em favor de interesses estritamente privados pois o resultado obtido com isso é a criação 

de uma ambiente que permita o investimento privado em inovação, este então será a 

concretização de um interesse nacional, o que irá justificar e reequilibrar a relação entre o 

                                                 
207BRASIL. Em Discussão. Senado. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT): 

fundo de recursos para financiamento do setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/recursos-fundo-social-royalties-

de-petroleo/fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-fndct-fundo-de-recursos-para-

financiamento-do-setor-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2013.  
208 EM DISCUSSÃO: Revista de audiências públicas do Senado Federal. Brasília (df): Secretaria Jornal do 

Senado, v. 3, n. 12, 01 set. 2012. Mensal. p.69. 
209 El Derecho de Patentes tiene en realidad un papel mucho más importante en las sociedades contemporáneas 

que el de mero instrumento competitivo en la indústria[...] La tecnología ha sido el motor principal del desarrollo 

económico experimentado durante ese período ha sido consecuencia de la expasion de las fronteras tecnológicas. 

Las sociedades en las cuales, por diversos motivos, no ha tenido lugar esta expansión, han permanecido en los 

mismos niveles de actividad económica por habitante previos al inicio, a nivel mundial, de la Revolución 

Industrial. LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas. Derecho de las patentes de invención. 2. Ed. Vol. 1. Buenos 

Aires: Heliasta, 2004. p.14. 
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público e o privado, por exemplo, nos Estados Unidos, a patente é reconhecida como uma 

grande mola propulsora da economia, gerando emprego para milhões de pessoas, além da 

proteção conferida à inovação210.  

 

4.1. DIREITO PATENTÁRIO 

 

A patente, como visto, é um direito de exclusividade da exploração de uma invenção 

por um período determinado. Trata-se de um direito derivado de um ato estatal específico cujo 

as consequências são determinadas de forma explícita pela legislação. O seu conceito e seu 

sistema de proteção se desenvolveu de forma bastante uniforme no mundo inteiro, devido às 

pressões internacionais pela garantia à esse tipo de proteção, bem como ao papel 

homogeneizador exercida pela Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, de 

20 de março de 1883, revisado em Bruxelas em 14 de dezembro de 1900, em Washington em 

2 de junho de 1911, em Haya em 6 de novembro de 1925, em Londres em 2 de junho de 1934, 

Lisboa em 31 de outubro de 1958 e por fim em Estocolmo em 14 de julho de 1967. Por meio 

do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992, o Brasil aderiu à revisão de Estocolmo da Convenção. 

Há ainda o Acordo TRIPS, que contribuiu para reforçar a uniformidade do microssistema de 

proteção às patentes de invenção. 

A regulação de como dar-se tal proteção em matéria infraconstitucional é estabelecida 

pela Lei de Propriedade Industrial – LPI –, mais especificamente na figura da proteção ao 

Direito de Patente. A Lei nº 9.279 de 1996 regula a proteção jurídica da inovação conferida na 

forma do direito de patente do seu artigo 6º ao 89, os quais serão analisados a seguir.  

Primeiramente, em matéria de patentes, a Lei de Propriedade Industrial confirma o 

preceito constitucional de que ao autor da uma invenção ou modelo de utilidade está assegurado 

o direito de requerer ao Estado a exclusividade de exploração comercial do seu invento. Ao 

contrário do direito de autor, onde não há a obrigatoriedade do registro junto aos órgãos 

competentes, o direito de patente presume que o requerente é o autor, isso significa que o direito 

não necessariamente será concedido àquele que primeiro inventou, mas sim aquele que primeiro 

deu publicidade ao invento por via dos meios oficiais destinados à tal finalidade. A única 

ressalva é que se admite prova em contrário que destine-se à demonstrar que o depositante não 

tinha legitimidade para fazê-lo. 

                                                 
210BURGE. David A, Patent and trademark: tactics and pratice. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, INC. 

1999. p.3. 
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Inicialmente, a titularidade será do autor, podendo ser requerida por ele ou por seus 

herdeiros ou sucessores, ou cessionário, mas essa titularidade pode ser estabelecida também por 

uma norma ou por contrato de trabalho ou prestação de serviços. É importante salientar que o 

titular de uma patente não deve se confundir com seu inventor, mesmo que por vezes se 

configurem como a mesma pessoa.  

O inventor será sempre uma ou mais pessoas físicas que contribuíram substancialmente 

com o processo de criação da invenção, e eles deverão ser qualificados e nomeados no pedido 

de patente, mas podem ou não ter seu nome divulgado, isso por que a patente, por ser um 

documento público, pode ser acessada por todos, inclusive àqueles que concorrem no mercado 

com o titular, então para evitar que haja um a divulgação de um vínculo que determinada pessoa 

tenha com o setor de inovação, e inibir o assédio à seus inventores ou tentativa de práticas de 

espionagem industrial, é bastante comum se optar pelo sigilo na divulgação dos dados do 

inventor. Ao contrário do inventor, o titular poderá ser uma ou mais pessoas jurídicas, sendo o 

detentor dos direitos de exclusividade. Lembra-se que no momento do pedido em que haja mais 

de um titular, eles podem optar por depositarem conjuntamente ou individualmente, nesse 

último caso, aquele que depositar deverá nomear e qualificar os demais como titulares da 

patente. 

Estabelecido o titular da patente, procura-se saber qual o seu objeto. Nem todo bem 

intelectual é passível de patente, também nem todo bem industrial como visto anteriormente. A 

Lei 9.279 de 1996 estabelece 3 requisitos para a patenteabilidade de um bem intelectual, a 

invenção deve atender aos requisito de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

O primeiro requisito, e mais óbvio, é o da aplicação industrial, afinal, a proteção 

conferida pela patente é uma espécie de propriedade industrial, contudo, vale salientar que não 

importa aqui se a aplicação dar-se-á em uma grande indústria, pequena ou média, o termo 

industrial designa que o objeto fruto da patente, ou o processo, por ela protegido deve ser 

possível de uma replicação e deve ter um valor comercial dentro do mercado ao qual se dispõe 

a ingressar, noutros termos, a demanda deve ser mínima, mas nunca inexistente.  

No momento em que se estabelece tal requisito, o sistema jurídico brasileiro estabelece 

para ser protegido, o invento deve ter uma aplicação no mundo concreto, assim corrobora com 

a ideia de que sua não utilização poderá figurar como um abuso de poder, indo de encontro com 
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as funções da patente, podendo então ser concedido uma licença compulsória211 a quem provar 

a capacidade e o interesse em sua exploração. 

O segundo requisito legal para a concessão da patente é o referente a atividade inventiva. 

Para que uma patente de um produto ou processo seja concedida ao seu titular faz-se necessário 

que haja um mínimo de atividade inventiva no processo no desenvolvimento dessa tecnologia. 

Esse é de fato o critério mais subjetivo na concessão do direito de patente, contudo, a lei 

apresenta o conceito do que deve ser entendido por atividade inventiva, em seu artigo 13, 

quando trata que a atividade inventiva, da qual a invenção necessita, irá ocorrer sempre que 

para um técnico no assunto o produto ou processo ao qual pretende-se proteger não decorra de 

maneira óbvia ou evidente dentro do estado da técnica. É a partir disso que estabelece-se que 

um pedido de patente deve ser avaliado por alguém com conhecimentos técnicos na área do 

conhecimento à qual vincula-se o pedido, e daí à necessidade do escritório de patentes ter em 

seu quadro profissionais com formação nas mais diversas áreas da técnica. 

O terceiro requisito imposto pela lei, e o mais importante, é o da novidade. É justamente 

por ser novo que pode-se justificar proteger algo que poderia ser de domínio público, é para 

justificar os investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias que se concede um 

período de exploração comercial exclusiva ao titular da patente, é no requisito da novidade que 

a patente exerce sua função social de promoção ao desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico.  

O requisito de novidade hoje é universalmente reconhecido em qualquer sistema 

jurídico que adote a proteção patentária, é uma condição para que a tecnologia seja considerada 

uma invenção, ou seja, é uma condição jurídica do conceito de invenção. As legislações de 

proteção tecnológica por meio de patentes reconhecem assim um elemento que definidor do 

conceito de invenção, dando-lhe um sentido jurídico concreto e precisando seus limites. Desse 

ponto de vista, pode-se dizer que o conceito de novidade, em sentido jurídico, difere do conceito 

extrajurídico de novidade, uma vez que a determinação de novidade de uma invenção está 

determinada conforme um conjunto complexo de regras que, embora reconheçam o conceito 

vulgar e extrajurídico da novidade, o complementam mediante numerosos requisitos e 

qualificações212. 

                                                 
211 BRASIL. Lei nº 9.279 de 1996. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm> Acesso 

em 21 maio 2013. 
212 Las legislaciones de pantentes recogen así um elemento definitorio del concepto de invención, dándole un 

sentido jurídico concreto y precisando sus limites. Desde este punto de vista, puede decirse que el concepto de 

novedad, en sentido jurídico, difere del concepto extrajurídico de novedad, por cuanto la determinación de si una 

supuesta invención es novedosa está determinada conforme a um conjunto complexo de reglas que, aunque 
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O conceito de novidade pretendido pela lei expressa uma relação objetiva com o estado 

da técnica em um momento determinado no tempo. Será então determinada por uma busca 

global que irá comparar o produto ou processo com tudo aquilo que tornou-se público, seja por 

qual meio for, ou por descrição oral ou escrita, a partir da data de depósito do pedido ou data 

de prioridade reivindicada no pedido depositado no INPI.  

Em regra, caso a tecnologia tenha se tornado pública, ela perde seu caráter de novidade 

e passa a integrar o estado da técnica, e quando isso ocorre não há como reverter tal fato para 

fins de realizar o pedido de patente, dessa forma, o próprio pedido de patente, quando não logra 

êxito por algum vício de procedimento, servirá como fato excludente da novidade da invenção. 

Contudo, o Brasil ainda é um dos poucos países que adota um sistema de patentes que concede 

um período de graça para os depósitos de patente. Nesse caso, não modifica-se o conceito de 

novidade, pois, como foi dito, ele é absoluto, mas sim, modifica-se a data da busca, para um 

período anterior. Esse período de deslocamento da data da busca, que antes seria tudo aquilo 

existente antes da data do depósito do pedido, para um ano antes, desde que a divulgação tenha 

sido feita pelo próprio inventor, pelo próprio INPI, ou por terceiros desde que as informações 

publicadas tenham sido obtidas direta ou indiretamente com o inventor. Nesse caso, caberá ao 

inventor declarar que seu caso se enquadra dentro da exceção concedida pelo período de graça.  

Outra forma de ter a data de busca da novidade anterior à data do efetivo depósito no 

INPI dar-se aos pedidos depositados em países signatários da Convenção da União de Paris, ou 

de países com o qual o Brasil mantenha acordo, ou ainda em face de depósito por via do PCT. 

Nesses casos, ao entrar em fase nacional, o pedido de patente tem sua busca de anterioridade 

para averiguação da novidade estabelecida para o período anterior à data de deposito na fase 

nacional, sendo estabelecido em face à data de prioridade estabelecida nos acordos citados. 

Isso vem possibilitar que estrangeiros possam estabelecer o mercado Brasileiro como 

um potencial a ser explorado comercialmente, e possam assim realizar investimentos para 

ingressar e disputar o mercado nacional. Não há uma patente internacional, todos os países que 

adotam o sistema de proteção o fazem por normas nacionais, isso confere o caráter territorial à 

proteção. Apesar de esforços para que essa realidade seja modificada, compreende-se que uma 

patente mundial não seria o ideal para o desenvolvimento tecnológico e econômico, e por meio 

de uma análise à luz da razoabilidade percebe-se que no caso de haver uma patente 

internacional, os territórios onde o titular não pretenda explorar seu invento comercialmente 

                                                 
recogen el concepto vulgar y extrajurídico de novedad, lo complementan mediante numerosos requisitos y 

calificaciones. LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de. Direcho de las patentes de invención. 2 ed. v.1. Buenos 

Aires: Heliasta, 2004. p.697-698. 
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estariam sempre prejudicados em relação aos demais, e se o titular não pretende exercer seu 

direito de monopólio comercial em um território nada justificaria retirar do domínio público 

algo que outrem possa ter interesse de produzir dentro de seu país. 

Ainda há outro requisito para a concessão da patente que não é estabelecido na LPI. 

Esse requisito deriva do próprio conceito e função da patente, em dar publicidade ao 

conhecimento, sendo um documento público que deve proteger uma tecnologia ao passo que 

descreve o seu objeto de forma que qualquer técnico no assunto possa reproduzi-lo. Diz-se 

então que o a patente, para além da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, deverá 

ter também suficiência descritiva. Esse requisito evidencia-se no processo de análise do pedido 

por um técnico no assunto que, ao verificar a aplicação industrial, o fará em face daquilo que 

está descrito no pedido, então, caso perceba que não há como reproduzir, a partir da descrição, 

a tecnologia em escala industrial, deverá negar o pedido de patente. 

A suficiência descritiva também faz-se importante em virtude da proteção conferida pela 

carta patente. Essa proteção dar-se em face aquilo que está descrito no pedido, e à seu quadro 

reivindicatório, dessa forma, caso o pedido não traga todas as informações que deveria, vale 

lembrar que aquilo que não encontrava-se demonstrado também não encontra-se protegido no 

caso da concessão da carta patente. 

Há alguns bens intelectuais, que mesmo tendo, por vezes, os requisitos legais de uma 

patente, não podem ser protegidos por essa via legal. Há algumas vedações de bens intelectual 

que não são pantenteáveis. O artigo 18 da LPI estabelece que não será concedida proteção 

patentária aos bens intelectuais, mesmo que industriais, que sejam contrários aos preceitos da 

moral e dos bons costumes, assim como que possam afetar à segurança, à ordem e à saúde 

pública. Também não haverá proteção para compostos, substâncias, matérias, misturas, 

elementos ou produtos e processos de qualquer espécie, ainda que atendam aos requisitos de 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, quando resultantes de transformação do 

núcleo atômico. Igualmente não poderá ser patenteado o todo ou parte de seres vivos, com 

exceção legal expressa para os organismos transgênicos quando atendam aos requisitos legais 

de patenteabilidade, mesmo que não sejam uma mera descoberta. 

Para efeitos de patente, considera-se ainda os transgênicos como organismos vivos, e 

portante não patenteáveis enquanto tal. Nesse caso, a patente será cabível para a proteção da 

parte (ou todo) da planta ou animal que, mediante intervenção humana em sua composição 

genética, expresse uma característica não alcançável pela espécie em condições naturais. 

Quando trata-se de uma planta ainda caberá a proteção por via da lei de cultivares. 
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Normalmente, a patente é definida como um título outorgado pelo Estado com a 

finalidade de conferir ao inventor um direito temporário de exploração exclusiva dentro do país, 

juntamente com a finalidade de impedir que qualquer pessoa que não se encontre autorizada 

por ele a explore213.  

O sistema jurídico brasileiro, por meio da LPI, estabelece o caráter temporário da 

patente, tendo sido fixada a vigência por um prazo máximo de 20 anos para o pedido de 

invenção e 15 anos para modelo de utilidade. A lei estabelece também um prazo mínimo que 

se justifica pelo fato de que a contagem do tempo de vigência dar-se-á com o depósito do 

pedido, este ainda será analisado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que 

possa ser concedida a carta patente. Como o direito somente tem vigência a partir da concessão 

da carta patente, é importante estabelecer um período mínimo de vigência para que haja um 

prazo mínimo para reaver os investimentos realizados no processo de pesquisa e 

desenvolvimento, e garantir a rentabilidade dos investimentos. 

Esse prazo não poderá ser inferior a 10 anos para patente de invenção e 7 anos para 

modelo de utilidade, salvo os casos decisão judicial ou força maior onde o INPI seja impedido 

de averiguar o mérito do pedido. Em uma análise parcial, o fato do tempo máximo de proteção 

poder ser expandido pode parecer algo bastante vantajoso para o titular da patente, contudo, 

lembra-se que o pedido de patente não gera um direito, mas sim uma mera expectativa que 

poderá ou não ser comprovada ao final do processo de análise do pedido de patente, e a simples 

demora irá impactar na exploração comercial de uma tecnologia principalmente quando tem-se 

em vista a velocidade e liquidez com que há mudanças na sociedade e consequentemente nas 

necessidades individuais de seus membros. Ainda, o Estado irá perder ao permitir essa dilatação 

do período de proteção, pois, aumentando-se o tempo do monopólio o tempo que levaria para 

a tecnologia poder ser produzida livremente no mercado também irá ser dilatado, o que por sua 

vez irá fazer com que essa tecnologia torne-se mais acessível à população214. O prazo legal seria 

então razoável para que o titular do direito de patente possa obter lucros da exploração da 

tecnologia protegida, esse prazo deve conceber o tempo de desenvolvimento do produto, ou 

licenciamento da tecnologia, lançamento no mercado. 

                                                 
213MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. 

p.338. 
214DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARÃES, Patrícia. As patentes verdes como ferramenta para o 

desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american energy economics. 

Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: < http://aladee.org/elaee2013>. Acesso em: 10 

maio 2013. 
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Quando concedida, a carta patente confere ao seu titular um direito exclusivo de 

exploração juntamente com o direito de se opor a terceiros pelo uso indevido de sua tecnologia, 

além disso, estabeleceu-se neste trabalho, que o sistema de proteção também irá lhe conferir 

uma obrigação de exploração dessa tecnologia. 

Em tratando-se da proteção legal, ela será estabelecida a partir do quadro de 

reivindicações do pedido de patente, interpretado com base no relatório descritivo e nos 

desenhos (nos casos aplicáveis). O titular deve ter o cuidado de fazer as reivindicações de forma 

correta, para ter certeza que seu produto ou processo seja protegido em sua totalidade, uma vez 

que o titular opte por não colocar em seu pedido algo que faça parte do processo de criação do 

invento, seja por uma redação ruim ou por estratégia resolva manter o segredo industrial como 

forma de dificultar a reprodução, ele não irá poder requerer exclusividade caso outrem descubra 

a técnica e a utilize em um processo de produção industrial. Ressalta-se aqui a importância da 

suficiência descritiva dos pedidos, que devem conter a totalidade do processo de produção em 

todos os seus detalhes, para que o titular tenha a segurança de que todos os aspectos de sua nova 

tecnologia estejam protegidos juridicamente, e bem como a sociedade possa se desenvolver 

tecnicamente pelo acréscimo da nova informação e pela possibilidade da livre reprodução 

quando cessar o período de proteção da mesma. 

Quando concedida a carta patente, esta conferirá ao seu titular o direito de se opor à 

produção, venda e importação, por terceiros sem o seu consentimento, do produto ou processo 

protegido. Além desse direito a carta patente imputa à seu titular um dever de exploração, uma 

obrigação de colocar o seu produto no mercado suprindo à demanda existente de forma 

satisfatória. Essa obrigação de exploração está implícita nos limites legais previsto na Lei de 

Propriedade Industrial, os quais trataremos a seguir. 

 

4.2. LIMITES LEGAIS  

 

Como visto, pode-se definir a patente como um título de propriedade territorial, 

temporário, que garante o direito de se opor à exploração de terceiros e a obrigação de 

exploração comercial satisfatória, concedido pelo Estado ao titular de uma invenção, mediante 

requerimento próprio, em troca dele ter tornado público o invento. 

Contudo, a própria lei traz hipóteses onde não haverá eficácia da proteção patentária. 

Essas hipóteses decorrem daquilo que anteriormente foi analisado como funções do sistema de 

proteção da patente. A primeira hipótese para a não aplicação do direito de patente abrange o 
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uso privado e sem finalidade comercial da tecnologia patenteada quando, mesmo sem 

autorização do titular do direito de patente, esse uso não acarrete em prejuízo ao interesse 

econômico do titular, não havendo o dano ao interesse econômico, não há como o titular se 

opor ao uso individual não comercial. Em termos práticos, alguém que utiliza uma tecnologia 

patenteada somente para si, sem aferir ganhos com isso, não fere a exclusividade pois não há 

concorrência com o titular da patente. 

Outra função da patente já anteriormente debatido é o de desenvolvimento tecnológico. 

Uma vez sendo um documento público é de interesse social que seu conteúdo seja acessado 

para que os recursos destinados ao desenvolvimento de produtos e processos sejam melhor 

alocados, noutros termos, para que não se sejam destinados recursos para reinvenção de 

produtos ou processos já patenteados. Disso decorre outra exceção à proteção conferida pela 

carta patente, pois, mesmo sem autorização do titular, a tecnologia protegida poderá ser 

utilizada para fins experimentais, relacionados a estudos ou pesquisas científicas e tecnológicas. 

A mesma justificativa pode ser utilizada para aqueles as patentes que compões parte de seres 

vivos geneticamente modificados, pois os direitos patentários serão afastados no caso em que 

terceiros não autorizados, utilizem o ser geneticamente modificado como fonte inicial de 

variação genética ou para propagação, desde que para obter produtos diversos daquele 

patenteado. 

 A legislação brasileira também exclui a ação dos direitos de patente sobre o usuário 

anterior de boa-fé. Apesar de que, com o avanço tecnológico e a inclusão digital, é cada vez 

mais difícil ocorrer o caso onde existe um usuário anterior de um tecnologia depositada e que 

tenha sido conferido o direito patentário, não se exclui essa possibilidade. Assim, caso venha 

haja uma ocorrência desse tipo, permite-se que o usuário anterior continue explorando o objeto 

da patente, mesmo seu autorização do seu titular, da forma e condições nas quais já realizava a 

exploração, não podendo ceder o direito à terceiro, contudo, caso venha a se desfazer do seu 

negócio ou empresa, ou ainda parte desta que tenha relação direta com a exploração do objeto 

protegido, seja por alienação ou arrendamento, o direito de exploração irá acompanhar ser 

cedido também. 

Um ponto interessante a ser questionado em matéria de patentes, é o de que o monopólio 

da tecnologia pode gerar um obstáculo para que essa tecnologia venha a atingir a população e 

assim cumprir sua função social. Tendo esse exercício irregular do direito de patente em mente, 

condiciona-se o exercício de tal direito ao seu exercício regular. O titular da patente tem uma 

obrigação de lançar o produto no mercado, não abusando da sua situação jurídica de monopólio, 
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tampouco poderá injustificadamente deixar de explorar comercialmente a tecnologia em 

questão, ou de forma direta ou indiretamente, licenciando a patente para que terceiro o faça. 

Cumprir com a função da patente vai além da sua exploração comercial, visto que a 

patente tem uma função para além da proteção do título de exploração comercial, prevendo 

inclusive sua limitação pelo sua funcionalidade para a sociedade215. 

Uma vantagem do sistema de patentes está na homogeneidade desse instituto jurídico 

brasileiro com seus respectivos em sistemas jurídicos estrangeiros. Mesmo tendo uma proteção 

limitada ao território nacional, a patente gera uma banco de dados tecnológico que pode ser 

acessado internacionalmente. A informação contida nos depósitos torna-se pública, permitindo 

com que qualquer interessando faça uma busca no conteúdo patenteado, e isso evita que 

recursos sejam alocados em pesquisa e desenvolvimento de produtos ou soluções de problemas 

técnicos já solucionados216.  

A patente permite uma maior eficiência no desenvolvimento na inovação, possibilitando 

um melhor emprego dos recursos de PD&I ao tornar pública sua base de dados, além da 

proteção aos recursos investidos por meio da exploração temporária em caráter de monopólio, 

tornando o setor de PD&I economicamente atrativo apesar do risco envolvido. 

Para evitar então o abuso do poder de patente ou o exercício irregular do direito de 

patente, o sistema estabelece como parâmetro a função social da patente, sujeitando-a inclusive 

ao licenciamento compulsório nos casos de não observância de tal parâmetro. Assim, aquele 

que não explorar seu direito, estará a fazer um uso abusivo e com isso poderá ter sua patente 

licenciada compulsoriamente217. 

Por meio de uma análise sistêmica da lei percebe-se que a patente tem uma função para 

além da proteção do título de exploração comercial, prevendo inclusive sua limitação pelo sua 

funcionalidade para a sociedade218. Além de um caráter protetivo aos investimentos realizados 

em pesquisa e desenvolvimento, a patente incentiva o desenvolvimento na medida em que o 

sistema de patentes, como é concebido pelo direito em todos os países do mundo, gera um banco 

                                                 
215BARBOSA, Denis, Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. 

p.472. 
216BURGE. David A, Patent and trademark: tactics and pratice. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, INC. 

1999.  p.18-19. 
217DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARÃES, Patrícia. As patentes verdes como ferramenta para o 

desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american energy economics. 

Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: < http://aladee.org/elaee2013>. Acesso em: 10 

maio 2013. 
218BARBOSA, Denis, Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003. 

p.472. 
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de dados com os depósitos de pedidos com acesso livre, assim, toda pessoa que tiver interessem 

em consultar uma tecnologia patenteada poderá ter acesso ao estado da técnica. 

Consiste em uma forma de incentivo ao desenvolvimento por conceber um meio que 

permite o acesso às plataformas tecnológicas existentes. É um direito concedido pelo Estado 

em troca da divulgação de um invento por parte de seu titular. O Estado irá premiar o titular da 

patente pela divulgação da tecnologia desenvolvida com um período de monopólio sobre a 

exploração comercial dessa tecnologia219. 

Quando uma tecnologia torna-se pública permite-se que estudos sejam realizados e que 

novas tecnologias venha a surgir tomando por base a tecnologia existente, aumenta-se o alcance 

do possível adjacente pelo incremento do estado da técnica. Evita-se o retrabalho de 

pesquisadores na área, permitindo uma maior eficiência no emprego de recursos em pesquisa e 

desenvolvimento220. Isso se dá pela possibilidade que os pesquisadores tem de consultar os 

bancos de patente do mundo todo, e pela ciência do estado da técnica podem evitar o trabalho 

de reinventar tecnologias já superadas.221 

Dessa forma, a proteção temporária do uso de uma tecnologia possibilita tanto a 

proteção dos recursos investidos em seu desenvolvimento, garantindo seu retorno para o titular 

da patente, como possibilita o incentivo a novas pesquisas e o desenvolvimento de outras 

tecnologias que superem o estado da arte. Tal superação acaba por tornar-se concreta na medida 

em que há publicação do conteúdo das descobertas decorrente do depósito de pedidos de patente 

e pelo caráter público que tais documentos possuem222. 

                                                 
219 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARÃES, Patrícia. As patentes verdes como ferramenta para o 

desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american energy economics. 

Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: < http://aladee.org/elaee2013>. Acesso em: 10 

maio 2013. 
220 Id. Ibid. 
221Many inventors make the mistake of investing months in not years of effort in developing an invention before  

contacting a patent attorney. The dismay some of theses people express when their attorney's patentebility search 

establishes beyond question that an invention has been old in the art for decades is a spectacle to witness. Far too 

many inventors devote their valuable time to reinventing the wheel. Far too few take proper advantage of patent 

searches to discover the current state of technology, to give them ideas they can use to further their efforts, and to 

guide them in directions where their inventions avoid infringement concerns. The U.S Patent and Trademark Office 

is probably the largest and bert organized technological library in the world. It houses more than 35 million 

documents representing what has been done previously, or the prior art. These documents are divided for ready 

reference into over 400 classes and over 136000 technical subclasses. Documents are presently being added to the 

collection at rate of more then a million per year. BURGE. David A. Patent and trademark: tactics and pratice. 

3 ed. New York: John Wiley & Sons, INC. 1999. p. 18-19. 
222 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARÃES, Patrícia. As patentes verdes como ferramenta para o 

desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american energy economics. 

Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: < http://aladee.org/elaee2013>. Acesso em: 10 

maio 2013. 
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Destaca-se a necessidade de exploração comercial da tecnologia patenteada. Somente é 

justificável a concessão de um monopólio se houver uma justificativa baseada na justa 

compensação ao titular pelos recursos empregados em seu invento. Se o titular não pretende 

exercer esse direito de exploração comercial, não há motivos para que o direito de monopólio 

persista no tempo. Pode-se dizer que uma das funções da patente é tornar a tecnologia nela 

descrita em utilidade para humanidade. Assim, aquele que não explorar seu direito, estará 

fazendo um uso abusivo e com isso poderá ter sua patente licenciada compulsoriamente223. 

A licença compulsória é o remédio para a utilização inadequada da patente, sua previsão 

legal encontra-se na LPI, nos seus artigos 68 à 74. Segundo os dispositivos, o detentor dos 

direitos de patente que não exerça os seus deveres, ou exerça-os de forma abusiva, não o exerça 

em território nacional, ou não o explore, sem justificativa, integralmente, utilize-a para praticar 

atos onde possa-se configurar o abuso de poder econômico, ou ainda aquele a explore de forma 

insatisfatória não atendendo as necessidades do mercado. Sendo comprovadas tais condutas nos 

termos da lei, o titular poderá ter, por decisão administrativa ou judicial, e à pedido de terceiro 

interessado, seu direito licenciado para ser explorado por outrem. 

Da mesma forma o titular da patente que não explorar comercialmente o objeto da 

patente no território nacional, não o explore integralmente, ressalvados os casos de 

inviabilidade econômica, ou ainda nos casos onde a exploração não satisfaça as necessidades 

do mercado, poderá ter seu título como alvo de uma licença compulsória. 

A licença compulsória ainda está sujeita a ser admitida em caso de interesse público, ou 

mesmo emergência nacional, nesse caso, estão regulamentadas em decreto224 que será 

trabalhado posteriormente no tópico 5 deste trabalho. 

 

4.3. A PATENTE E SUA IMPORTÂNCIA NA IPGN 

 

O Brasil tem uma crescente necessidade de investimentos em Inovação para o 

incremento tecnológico de setores estratégicos para o desenvolvimento da nação, dentre os 

quais destaca-se o setor de petróleo e gás natural – P&G. 

                                                 
223 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARÃES, Patrícia. As patentes verdes como ferramenta para o 

desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american energy economics. 

Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: < http://aladee.org/elaee2013>. Acesso em: 10 

maio 2013. 
224 BRASIL. Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3201.htm> Acesso em 30 maio 2013. 
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Além de políticas públicas que estimulem o setor de Pesquisa, Desenvolvimento & 

Inovação – PD&I – do País, faz-se necessária uma proteção legal eficaz e sólida para a proteção 

da Propriedade Intelectual. Apesar do destaque que o setor vem tendo nos últimos anos, o Brasil 

tem uma realidade diferenciada dos demais países, o que exige uma legislação diferenciada que 

consiga regular a realidade nacional.  

O diferencial brasileiro está justamente na distância em que a indústria se encontra do 

conhecimento científico. Tal conhecimento científico ainda fica, em grande parte, aprisionado 

nos muros invisíveis das Universidades. Necessitando de um meio para mudar essa realidade, 

tanto em termos de produção de inovação em linhas de produção, quanto em facilitar que as 

inovações produzidas na academia fluam para o mercado e isso depende mais de investimentos 

e de um arcabouço legal favorável225.  

O setor de P&G destaca-se pela característica inovadora, sendo somente a 

PETROBRAS depositante de cerca de 1400 pedidos de patentes no INPI, além de outros que 

são desenvolvidos em convênios com Institutos de Ensino Superior por todo o país. Um número 

bastante considerável quando trata-se da realidade brasileira, onde ver-se que o depósito de 

patentes por residentes, em todas as áreas da indústria, não passa dos 8 mil anuais. 

Tabela 1 – Pedidos de Patentes de residentes depositados no INPI, 1999-2011. 

Ano Pesquisado Número de Depósito de Patentes Encontrado 

1999 6157 

2000 6515 

2001 7061 

2002 6955 

2003 7478 

2004 7690 

2005 7339 

2006 7214 

2007 7373 

2008 7873 

2009 7766 

2010 7286 

2011 7764 

Fonte: DANTAS, XAVIER, GUIMARAES, 2013226 

                                                 
225 NUNES, Gilvanda. Política nacional de CT&I aplicada às MPE. In RUSSO, Suzana. Et. All. Capacite: 

capacitação em inovação tecnológica para empresários. São Cristóvão: Editora UFS, 2011. p.11. 
226 DANTAS, Thomas Kefas de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba 

Vilar. O impacto da lei de inovação na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias: análise dos dados de 
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Os dados de depósito de patentes do INPI mostram que os depósitos de patente das 20 

maiores empresas de P&G do mundo no Brasil são consideravelmente pequenos em 

comparação com a Petrobrás. 

 

Gráfico 1 – Depósitos de Patentes no Brasil. 

 

FONTE: Autoria Própria. 

 

Depois da empresa brasileira, a segunda a ter o maior número de depósito de patentes 

no INPI é Chevron com 751, seguida da ExxonMobil com 594 depósitos, da Texaco com 294 

pedidos, da Total S.A. com 208 depósitos, da Royal Dutch Shell com126 depósitos, da Statoil 

com 125 pedidos, da Saudi Aramco e a British Petroleum com 68 depósitos (cada). A Gazprom, 

National Iranian Oil Company, Rosneft, PetroChina, Pemex, Kuwait Petroleum Company, 

Qatar Petroleum, ADNOC, Lukoil, Iraqi Oil, Sonatrach, Pdvsa não têm nenhum depósito no 

Brasil em seus nomes.  

Todavia, ao realizar-se a mesma busca pela ferramenta de busca do EPO, o Espacenet, 

os resultados são consideravelmente diferentes. Para realizar a busca, optou-se por ater-se aos 

resultados encontrados no banco de dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual 

                                                 
prospecção. Anais do SimpÓsio Internacional de Inovação Tecnológica - Simtec, Aracaju, v. 1, n. 1, p.310-

322, set. 2013. ISSN: 2318-3403. Disponível em: 

<http://www.portalmites.com.br/anaissimtec/index.php/simtec/article/view/33/50>. Acesso em: 10 mar. 2013. 
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– OMPI, buscando somente os depósitos realizados pela via do Tratado de Cooperação em 

Matéria de Patentes – PCT (Patent Cooperation Treaty). 

Como visto, não há nenhuma previsão legal de uma patente internacional. O PCT prevê 

que o requerente pode depositar seu pedido de patente em um escritório autorizado pela OMPI 

e num prazo de 30 meses ingressar com o pedido nos países por ele escolhidos em fase nacional. 

O PCT diminui o custo e possibilita um prazo de 30 meses para estudo da melhor estratégia 

para o requerente poder escolher quais os países nos quais seria economicamente viável a 

exploração comercial de seu produto. 

Assim, os dados obtidos demonstram a quantidade de patentes que cada uma das 

empresas titulares pesquisadas poderia ter depositado no Brasil e protegido sua tecnologia no 

país. Mas, mesmo o Brasil sendo o sétimo maior consumidor de Petróleo do mundo, com um 

consumo diário de 2,8 milhões de barris (3,1% do consumo total diário mundial)227, e um dos 

maiores produtores mundiais de petróleo, sendo, de fato, um alvo estratégico para as empresas 

do setor, os dados de prospecção tecnológica no banco de patentes da OMPI, em comparação 

com os depósitos realizados no INPI, demonstram um cenário diferente. 

 

Gráfico 2 – Depósitos de Patentes na OMPI via PCT. 

 

FONTE: Autoria Própria. 

 

                                                 
227ANP. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2013. Rio de Janeiro: ANP, 

2013. p.32 
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Observa-se um grande problema com a Indústria do Petróleo e Gás Natural – IPGN – 

no Brasil em tratando-se de proteção à Inovação. Comparando-se o resultado obtido, temos que 

mesmo a Petrobrás tendo 1396 depósitos nacionais, somente 129 deles foram depositados via 

PCT, significando que a empresa ou não tem protegido sua tecnologia em outros países, ou que 

está gastando recursos desnecessários para fazê-lo sem utilizar-se da via prevista no referido 

tratado internacional. 

A patente, quando mau utilizada, acaba por afetar negativamente a sociedade. Uma vez 

que uma tecnologia for protegida em território nacional, e não seja realizada uma análise 

estratégica para solicitação da proteção nos demais mercados dessa tecnologia, ocorre que seu 

uso no país protegido será restrito, enquanto fora de seu território a tecnologia será livremente 

utilizada. 

Por exemplo, ao proteger um novo fluido de perfuração por via patentária somente no 

Brasil, qualquer empresa que for produzi-lo, terá o custo dos royalties acrescidos na sua 

produção. Porém, se alguma empresa for produzi-lo fora do território do Brasil, está não terá 

que pagar royalties, uma vez que a proteção jurídica limitada pelo território de cada país. Nesse 

caso, uma tecnologia nacional, em tese demorará mais a se difundir no mercado interno do que 

em outros países. Para que a patente cumpra sua função de desenvolvimento, atraia recursos ao 

país, é mais que recomendável que se faça um estudo estratégico dos possíveis mercados 

consumidores e que a proteção seja requerida de forma adequada em todos os Estados 

consumidores em potencial da tecnologia a ser protegida 

Os dados demonstram que, apesar do Brasil ser o sétimo mercado consumidor, e estar 

entre os maiores produtores, as empresas que mais depositaram patentes por via do PCT não 

entraram em fase nacional no Brasil. Tais dados demonstram claramente que há uma 

desconfiança em relação à proteção da PI no Brasil. Tal cenário em relação à propriedade 

intelectual no Brasil acaba afastando os investimentos internacionais em tecnologia no setor 

petrolífero. Uma mudança nesse cenário possibilitaria um maior volume de investimentos da 

IPGN. 

Tais dados vão na contramão das leis de incentivo à inovação, e dos investimentos no 

setor de energia. De 2006 a 2009, somente a Petrobrás investiu cerca de R$ 1,8 bilhão de reais 

em infraestrutura para experimentos de base tecnológica de ponta, que permitiu à empresa 

realizar ensaios antes contratados no exterior228. 

                                                 
228 CLASSE MUNDIAL. Entrar no jogo para ganhar. São Paulo: FNQ, Ano X, n. 10, 2009-2010. Especial. 

p.42.  
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Além disso, o setor público de fundos de investimento em inovação no Brasil é 

altamente dependente da IPGN. O próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – FNDCT –, comporto por verbas provenientes da arrecadação de vários setores, 

e que conta com mais de R$ 200 bilhões em ativos, tem na arrecadação proveniente da IPGN 

sua principal fonte de recursos, sendo a indústria responsável por 40% das verbas 

arrecadadas229. 

A observância da PI é de extrema relevância, uma vez que é a única forma de garantir o 

retorno dos investimentos em PD&I, além de ser responsável pela possibilidade de manutenção 

da concorrência, em um setor da indústria somente a pouco começou a ter uma maior abertura 

para a concorrência. Garantir que as leis de PI sejam adequadas para indústria, aplicadas e 

respeitadas no Brasil, pode permitir que outras empresas do setor de P&G possam ter segurança 

jurídica para investir em PD&I no Brasil. 

A patente, sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes formas de proteção da 

propriedade intelectual. Luiz Pimentel230 trata como um título oficial de privilégio que se 

outorga a um inventor que inscreve sua invenção231 no órgão de registro da propriedade 

industrial, e desse título emana um direito que permite um monopólio temporário para sua 

exploração. Denis Barbosa232, por sua vez, trata esta figura como um direito, conferido pelo 

poder público, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema de patente tem resistido por mais de 200 

anos, servindo, de certa forma, aos propósitos de proteção e incentivo à inovação. 233 

Nota-se que o quesito temporal do monopólio constituir-se-á de uma espécie de troca da 

                                                 
229 DANTAS, Thomas Kefas de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; GUIMARÃES, Patrícia Borba 

Vilar. A lei de inovação, as políticas de desenvolvimento e a indústria do petróleo. In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, 2., 2013, Santa Maria. Anais... . Santa Maria: 

Ufsm, 2013. p. 765 - 776. 
230 La patente, a su vez, es el título oficial de privilegio que se otorga a un inventor que inscrive su invención en el 

órfano del registro de la propiedad industrial, existente en casi todos los países, del cual emana un derecho que le 

permite el monopolio temporario para su exploración. PIMENTEL, Luiz Otávio. Las funciones delderecho 

mundial de patentes. Córdoba: Advocatus. 2000. p.19.  
231 Invención es un conjunto de reglas de procedimiento establecidas por el inventor, que posibilitan, generalmente 

utilizándose de los medios o elementos su ministrados por la ciencia, obtener un bien material, producto o processo, 

sin que sea su representación material. Id. Ibid. p.19. 
232 BARBOSA, Denis Borges. Contratos em propriedade intelectual. 2011. Disponível em 

<http://www.denisbarbosa.addr.com> Acesso em Novembro de 2011. p. 335. 
233 Our patent system has stood for over two hundred years. a patent act was one of the first laws passed by the 

first Congress that the United States ever had, and the patent statute has in one form or another been in force ever 

since. There have been changes in the legal requirements to obtain patents and in the structure and organization of 

the governmental agencies responsible for administering patents, but for most of its history, the patent system has 

served innovators - and those of us who depend on innovations - rather well. BURK, Dan L.; LAMLEY. Mark A. 

The patent crisis and how the courts can solve it. Chicago and London: The University of Chicago Press. 2009. 

p.21.  
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exclusividade de fato pelo segredo da tecnologia, pela exclusividade de direito.  

O monopólio estabelecido pela lei induz a divulgação da tecnologia, pois o registro da 

patente é público. O tempo de uso está dentro do limite da razoabilidade contrapondo a 

compensação dos investimentos em produção tecnológica e a função social da propriedade 

intelectual, que deve ser acessível por todos. Dessa forma colocaram-se em observância nos 

debates internacionais os anseios dos países em desenvolvimento, que necessitam dessa 

tecnologia e os dos países desenvolvidos que despendem grandes montantes de recursos para a 

produção e desenvolvimento de novas tecnologias. 

Uma das características apresentadas pela patente que se pode extrair desse conceito 

apresentado seria o princípio da repetição, outra característica seria o monopólio para sua 

exploração. 

O chamado princípio da repetição é uma característica inerente ao próprio objeto da 

patente. Para entender esse ponto, tem-se que perceber a diferença existente entre o objeto da 

patente e o objeto que por meio de seu uso poderá ser desenvolvido. O primeiro irá englobar 

um conjunto de regras e procedimentos que, utilizando-se dos recursos científicos e elementos 

disponíveis, dará origem ao segundo, sendo este um bem material produto do processo. 

Consiste então o tal princípio justamente nessa possibilidade de, ao apresentar-se a um 

técnico da área da ciência que se enquadra a invenção, reproduzir-se o processo ou regras que 

são objetos da patente para obter os produtos ali descritos234. 

Seria então esse princípio da reprodução, juntamente com o monopólio legal estabelecido 

pelo registro, fundamentam a possibilidade transmissão dos direitos inerentes à patente, assim 

possibilitando a sua contratação. 

 

4.4. EXERCÍCIO DA PATENTE 

 

O direito de patente confere ao seu titular a possibilidade de se opor ao uso indevido de 

sua tercnologia protegia por terceiros não autorizados, além de permitir que ele possa aferir 

lucro por meio do exercício desse direito, no caso em troca dessa autorização. Tal autorização 

será celebrada por via contratual. 

Mas para o exercício desses direitos anteriormente descritos, é necessário que o titular 

obtenha a concessão da carta patente para a sua tecnologia. Essa concessão é emitida pelo INPI 

                                                 
234 El principio de la repetición, lo que significa que presentándose la documentación a un técnico del rama, el 

procedimiento podrá ser repetido y obtener los productos allí descriptos. PIMENTEL, Luiz Otávio. Las funciones 

delderecho mundial de patentes. Córdoba: Advocatus. 2000. p.19-20.  
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após um processo administrativo que se iniciará a partir do depósito do pedido de patente junto 

ao órgão. O depósito do pedido de patente é realizado em um formulário específico (Formulário 

1.01 da Divisão de Patentes) disponibilizado pela Diretoria de Patentes do órgão, e virá 

acompanhado do pagamento da taxa relativa ao depósito do pedido, e deverá vir instruído pelos 

demais documentos necessários ao pedido de patente, sendo o relatório descritivo, 

reivindicações, desenhos (quando hover) e o resumo.  

O relatório descritivo deverá descrever a invenção de forma clara e precisa indicando, 

quando possível, a melhor forma de execução, de forma que permita a reprodução da tecnologia 

descrita por qualquer pessoa com conhecimentos técnicos no assunto. O relatório deve apontar 

o problema existente no estado da técnica demonstrando de que forma o solucionará, e deverá 

evidenciar o estado da arte de sua tecnologia, apontando de forma nítida o critério de novidade 

existente na sua invenção, o efeito técnico alcançado e suas vantagens em relação as tecnologias 

já existentes na área.  

O conteúdo das reivindicações é o que determinará a extensão dos direitos do titular da 

patente, e por isso possui uma maior importância no pedido. Serão, contudo, interpretadas de 

acordo com o conteúdo do relatório descritivo e dos desenhos, e por isso deve buscar utilizar 

expressões que acarretem indefinições ou termos dúbios. O INPI indica um padrão preferencial 

para que sejam apresentadas as reivindicações no pedido de patente, nesse padrão, deve-se 

iniciar o seu texto pela reprodução do título do pedido de patente, ou utilizando-se parte dele, e 

deve-se enumerá-las consecutivamente e conter a expressão “caracterizado por”. As 

reivindicações são classificadas como independentes e dependentes.  

Como reivindicações independente tem-se aquelas que mantém características técnicas, 

corporais e funcionais do objeto patenteado, sua função é a de proteger essas características, 

essenciais e específicas da invenção. Para exemplificar utilizar-se-á o título de patente 

concedido à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inscrita sob Nº PI 0401240-2 A2, 

que descreve um Processo de Desidratação do Gás Natural por Microemulsão, de invenção de 

Afonso Avelino Dantas Neto, Geraldine Angélica Silva da Nobre, Tereza Neuma de Castro 

Dantas e Eduardo Lins de Barros Neto, que teve o pedido depositado em 13 de julho de 2004 e 

concedido no dia 10 de abril de 2014.  

O quadro reivindicatório conta com 10 reivindicações, devidamente enumeradas e 

iniciadas com o título da patente. A reivindicação 1 reivindica o processo de desidratação do 

gás natural por microemulsão caracterizando-o por associar a desidratação por microemulsão e 

a adsorção por peneira molecular até que haja a redução da umidade no corpo. Por sua vez, a 
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reivindicação 3 reivindica o mesmo processo de desidratação do gás natural por microemulsão, 

mas desta vez caracterizando-o pela utilização de um líquido dessecante a base de tensoativo 

não-iônico e solvente apolar, termodinamicamente estável, e de fácil regeneração, sendo ele 

capaz de reduzir a concentração de água do gás natural à níveis de 0,5ppmv ou menores. Vê-se 

aqui exemplos claros de reivindicações independentes. 

Essas servirão como base para uma ou mais reivindicações dependentes. São elas aquelas 

que irão reivindicar a inclusão de outras características às independentes e definir o 

detalhamento dessas características, apontando ou não características adicionais, para isso, 

devem conter uma indicação de dependência em seu texto. Utiliza-se então a expressão 

“conforme a reivindicação” para indicar a existência de uma dependência da reivindicação atual 

à outra já solicitada. 

Tomando como exemplo o texto da patente já descrita, temos a reivindicação 2, que 

reivindica o mesmo processo de desidratação do gás natural por microemulsão, mas dessa vez 

apresenta um pedido de conformidade com a reivindicação 1, acrescentando-lhes a 

característica de que a fase de desidratação por microemulsão irá reduzir a umidade do corpo, 

passando-o para a fase seguinte no processo, que será a de adsorção por peneira molecular, 

apontando-se a possibilidade de redução da umidade contida no corpo à níveis inferiores à 

0,5ppm. 

Ainda sobre as reivindicações independentes, estas podem ser classificadas em mais de 

uma categoria, como produto, processo, dispositivo. É possível ainda que no mesmo pedido 

ocorra uma variedade de categorias, contudo, será necessário que elas estejam vinculadas ao 

mesmo inventivo. Para que se evidencie essa vinculação, utiliza-se, na parte inicial da 

reivindicação, expressões que demonstre a conexão do dispositivo com o processo, ou o 

processo com o dispositivo, na obtenção de um produto, por exemplo. 

Outro componente do pedido de patente será o quadro de desenhos ou figuras. Não é um 

componente obrigatório, uma vez que haverá patentes onde não caberá o desenho, mas sempre 

que possível ele se torna obrigatório para que haja uma melhor caracterização do produto ou 

processo a ser patenteado. É nesse componente que estarão contidos os gráficos, esquemas, 

fluxogramas, diagramas, que venha a fornecer informações adicionais da invenção, bem como 

as figuras relacionadas ao relatório descritivo. O quadro de desenhos não deverá conter textos 

explicativos, legendas para as figuras, exceto quando forem absolutamente indispensáveis. 

Solicita-se que o depositante, quando deseje evidenciar ou referenciar o desenho, o faça no 

quadro descritivo, e lá poderá fazer indicações que apontem os desenhos ou figuras do quadro 
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de desenhos. 

Além dos desenhos, é necessário que no pedido de patente se apresente o resumo da 

tecnologia reivindicada. O resumo, que deve conter de 50 a 200 palavras e não mais que 20 

linha de texto, deve conter uma breve descrição da matéria do pedido, ressaltando-se o invento 

requerido, não podendo fazer menção de mérito ou valor da invenção, deve-se ater à mera 

descrição da tecnologia. 

Para a área de biotecnologia, haverá ainda componentes, adicionais aos usuais acima 

descritos, que devem fazer parte do pedido de patente. Quando o material biológico não puder 

ser descrito de forma clara, não for público e for necessário para a realização do invento, deverá 

o relatório descritivo ser suplementado pelo comprovante de depósito de material biológico, 

nesse caso, o depósito deverá ter sido efetuado até a data de verificação de anterioridade, seja 

ela a data do depósito ou a data de prioridade, a depender do caso. Além disso, quando o pedido 

for referente a sequenciamento novo de material genético, haverá a necessidade de se adicionar 

uma nova seção ao pedido, a de “Listagem de Sequência” após as reivindicações. Essa nova 

seção deverá conter todas as sequências descritas no pedido, diferenciadas por numeração 

indicadora, e referenciadas no relatório descritivo e no resumo.  

Munido da documentação necessária descrita acima, o depositante irá dar início ao 

processo administrativo referente ao patenteamento de sua tecnologia. O INPI irá realizar uma 

análise preliminar do pedido. Esse primeiro exame é meramente formal, onde técnicos do 

instituto verificarão se há ou não a existência de todos os documentos exigidos, e se o pedido 

atendo os padrões dos formulários do INPI. Se houver problemas com o pedido, desde que ele 

contenha dados essenciais ao objeto, depositante e inventor, será solicitado que o depositante, 

no prazo de 30 dias, realize as correções necessárias. Caso não sejam atendidas as exigências o 

pedido será arquivado. Sendo atendidas as exigências, ou não havendo problemas formais com 

o pedido, ele seguirá para próxima fase, será admitido e numerado.  

O pedido então seguirá para o seu período de sigilo, que será de 18 meses a contar da data 

de depósito ou da prioridade. Após o decurso desse prazo, o seu conteúdo será publicado na 

Revista de Propriedade Industrial – RPI – do INPI, e ficará a disposição para consulta pública 

no Banco de Patentes daquele instituto. Dependendo do interesse do depositante, a publicação 

poderá ser antecipada, para isso, ele deverá preencher o formulário específico e apresenta-lo ao 

INPI acompanhado da taxa de recolhimento específica. 

A próxima fase é o requerimento do exame técnico, que deve ser solicitada pelo seu titular 

num prazo máximo de 36 meses a contar da data de depósito do pedido, e no mínimo 60 dias 
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após a publicação na RPI, caso não solicite o processo será arquivado. Após o arquivamento, 

ainda haverá um prazo de 60 dias para que o titular solicite seu desarquivamento, caso este não 

ocorra o pedido será arquivado em definitivo. Dentro desse período que compreende o depósito 

do pedido de patente e a solicitação de exame, o titular poderá fazer modificações no pedido, 

desde que essas modificações se limitem ao conteúdo material apresentando no pedido original. 

Para solicitar o exame do pedido, o titular deverá fazê-lo mediante apresentação de formulário 

específico e comprovante de recolhimento das taxas relativas ao pedido de exame. Nesse caso, 

o pedido seguirá para a fase de Exame Técnico.  

No exame técnico, será elaborado um relatório de busca de anterioridade e parecer técnico 

do INPI relativo à patenteabilidade do pedido, adaptação do pedido à natureza reivindicada, 

reformulação do pedido (onde pode haver a solicitação de sua divisão em um ou mais outros 

pedidos), e/ou exigências técnicas. O pedido seguirá para a elaboração do Relatório de Busca 

de Anterioridades e Parecer Técnico. No caso de um parecer negativo ao pedido, ou 

requerimento de modificações e adequações, o autor será informado para que no prazo de 90 

dias se manifeste, seja contestando o parecer ou acatando as exigências, e caso não haja 

manifestação do autor, será o pedido arquivado em definitivo. Após a manifestação do autor, 

será dado continuidade ao exame, e proferia a decisão final, pelo deferimento ou não do pedido. 

Deferido ele seguirá para a próxima fase, indeferido ele será arquivado em definitivo. No caso 

do parecer positivo, dando deferimento ao pedido, não havendo mais exigências a serem 

sanadas, abre-se o prazo de 60 dias para que haja o pagamento da expedição da carta patente, 

nesse caso, caso o autor apresente o pagamento, será emitido o título, caso não haja pagamento 

dentro do prazo o pedido será arquivado, tendo o titular um prazo de 30 dias após o 

arquivamento para solicitar o desarquivamento, caso contrário será definitivamente arquivado. 

É importante lembrar que todos os procedimentos acima descritos seguirão os trâmites 

legais administrativos, previstos na Lei nº 9.276 de 1996. Será seguido o devido processo legal, 

principalmente no que se refere a última fase do registro, a fase do exame, visto que a patente 

sendo oponível erga omnes, há de se dar a possibilidade de qualquer interessado venha a 

manifestar-se contra a concessão. E essa possibilidade irá permitir uma ampla fiscalização do 

objeto da patente, seja essa manifestação para impedir a concessão da patente, seja para 

restringir seu conteúdo235. 

Observa-se a existência de duas formas de excercício do direito de monopólio de 

                                                 
235 LABRUINIE, Jacques. Direito de Patentes: condições legais de obtenção e nulidades. Barueri: Manole. 2006. 

p.91. 
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exploração comercial da patente. A primeira forma, e mais óbvia, é o exercício direto desse 

direito, onde o titular assume o papel de desenvolvedor do produto em escala industrial e supre, 

assumindo todos os riscos inerentes à atividade industrial, fabricando e comercializando a 

tecnologia protegida. Já a forma indireta, como visto, será pela via contratual. 

O contrato, como é concebido hoje, têm sua fundação no Direito Canônico, sendo fruto 

da teoria individualista236 do final do século XIX. Lembra-se que mesmo o Antigo Direito 

Romando tendo conhecido alguns tipos hoje tidos como contratos, não foi elaborado em seu 

tempo uma teoria geral para abranger os tipos contratuais. O Direito Romano apenas concedia 

proteção e reconhecimento jurídicos para situações previamente determinadas. Sem isso não 

existia proteção no ordenamento jurídico237. 

O antigo Direito Romano apenas preocupava-se com alguns dos contratos específicos 

existêntes em seus ordenamento, nada mais do que uma preocupação em regulamentar algum 

fato do que buscar-se um elemento jurídico para abranger tais necessidades. O Romano entedia 

que o contrato somente poderia existir frente à existência de um elemento material. O Direito 

Romano necessitava de uma exteriorização de forma, fundamental na gênese da própria 

obrigação, para constituição de um contrato238. 

Todos os contratualistas, em suas obras, explicam a maneira como se operavam os 

contratos verbis, litteris aut re, e como o Romano chegaria ao limite do consensualismo puro, 

sem absorvê-lo, preferindo complexos rodeios para se chegar ao resultado desejado, mas nunca 

transigiam suas fórmulas consagradas239. 

Essa evolução do formalismo original para o consensualismo prossegue pelo período pós-

                                                 
236 Em ‘Individualism: Trueand False’, na coletânea Individualism and Economic Order (1948), a maior 

preocupação é a decomposição do individualismo, fundamento da civilização ocidental. O individualismo de que 

fala Hayek pretende resgatar a referência ao Renascimento, para o qual o homem é visto enquanto tal, soberano 

em sua própria esfera. É necessário, então, matizar a tradição liberal iluminista, pois não é toda ela que segue essa 

linha: há um individualismo ‘verdadeiro’ e outro ‘falso’. O primeiro remonta ao empirismo britânico e passa por 

Locke, Mandeville, Hume, Smith e Burke, culminando em Tocqueville e Lord Acton; o falso individualismo se 

remete à tradição racional-cartesiana francesa, incluindo Voltaire, Rousseau, os fisiocratas e os enciclopedistas 

(especialmente D’Alembert e Diderot). Hayek imputa a confusão entre o “verdadeiro” e o “falso” individualismo 

a John Stuart Mill e Herbert Spencer, que promoveram a fusão entre o racionalismo francês e o empirismo anglo-

saxônico – no caso de Mill, claramente tomado de Kant, tributário do racionalismo de Rousseau – mas também, é 

bom lembrar, do empirismo de Hume. O principal problema é que “esse individualismo racionalista sempre tende 

a se desenvolver como o oposto do individualismo, a saber, socialismo ou coletivismo” (Hayek, 1984, p. 4) – a 

vinculação entre o racionalismo iluminista e o Estado de Bem-Estar Social é aqui bastante evidente para Hayek 

(1979b, p. 13). O verdadeiro individualismo é precipuamente uma teoria da sociedade e apenas a partir daí permite 

deduzir um conjunto de máximas políticas: a única maneira de compreender os fenômenos sociais é a partir das 

ações individuais orientadas pelo comportamento e pelas expectativas dos demais indivíduos. BACHUR, João 

Paulo. Individualismo, liberalismo e filosofia da história. São Paulo: Lua Nova, nº 66. 2006. p. 167-203.  
237  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 11 ed. São Paulo: Atlas. 2011. p. 3. 
238 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. Vol. 3. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense. 

2011. p. 8. 
239 Id. Ibid. p.531. 



108 

 

justiniano pela Idade Média, e, posteriormente, com o advento da mercantilização, a situação 

vê-se frente à necessidade de uma modificação para abranger situações que não tinham ações 

previstas. Ao abandonar de vez o formalismo puro, a vontade passa a aparecer como elemento 

dessa “nova” relação jurídica que, por sua vez, passa a ser um arcabouço de obrigatoriedade da 

existência da própria relação.   

A teoria do contrato evolui com passar do tempo e seguindo de perto a própria evolução 

das relações sociais, ao ponto da quebra da distinção atribuída pelo Direito Romano entre pacto 

e contrato, aproximando tais institutos jurídicos. Para entender sobre a teoria jurídica por trás 

dos contratos, é interessante analisar as fundações culturais da época em que criou-se tal 

construção jurídica e social. Na construção do pensamento da teoria do contrato240, o que hoje 

define-se como contrato teve seu início na teoria do pensamento liberal do laissez faire laissez 

passer241 onde construiu-se toda uma base teórica política e filosófica que adotaria o conceito 

de contrato para explicar o surgimento dessa nova forma de organização social emergente na 

época. 

É fato que frente ao absolutismo, a emergente sociedade marcantilista precisaria de uma 

forma de regulamentação que fosse condizente com seus anseios consumeristas e que afastasse 

a, então, forte intervenção do Estado em todas as relações da época. 

Mas foi no período de Justiniano que a figura jurídica do contrato começa a atrelar-se 

como uma “fonte produtiva de orbrigações242” embasada na autonomia da vontade das partes. 

As obrigações contratuais têm a mesma natureza jurídica das obrigações legais, não como 

ordens, mas sim no sentido hartiniado da obrigação jurídica, e como tal, não cessa pelo não 

cumprimento243. 

O contrato, em uma noção restritiva, seria um negócio jurídico bilateral, onde se faz 

necessário o consentimento e, como ato negocial, tem objeto específico, além dos demais 

requisitos estabelecidos na teoria geral do direito para os negócios jurídicos. Seria assim o 

contrato um acordo entre partes, em convergência de suas vontades individuais, com a 

finalidade da produção de efeitos jurídicos. 

                                                 
240 DIREITO, Carlos Gustavo Vianna. Do contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Renovar. 2007. p. 7. 
241 O Liberalismo, no sentido sintetizado pela clássica expressão ‘laissez faire, laissez passer’ de origem fisiocrata, 

não se reporta apenas e imediatamente ao mercado, mas tem em conta uma luta política contra o absolutismo. Esse 

liberalismo é correlato a um individualismo muito específico, obtido a partir do confronto entre impulsos egoístas 

e impulsos ‘sociais’ ou ‘sociáveis’, por assim dizer. É dessa tensão extremamente sensível que emerge o mercado 

liberal – e a questão da desigualdade, preço a ser pago pelo desenvolvimento e pela liberdade econômica e política, 

tem então de ser remetida ao futuro, à utopia do progresso humano garantida pela filosofia da história. BACHUR, 

João Paulo. Individualismo, liberalismo e filosofia da história. São Paulo: Lua Nova, nº 66. 2006. P. 167-203.  
242 DIREITO, Carlos Gustavo Vianna. Do contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Renovar. 2007. p. 9. 
243 HART, Herbert. O conceito de direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkain. 2007. p.92-97. 
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Faz-se necessário lembrar-se do abrangente sentido semântico da palavra contrato. Este 

termo, quando se leva em consideração a seara jurídica, poderia abordar todo negócio jurídico 

em que se observa a existência de uma vontade prurida. Como visto, tem-se uma aproximação 

jurídica do pacto e do contrato, podendo aquele ter sua terminologia substituída por este, sem 

prejuízo, o ordenamento jurídico nacional ainda adota o termo pacto para algumas obrigações 

acessórias dos contratos, ou mesmo alguns tipos específicos de contrato, como é o caso do pacto 

nupcial.  

Apesar de tudo, toda a evolução que é observada até aqui, não vem a diferenciar-se 

daquelas linhas gerais pensadas na Roma Antiga. Em termos de tipologia, muito pouco se 

evoluiu com o Código Civil Francês de 1804, devido às poucas exigências da sociedade da 

época, e mesmo o BGB de 1846, que seguiu uma orientação diversa das demais codificações 

europeias, não destoa daquele244. 

Ao vislumbrar-se a sociedade do século XX, percebe-se uma mudança na demanda social 

por maiores modificações na teoria contratual, nesse ponto, o Código Civil Brasileiro de 2002 

buscou preencher as lacunas na tipologia concebida até então. Novos tipos de contratos foram 

pensados e, com eles, novas particularidades específicas de cada um. E juntamente com essa 

modificação, foram acrescentados outros princípios além dos clássicos, da obrigatoriedade, da 

autonomia da vontade, da intangibilidade, e relatividade dos efeitos, norteadores da teoria 

contratual no ordenamento nacional. Seriam os principais para os fins do presente estudo o da 

função social do contrato245 e o do equilíbrio econômico do contrato246. 

A importância desses dois princípios destacados dar-se-á pela regulação legal dada aos 

novos contratos existentes no mundo, dentre os quais, serão objeto do presente estudo os de 

transferência de tecnologia, sendo os contratos onde o exercício do direito de patente mostra-

se em sua forma mais explícita. Os contratos de transferência de tecnologia, em geral, são 

                                                 
244 DIREITO, Carlos Gustavo Vianna. Do contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Renovar. 2007. p.532. 
245 O código civil brasileiro de 2002, consagra o princípio da função social do contrato em seu artigo 421, que 

versa: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
246 o princípio do equilíbrio econômico do contrato pode ser extraído dos artigos: Art. 157, que diz que ocorre a 

lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta; Art. 478,nos contratos de execução continuada ou diferida, se a 

prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da 

sentença que a decretar retroagirão à data da citação; Art. 479. a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu 

a modificar equitativamente as condições do contrato; e por fim Art. 480, se no contrato as obrigações couberem 

a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, 

a fim de evitar a onerosidade excessiva. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 

Vol. 3. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2011. p.533.  
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atípicos, noutros termos, eles não são regulados por lei247, mas não significa que há liberdade 

para contratar para além do que permite a lei de Propriedade Industrial e a legislação comercial 

referente ao tema de contratos comerciais em geral. 

Os elementos da autonomia da vontade nos contratos privados podem ser vistos em três 

planos. Primeiramente, o princípio da autonomia da vontade das partes aparece como uma 

solução para solução dos conflitos da lei estatal aplicável a um contrato internacional. Num 

segundo plano, tal princípio permite às partes afastares do poder do Direito Estatal o seu 

contrato. E por fim, seria a autonomia da vontade, num terceiro plano, um instrumento de 

aperfeiçoamento do Direito, por causar a eliminação do conflito de leis, vez que suas normas 

reguladoras perderiam aplicabilidade frente à liberdade internacional das convenções248. 

O princípio da autonomia da vontade fundamenta o direito contratual e a liberdade de 

contratar, tal liberdade advém, como visto anteriormente, do individualismo existente à época 

do Código Francês, sendo justamente esse código que perpetuou o sentimento individualista 

que conferia força de lei aos pactos firmados entre as partes249. 

Para exemplificar foi trazido o Código Napoleônico250, que ainda se repete no mesmo 

artigo no atual Código Civil Francês, em seu artigo 1.134251 onde fica estabelecido o pacta sunt 

servanda, o artigo diz que as convenções legalmente formadas têm força de lei entre aqueles 

que as fizeram. Elas não podem ser revogadas ao não ser pelo consentimento mútuo, ou pelas 

causas em que haja previsão legal. Elas devem ser executadas de Boa-Fé. 

Todavia deve ser lembrado que a aplicação fática do princípio da autonomia da vontade 

das partes deve ser mitigada quando se fala de um contrato celebrado sob a égide da nossa 

legislação nacional. Isso se deve à interpretação que deve ter o Código Civil à luz da 

Constituição Federal e, por consequência, de todos os princípios constitucionais.  

                                                 
247 LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 

1997. p.85. 
248 ARAÚJO, Nadia de. Contratos internacionais: autonomia da vontade, MERCOSUL e convenções 

internacionais. 4 ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2009. p. 24 
249 DIREITO, Carlos Gustavo Vianna. Do contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Renovar. 2007. p.11-12. 
250Les conventions légalement formé estiennent lieu de loi à ceux quile sont faites. Elles ne peuvent être révoqué 

es que de leur consentement mutuel, ou pourles causes que la loi autorise. Elles doi ventêtre exécuté es de bonne 

foi. ASSEMBLÉE NATIONALE. Code civil des Français: édition originale et seu le officielle.Paris, de 

l'Imprimerie de la République, An XII 1804. Disponível em <http://www.assemblee-

nationale.fr/evenements/code-civil-1804-1.asp> acessado em 12 de abril de 2014.  
251 Les conventions légalement formé estien nentlieu de loi à ceux quile sont faites. Elles ne peu ventê treré voqué 

es que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doi ventê tre exécuté es de bonne 

foi. FRANÇA, Code civil: livre III: des différent es manières dontonac quiert la propriété, titre III: des contrats 

ou des obligations conventionnelle sen general, chapitre III: de l'effet dês obligations, article 1134. Version 

consolidé eau 1 septembre 2011. Disponível em <http://www.legifrance.gouv.fr/> acessado em 12 de abril 2014.  
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Nesse ponto destaca-se a razoabilidade252, pois ao partir para o campo dos contratos reais, 

o contrato que seria sempre justo, visto que é fruto da autonomia da vontade de cada uma das 

partes contratantes, mostra-se diferente disso. A teoria geral dos contratos deve levar em conta 

as questões sociais e econômicas que também interferem no contrato, vez que sem essa 

observância e sem a limitação a tal princípio, o contrato acaba sendo imposto pela parte mais 

forte, ou economicamente em melhores condições.  

Assim a lei serve para restringir a liberdade contratual, estabelecendo parâmetros e limites 

a tal liberdade. Justamente pela observância das questões sociais existentes por trás das relações 

contratuais. Uma forma acertada de pensar-se o contrato na nossa sociedade. 

Na sua mais ampla acepção, considera a transferência de tecnologia como sendo contratos 

onde se transmite um conjunto de conhecimentos, sejam objetos de patentes ou não, estando ou 

não protegidos por um sistema legal, sejam correspondentes aos institutos da propriedade 

intelectual, segredo industrial ou empresarial253. 

Os bens protegidos pela propriedade intelectual são inúmeros, tanto quanto o são os 

negócios jurídicos que podem advir dessa proteção. Um mesmo bem pode vir a gerar uma gama 

de obrigações comerciais, relações de compra e venda, estudos aplicados, banco de dados, entre 

tantas outras mais. Em matéria de patente a lei prevê dois tipos essenciais de contratos de 

transferência de tecnologia, a cessão e a licença. A cessão dar-se quando há a transferência, total 

ou parcial, dos direitos conferidos pela carta patente sobre o seu objeto, para que haja efeito 

perante terceiros, é necessário que se faça as anotações no documento depositado no INPI.  

Outra forma de transferência de tecnologia em matéria de patentes é o licenciamento, 

nesse caso não há uma transferência de direitos, mas sim, uma autorização para que se explore 

comercialmente a tecnologia patenteada. No caso da licença, além do direito de exploração, 

confere-se ao licenciado o direito de agir em defesa da patente, todavia, lembra-se que a lei 

exige que o contrato deve ser averbado pelo INPI para produzir efeitos contra terceiros. 

                                                 
252 A razoabilidade significa o juízo de valor executado pelo intérprete, na aplicação do princípio da igualdade. 

Portanto, o juiz deve privilegiar os dispositivos legais, que não violem o referido princípio, pois se lhe compete à 

atuação concreta do princípio da igualdade no direito privado, terá também o dever de considerar a razoabilidade 

das diferenças, observando que o idêntico exige o tratamento igual de situações iguais e o tratamento diferenciado 

em situações diversas. NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na 

perspectiva civil-constitucional. Curitiba: Jaruá, 2004. p.49.   
253 La falta de definición legal, el concepto es tomado por la doctrina em su más amplia acepción, considerando 

transferência de tecnologia los acuerdos contractuales según los cuales se transmite um conjunto de conocimientos, 

sean patentables o no, estén o no protegidos por algún sistema legal, y a sean correspondientes a los institutos de 

la propiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad 

Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 522.  
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No Brasil, a lei 9.279254 de 1996 regula os contratos de transferência de tecnologia, em 

seus artigos 61, 62, 140 e 211, conferindo aos contratantes a obrigação de registro do contrato 

junto ao INPI para que estes possam ter efeitos contra terceiros. Também ao INPI caberá a 

regulação sobre os procedimentos de registro255, e ele o faz por meio da Instrução Normativa 

nº135256 do órgão. 

A presente instrução normativa divide em dois grupos as espécies de contratos de 

transferência de tecnologia. Segundo o INPI serão objetos de averbação ou registro (a depender 

do caso específico) os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos 

os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de 

conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência 

técnica e científica), e os contratos de franquia. 

A doutrina jurídica específica da área adota uma divisão que mostra-se mais apropriada 

para o presente estudo apontando como sendo quatro as espécies de contratos de transferência 

tecnológica257. A primeira espécie seria a das licenças e cessões de direito de propriedade 

industrial, sendo a mais usual de todas as espécies. Essa espécie tem por objeto as patentes, 

marcas, direitos autorais e direitos sobre o software, ou seja, há a necessidade do objeto a ser 

transacionado ser passível de um registro de monopólio de uso oponível contra terceiros, e será 

esse direito de uso que será transacionado.  

A segunda espécie abordada é a referente aos contratos de tecnologia não patenteada. 

Nesse caso, o objeto do contrato não seria o direito de uso do bem imaterial, mas o bem 

propriamente dito e os produtos de sua aplicação. Essa espécie engloba os contratos de Know-

how e quaisquer outros que envolvam a figura do Segredo Industrial. Usualmente o objeto dessa 

                                                 
254 Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo 

único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Art. 62. 

O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.[...] Art. 140. 

O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. [...]  Art. 211. 

O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares 

para produzirem efeitos em relação a terceiros. BRASIL, Lei 9.279 de 1996: Regula direitos e obrigações relativos 

à propriedade industrial. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm> Acesso 12 em 

junho de 2014.  
255 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2003. p.963.  
256 O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim 

entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de 

conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e 

científica), e os contratos de franquia. INPI, Ato Normativo 135 de 1997. Normaliza a averbação e o registro de 

contratos de transferência de tecnologia e franquia. Disponível em <http://www5.inpi.gov.br/menu-

esquerdo/contrato/pasta_legislacao-new-version/oculto/ato_135_97_html/impressao_view> Acesso em 12 de 

junho de 2014.  
257 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

2003. p.964 



113 

 

espécie de contrato consiste em dados e experiências adquiridas no uso de uma técnica (esta 

poderá ser objeto de patente) numa escala industrial. 

A terceira espécie de contrato faz referência aos contratos relativos a projetos, nesse caso, 

tais contratos se diferem dos demais pelo seu objeto, que não é uma tecnologia em si, mas a 

aplicação de diversas tecnologias adquiridas pela empresa contratada. Contrata-se o resultado 

de uma aplicação de uma técnica e de uma experiência que tal empresa possa vir a possuir 

devido à sua atuação no mercado ou seu patrimônio intelectual. 

Por fim, a quarta e última espécie de contrato de transferência tecnológica engloba os 

contratos de serviços técnicos. Tais contratos são essencialmente de serviços pessoais, ou de 

reparos, ou supervisões, ou mensuração, ou auditorias.  

É interessante lembrar que um único contrato pode vir a ter características das diversas 

espécies aqui abordadas, sendo esta uma divisão básica para fins acadêmicos, contudo, sendo 

possível visualizar na prática característica de mais de uma destas em um mesmo contrato, visto 

que os contratos de transferência tecnológica estão cada vez mais complexos. Trabalhar-se-á, 

agora, os contratos em espécie. 

Todos os contratos pode envolver produtos ou processos patenteados, a diferença estará 

se na execução há ou não cessão ou autorização (licenciamento) de direitos patentários. Uma 

empresa que desenvolve e patenteia seu produto ainda poderá contratar o “Know How” que 

envolve o processo de produção ou aplicação da tecnologia patenteada, define-se o objeto desse 

tipo de contrato, não como aquele objeto da patente, mas como o conjunto de conhecimentos, 

experiências e atitudes que são requeridas para manufaturar um produto ou aplicar um processo 

em uma empresa258.  

Historicamente o próprio contrato de know-how vem sofrendo mudanças. Na década de 

60, por exemplo, o referido contrato tinha por objeto informações que se distinguiam das demais 

apenas pelo seu caráter secreto, já nos anos 70, ampliou-se tal concepção de forma a passar a 

considerar como objeto desses contratos tanto os conhecimentos de aplicação industrial quanto 

os conhecimentos de âmbito administrativo das empresas, foi justamente para dar a tais 

conhecimentos o caráter de confidencialidade. Já nos anos 80 ainda ampliou-se o conceito de 

                                                 
258 Bem próximo ao conceito da UNCTAD, Caio Mário Pereira diz que o contrato de Know-how traduz, portanto, 

a cessão, a outrem, daquilo que consiste no conhecimento, ou “saber como” aplicado à atividade industrial ou 

tecnolígica. Dada, porém a complexidade da vida econômica, e o desenvolvimento técnico de que ela se vale, não 

satisfaz ao cessionário a transmissão, apenas, do modus faciendi. A transferência de tecnologia, por si só, não 

completa a utilização prática do desenvolvimento ou da atividade. Daí abranger o contrato de Know-how, além da 

cessão de como fazer, isto é, transferência de conhecimento, também a assistência técnica necessária a que o 

usuário possa aproveitar o “saber como” de maneira a dele extrair todo o benefício. PEREIRA, Caio Mário da 

Silva. Instituições de direito civil: contratos. Vol. 3. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2011. p.558.  
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know-how como sendo acessório transferido juntamente com a tecnologia patenteada que 

permitia um melhor aproveitamento desta. 

Algumas compilações de informações podem ser licenciadas ou mesmo vendidas pelo 

simples fato que alguém pode vir a necessitar de uma compilação imediata de tais informações, 

para se estabelecer em um mercado onde o proprietário delas tem experiência.259Dentro desse 

amplo conceito de transferência tecnológica, estão incluídos os conhecimentos secretos, 

denominados de Know-how. Aqui se considera que as informações não divulgadas, ou segredos 

industriais ou empresariais, de caráter tecnológico pode ser abarcado por esse conceito. 

A partir da revolução industrial, e agora cada vez mais com nova era informacional, abriu-

se um novo campo para o direito. Os cientistas ou técnicos, em suas pesquisas e experimentos, 

descobrem ou inventam um bem, técnica, ou como visto anteriormente, uma informação, todos 

com capacidade de aproveitamento econômico, noutros termos, são “bens” nos termos jurídicos 

clássicos. A partir de então, viu-se à necessidade de proteção dessas descobertas, invenções ou 

de tais dados, contra o abuso ou especulação de alguma atividade alheia a do seu criador ou 

inventor. 

Quando, por quais quer que sejam os motivos, esses bens não podem ser protegidos por 

patentes, uma das formas de contratação seria o contrato de know-how, enquanto uma espécie 

de contrato do gênero de transferência de tecnologia, a autora ainda critica a terminologia 

utilizada, todavia não descarta seu uso por já está difundida no mundo260. O objeto do contrato 

de Know-how, como definido doutrinariamente, é um conjunto de conhecimentos técnicos que 

não estão disponíveis para o público. Esses conhecimentos tecnológicos não são objetos de 

patente261, ou, quando podem ser objetos de patente, seu titular por motivo qualquer, opta por 

                                                 
259 Some compilations of information can be licensed or sold simply because other are willing to pay for an 

organized presentation of the information they need in order to become established in a field where the owner of 

such know-how and show-how has expertise. [...] Know-How and Show-How often are well received in 

underdeveloped countries such as China where money may be available to pay for information that will directly 

address a pressing need. Value exists in being able to minimize the time and experimentation that would otherwise 

be required to assemble exactly the right combination to satisfy immediate needs. BURGE. David A. Patent and 

trademark: tactics and practice. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, INC. 1999.  
260 El “know-how” es uno de los possibles contenidos de los contratos de transferencia de tecnología, habiendo 

sido criticada la expresión ‘contrato de know-how’ por no estar indicando ninguna modalidad contractual, sino 

simplesmente el objeto de um contrato que puede ser calificado como uma consessión, una licencia y otra 

modalidad. No obstante, ultilizaremos la referida expresión por considerarla de uso generalizado. MONTAÑO, 

Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 876-877. 
261 En la empresa se desarolla continuamente conocimientos específicos a sua actividad productiva. No todos ellos 

pueden ser o merecen ser objeto de proteccíon a través de mecanismos de la propiedad intelectual, como patentes 

de invención o modelo de utilidad. En ocasiones se trata de conocimientos no protegidos o, directamente, puede 

no convenir por eltiempo o el costo recurrir a ese régimen de protección [...] La terminología adoptada para 

referirse a estos conocimientos secretos há sido variada, aunque su alcance aproximadamente similar. Se habla de 

secretos comerciales o industriales, segúnla matéria a la que corresponde el secreto. Tradicionalmente había um 

concepto de know-how. Id. Ibid. p. 519-520.  
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não apresentar sua solicitação de patente de invenção. 

No Brasil, o INPI classifica o contrato de Know-how sendo um acordo que importa em 

transferência tecnológica, tais contratos tratam de negócios jurídicos relativos a certos 

conhecimentos técnicos não livremente acessíveis, e são designados na prática internacional 

como contratos de saber fazer, ou, mais usualmente, de Know-how262. 

O contrato de Know-how será composto por três elementos essenciais. Um dos elementos 

é a informação, elemento imaterial ou intelectual, que deve ter uma aplicação técnica no âmbito 

comercial ou industrial, não trata-se aqui da mesma informação protegida pela patente, mas sim 

daquela necessária para que a patente seja implementada, o conhecimento técnico e prático 

necessário para que a tecnologia protegia possa ser produzida ou aplicada para a produção de 

um objeto. O segundo elemento, não essencial para existência do primeiro, é a forma pela qual 

a informação, elemento anterior, se materializa, seja por escritos, suporte informático, modelos 

ou máquinas.  

Outro elemento desse tipo de contrato é o da confidencialidade de tais informações, assim, 

o Know-how está ligado ao segredo industrial. Alguns autores se posicionam na linha que 

considera que o Know-how seria o Segredo Industrial quando transmitido contratualmente. 

Outros consideram o Know-how como um conhecimento amplo que compreende o Segredo 

Industrial como espécie. Alguns outros doutrinadores filiam-se à corrente que considera o 

Know-how como constituído somente por técnicas não patenteáveis e por informações de 

caráter comercial ou industrial. Uma outra corrente doutrinária opta pela separação total entre 

as duas figuras, utilizando-se, para fazer tal distinção, dos argumentos de que o Know-how se 

trata de um fluxo tecnológico de caráter dinâmico, enquanto o Segredo Industrial seria estático; 

o Know-how trata-se de um mecanismo auxiliar pelo qual uma empresa orienta sua produção 

utilizando-se de um intercâmbio recíproco de conhecimento.  

Qualquer que seja a corrente de pensamento adotada, o fato é que o conhecimento 

envolvido não deve ser público, pelo simples fato que não seria necessária a sua contratação. 

Independentemente do conceito adotado para definir o caráter de confidencialidade do Know-

how, bem como sobre sua relação com o Segredo Industrial, vê-se que para verificar a existência 

de um contrato de Know-how, na sua execução as partes contratantes têm acesso à informação 

objeto do negócio jurídico anteriormente sigilosa. 

A discussão acerca da natureza jurídica do contrato de Know-how é bastante complexa, 

                                                 
262 BARBOSA, Denis Borges. Contratos em propriedade intelectual. 2011. Disponível em 

<http://www.denisbarbosa.addr.com> Acesso em 16 de junho de 2014. p.41. 
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tanto que não se pode deixar de abordá-la no presente estudo. Muitas dúvidas pairam sobre a 

definição da natureza jurídica do contrato de Know-how. Na doutrina brasileira especializada 

tem-se que esse contrato teria uma natureza de um contrato de aviamento, para tanto, uma vez 

que se pretende classificar um contrato de Know-how, segundo sua natureza jurídica, seria 

preciso levar em consideração a natureza jurídica do objeto contratado263. Sobre isso, defende 

ser então um “bem-oportunidade”, expresso pela rentabilidade de uma atividade econômica.  

Contudo, nem sempre o contrato de know-how fará jus à tal classificação, uma vez que 

seu objeto por vezes não estará vinculado a nenhum outro. Assim, deve-se considera-lo como 

um contrato sui generis, e fundamenta sua argumentação em cima da diversidade de contratos 

desse tipo264.  

Sendo assim, tem-se que o contrato de Know-how constitui uma nova espécie de contrato, 

cuja regulação é pouca, ou mesmo escassa. Os parâmetros que o contrato deve seguir seriam os 

princípios gerais do Direito, em especial aqueles norteadores da teoria geral do contrato, alguns 

princípios específicos inerentes à área.  

Na IPGN o contrato de know how é bastente usual quando se buscar adquirir 

conhecimento em áreas, desconhecidas para a empresa, onde se necessita de uma aplicação 

imediata da tecnologia. Um exemplo de contrato do tipo, que foi bastante evidenciado na mídia 

nacional, deu-se entre a companhia de petróleo do grupo OGX e a Hyundai Heavy Industries, 

para a fabricação de plataformas FPSP no Porto de Açu. 

Contudo, uma empresa como a Hyunday Heavy Industries pode optar por não transferir 

sua tecnologia patenteada ou mesmo seu conhecimento. Nesse caso, pode optar-se por um 

Contrato de Engenharia, que nada mais é do que o contrato de execução de uma obra de 

engenharia entre empresas, para que a contratante possa produzir algo a partir do objeto 

contratado. Além dos bens materiais envolvidos, os contratos desse tipo têm por objeto o 

conhecimento, proporcionado por uma parte à outra, necessário para fabricação de um 

equipamento ou de uma planta e para seu funcionamento265. 

                                                 
263 BARBOSA, Denis Borges. Contratos em propriedade intelectual. 2011. Disponível em 

<http://www.denisbarbosa.addr.com> Acesso em Novembro de 2011. p. 43. 
264 Los argumentos que fundamentan esta consideración residen en que, en función de la diversidad de los posibles 

contenidos y modalidades de transmisión de los contratos denominados de “knowhow” em forma general, no 

puede enunciarse uma nota dominante común a todas estas especialidades. Sostenemos que es ésta la posición más 

ajustada dada la especialidad del objeto de contratación que se viene considerando ya sus muy diversas 

modalidades de su ejecución. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de 

Cultura Universitaria. 2006. p. 882.  
265 El contracto de “engineering” o de servicios de ingeniería tiene por objeto que una parte proporcione a la otra 

los datos y conocimientos necesarios para la fabricación de un equipo o uma planta y para su puesta en práctica, 

sin que implique asistir em la práctica de tales conocimientos. Id. Ibid. p. 876. 
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Atualmente o Brasil dispõe de uma das mais avançadas engenharias (em algumas áreas 

específicas) do mundo. A área de Petróleo, e suas afins, são excelentes exemplos que se observa 

para tal afirmação. Vê-se então que há uma necessidade fática da efetivação de trabalhos 

especializados de engenharia no setor petrolífero.  

Sua terminologia deriva da sua definição anglo-saxônica, Consulting Engineering, e não 

constitui uma forma de transmissão de conhecimentos, na forma como foi definida 

anteriormente ao falar do Know-how, visto que nesse tipo de contrato há uma realização de 

estudos específicos para a contratante. Para exemplificar poder-se-ia trazer a execução de um 

projeto industrial ou a reorganização de uma empresa. 

Atualmente o contrato subdivide-se em três subtipos266, os quais se demonstram no 

quadro abaixo: 

 

a) Engenharia 

Comercial 

O contrato de Engenharia Comercial aplica-

se por meio da assistência e assessoria para 

realização do projeto até o ponto da 

comercialização de métodos e técnicas operativas. 

b) Engenharia 

Consultiva 

O contrato de Engenharia Consultiva, por sua 

vez, aplica-se pela prestação de um serviço 

intelectual para elaboração de uma obra concreta. 

c) Engenharia de 

Resultado 

Esse tipo de contrato de Engenharia diverge 

um pouco dos demais, pois nele o contratante impõe 

a obrigação, não somente da elaboração de um 

projeto, mas também da sua execução e seu 

funcionamento. Nesse tipo específico o contato 

assumirá o caráter de obrigação de resultados. 

 

Os contratos de engenharia considerados contratos complexos, pois em sua execução irão 

envolver uma gama de disciplinas de diversas áreas do conhecimento científico, não somente 

das chamadas engenharias, como também disciplinas jurídicas envolvidas na execução, como 

direito das obrigações, trabalhista, tributário, ou ainda conceitos de arquitetura, urbanismo, 

                                                 
266 Su alcance actualmente se extiende a un conjunto orgânico de actividades professionales que determina la 

realización de prestaciones conocidas como de “ingeniería consultiva”, “ingeniería comercial” o de “ingeniería 

llave em mano”. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura 

Universitaria. 2006. p. 876.  
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administração, ciência biológicas, etc. 

Dentro do campo dos bens intelectual protegidos por via não patentária, temos os 

chamados contratos de informática podem ser definidos como sendo aqueles cujo objeto 

consiste em um bem267 ou serviço de informática268. Tais contratos não devem ser confundidos 

com o conceito da contratação por meio de informática269, pois elas não se aproximam do 

conceito um do outro.  

Tais contratos justificam-se pela proteção dada aos citados, principalmente no que tange 

os bens intelectuais. Tal proteção aos chamados programas de computador iniciou-se junto à 

indústria de tecnologia. Para tanto a doutrina estadunidense elenca como meios de proteção, ao 

logo da evolução da proteção jurídica de tais bens, os institutos do Segredo Industrial, Copyright 

e as Leis de Patente270. Os contratos de informática irão envolver também o direito patentário 

de forma tangencial, pois, alguns softwares, ou chamados softwares embarcados, irão ser objeto 

de proteção por direito de patente no Brasil. O software embarcado é aquele que acompanha o 

produto e, este último, não teria funcionalidade sem o software que o controla. Em geral, são 

produtos eletrônicos e digitais que necessitam de um programa que execute suas tarefas ao 

terem um comando acionado pelo usuário. 

No campo doutrinário ressalta-se a observação que considera a opinião de autores 

segundo os quais não consideram a existência dessa classificação ou categoria de contratos, 

argumentando tratar-se sempre da aplicação de normas do direito privado ordinário Contudo, a 

mesma autora opta por considerar tal classificação, visto a complexidade do fenômeno 

tecnológico cujos problemas justificam uma consideração jurídica comum às relações 

                                                 
267 Se entiende por bienes informáticos a todos los componentes corporales del sistema informático denominados 

hardware, incluidos los componentes periféricos porque están efectivamente integrados al sistema. Tabién se 

incluyen en la expresión bienes informáticos los bienes inmateriales denominados de manera general software, 

que consistituyen valores económicos de la propiedad intelectual. Id. Ibid. p. 869.  
268 Constituyen servicios informáticos todos los servicios que sustentan y complementan la actividad informática 

de manera directa. Id. Ibid. p. 870.  
269 La contratación a través de medios informáticos [...] implica cualquier contrato celebrado a través de esta 

tecnología.. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura 

Universitaria. 2006.  p. 870.  
270 Trade secret, copyright and patent law have been used to protect investment in computer programs since the 

industry's beginnings. In the early years, when the most applications software was custom-designed and 

confidential relationships with business users were easily formed, trade secret law was most important source of 

protection. Trade secrets continue to be important in the custom design market and in regulating the software 

industry's characteristically mobile employees. Copyright, with its low subject matter standards and broadly 

enforceable rights, emerged as a popular form of protection in the 1980's when consumer oriented, off-the-rack 

programs began filling computer store shelves. Patent law, with its focus on functionality, might have seemed the 

better choice, but  The Supreme Court's 1972 decision in Gottschalk v. Benson [...] cast an early, lingering cloud 

over the prospects for patent protection of computers programs. Only in the 1990's with the Courts movement 

away from its previously constrained views - and the increasingly evident limits of copyright in prtecting 

investment in software design - did interest in patent protection revive. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, patent, 

trademark and related state doctrines.20 ed. New York: Foundation Press. 2008. p.826.  
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obrigacionais que apresentam271. 

Como objetos intangíveis desse tipo de contrato têm-se os softwares. No Brasil, sua 

proteção é regulada pela Lei 9609 de 1998. Segundo a referida lei, o chamado software, ou 

programa de computador, consiste numa expressão de um conjunto organizado de instruções 

em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, que 

necessariamente deverá ser empregado em máquinas automáticas de tratamento de informação, 

dispositivos, equipamentos periféricos ou instrumentos, devem também basear-se em técnica 

digital ou análogo, e deverá fazer tais equipamentos funcionarem de modo e para fins 

determinados272. 

Como estabelecido na LPI, serão duas as formas contratuais que envolverão de forma 

direta os direitos concedidos pela carta patente, a cessão e a transmissão. A sua possibilidade 

de transmissão é consagrada nas mais amplas formas de transmissão de propriedade imaterial, 

seja ela total ou parcial. Existe também a possibilidade de transmissão da patente limitando o 

uso por uma demarcação territorial, neste caso, aquele que contrata o direito de uso de uma 

patente terá o monopólio de sua exploração sob um determinado espaço territorial. 

Prevista nos artigos 58, 59 e 60 da LPI, o contrato de cessão de patente ocorrerá quando 

houver transferência da titularidade dos direitos de propriedade concedidos pela carta patente 

de forma total ou parcial, nesse caso há a exigência de que o contrato seja averbado no INPI, 

onde serão realizadas as devidas anotações no documento de patente.  

A cessão não se limitará pelo critério temporal, uma vez que não trata-se de uma 

autorização de uso, mas sim da transferência de titularidade de direitos. Quando transfere-se 

totalmente o direito o titular original perder seu posto para o cessionário, este último gozará de 

todos os direitos concedidos pela carta patente sem quaisquer restrições. Já em sua modalidade 

parcial, o cedente mantém alguns direitos consigo, podendo limitar a transferência de parte das 

reivindicações depositadas ou mesmo transferir o direito de oposição à exploração não 

                                                 
271 También hay autores que consideran que la clasificación o categoria, aún doctrinaria, de contratos informáticos 

no existe porque se trata siempre de la aplicación de normas del derecho privado ordinário. De todas maneras, 

coincidiedo encuanto al derecho que debe ser aplicado, mantenemos la categorización apresentada devido al 

fenomeno complejo, cuyos problemas justifica una consideración en común de las relaciones oblicacionales que 

los presentan. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura 

Universitaria. 2006. p. 870.  
272Art. 1º - Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural 

ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas 

de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital 

ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. BRASIL. Lei 9609 de 1998. Dispõe sobre 

a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm> Acesso em dezembro de 

2011.  
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autorizada dentro de um território delimitado. Lembra-se aqui que o contrato de cessão será 

regido pelas normas gerais de cessão de direitos, dessa forma, o cedente é responsável pela 

existência do direito ne época da transferência. Assim, caso haja o cancelamento, nulidade ou 

caducidade do direito de patente, por fato anterior à data de transferência, ele poderá responder 

pelos danos causado ao cessionário. 

A cessão surtirá efeito desde o momento de sua averbação pelo INPI, nesse caso, haverá 

dois momentos distintos do contrato de cessão de patentes no que tange seu alcance. Num 

primeiro momento, o momento de contratação, o direito de utilização da patente abrange as 

partes do contrato, havendo uma transmissão de direitos somente entre as partes que figuram a 

contratação. Por sua vez, o segundo momento diz respeito ao registro dessa transmissão de 

tecnologia, é nesta fase que os direitos transferidos poderão ser oponíveis frente a terceiros pelo 

contratante, visto que ele agora é um dos legitimados, por força contratual, para requerer tais 

direitos patrimoniais273. 

O contrato mostra-se também como uma aquisição tecnológica de natureza derivada, 

fruto de uma cessão de tecnologia. É, em regra, um contrato oneroso que implica num 

deslocamento ou troca do titular, atuando nesses casos como uma alienação de direitos 

patrimoniais em função de um sucessor274. 

Outro tipo de contrato em matérias de patente é a licença voluntária. Utiliza-se o termo 

“voluntária” pois há a previsão do licenciamento compulsório de uma tecnologia patenteada, 

tema que será tratado no capítulo posterior.  

A licença voluntária, prevista no artigo 61 da LPI, é um contrato pelo quão o titular da 

patente autoriza a exploração comercial do objeto da sua patente, mas não há a transferência 

dos direitos de propriedade industrial. O licenciamento pode ser concedido com ou sem 

exclusividade, além das limitações territoriais, ao contrário da cessão, admite limites temporais.  

A lei prevê que para que o contrato produza efeitos perante terceiros ele deve ser 

registrado junto ao INPI. Não é uma condição para sua validade, ou para que o mesmo tenha 

eficácia entre as partes contratantes, contudo, para que possua eficácia perante o fisco, para 

dedução fiscal dos royalties ou mesmo a remessa de divisas à outros países, sua averbação é 

                                                 
273 Se pueden distinguir dos etapas encuanto al alcance de los derechos de patente derivados o adquiridos. La 

primeira, que a teñe exclusivamente a las partes del contracto, para las cuales opera la transmissión de derecho sen 

función de la disposición contractual. La segunda, frente a terceros, para quienes solamente será oponible la 

transmissión operada al momiento en que sea inscripta en el Registro correspondiente. MONTAÑO, Beatriz 

Bugallo. Propriedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 856-857.  
274 La cesión de derechos de la propiedad intelectual implica un desplazamiento o cambio de  titular. Opera e nestos 

casos una enajenación de derechos de un patrimonio [...] a cualquier sucesor. Id. Ibid. p. 854. 
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obrigatória. 

Assim como a cessão dos direitos de patente assemelha-se com o contrato de compra e 

venda, salvaguardando as devidas diferenças, o contrato de licenciamento assemelha-se ao 

contrato de arrendamento. A semelhança seria total se não fosse pela natureza imaterial dos 

direitos e bens em questão275. A licença de uso, fruto do contrato de licenciamento, poderá ser 

limitada ou ilimitada. 

A legislação nacional, à exemplo de leis de outros países, permite que o titular dos direitos 

de patente possa ofertar publicamente, por meio do INPI, a possibilidade de licenciamento 

voluntários, explicitando os preços e condições exigidas para a contratação. A lei incentiva esse 

tipo de oferta ao estabelecer que a anuidade devida terá seu valor reduzido em 50% no período 

compreendido entre a oferta e o primeiro licenciamento.  

A lei explicita o primeiro licenciamento pois essa oferta não poderá ser em caráter de 

exclusividade, igualmente o titular estará impedido de averbar qualquer contrato cujo o objeto 

seja a patente ofertada, e em que exista uma cláusula de exclusividade, for válida a oferta 

pública. 

Caso haja aceitação da oferta mas não ocorra um acordo entre o titular e o licenciado 

acerca da remuneração a ser paga, há ainda a possibilidade do arbitramento, pelo INPI, da 

remuneração, que uma vez arbitrada somente poderá ser revista após decurso o prazo de um 

ano a contar da data de fixação. Caso o licenciado não der início a exploração da patente no 

prazo de um ano, interromper sua exploração por igual período, ou se não forem observadas as 

condições da exploração, o titular poderá requerer o cancelamento da licença. 

Atualmente, o sistema de patentes mundial vem passando por uma série de problemas 

devido ao uso abusivo e da concessão indiscriminada de patentes276. O pacote legal de direitos 

exclusivos que é chamado de funções de patente deriva de sistema complexo que interliga 

instituições judiciais, administrativas e legislativas. Mesmo a ideia que funda tal sistema sendo 

                                                 
275 Evidentemente no se trata de igual esquema por la propia naturaleza inmaterial de los derechos en juego en este 

caso. Id. Ibid. p. 888.  
276 The patent system is in crisis. The consensus in favor of strong patent protection that has existed since the 1982 

creation of the Federal Circuit, the appeals court that hears virtually all patent disputes in the United States, has 

broken down. Patent owners are beset on all sides by those complaining about the proliferation of bad patents and 

the abuse of those patents in court. Congress, the Federal Trade Commission, the National Academy os Sciences, 

industry leaders, the press, academics, and even the Patent and Trademark Office (PTO) itself have all gotten into 

the act. They point to example after example: silly patents granted by the PTO; lawsuits filed by people who invent 

something decades ago against companies who do something very different today; patent claims so confusing that 

no one can be sure what the patent covers, even after a district court holds hearings on the subject; and the ability 

of those who own a patent on a small component to get control over most or all of a much larger product. BURK, 

Dan L; LAMLEY. Mark A. The patent crisis and how the courts can solve it. Chicago and London: The 

University of Chicago Press. 2009. p.1 
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simples. Consiste em uma construção jurídica onde a invenção é considerada um "bem 

público”, devido ao elevado custo de desenvolvimento, e o baixo custo em reproduzir tais 

invenções. O sistema de patentes é criado como um incentivo à atividade inventiva de pesquisa 

e desenvolvimento de novas tecnologias. 

Contudo, outro problema no sistema atual de patentes, na forma como ele é concebido, é 

que ao mesmo tempo em que as patentes representam uma mudança significativa da norma de 

concorrência no mercado, elas conferem ao seu titular o direito legal, não só para evitar que 

outros copiem sua ideia, mas até mesmo o direito de parar inventores independentes de 

continuar a utiliza-las. Assim, as patentes podem não só incentivar a inovação, eles também 

podem interferir em seu desenvolvimento. 

Além disso, ao mesmo tempo em que incentiva a inovação, dando direitos exclusivos ao 

seu proprietário, ela eleva o custo dos produtos para os compradores277. O sistema de patentes 

deriva de um jogo de interesse político-administrativo. Além disso, o direito de exclusividade 

acaba por impor, além da limitação ao uso da tecnologia patenteada como já trabalhado no 

presente estudo, uma elevação do preço final do produto para os compradores. 

O risco que insurge no sistema atual de patentes é o de tornar inacessível a evolução 

tecnológica, visto o elevado crescimento no número de patentes no mundo. Somente nos 

Estados Unidos, houve um crescimento de mais de quatro vezes o número de pedidos de 

patentes ao órgão de registro daquele país nos últimos 30 anos278. O fato é que, devido à política 

protecionista promovida por alguns países, dentre os quais se destaca a política estadunidense 

de patentes, estão sendo concedidas cada vez mais patentes e com conteúdos cada vez mais 

óbvios279. 

Sendo o sistema de patentes um dos poucos sistemas jurídicos que conseguem atingir 

                                                 
277 The legal bundle of exclusive rights that we call a patent functions within a complex system of interlocking 

judicial, administrative, and legislative institutions.[...] The idea behind the patent system is simple: invention is a 

"public good" because it is expensive to invent but cheap to copy those inventions. If we don't do something to 

encourage invention by rewarding inventors, everyone will want to be an imitator, not an inventor. At the same 

time, patents represent a significant departure from the norm of market competition. A patent gives its owner a 

legal right not only to prevent others from copying her idea but even the right to stop independent inventors from 

continuing to use the ideas that developed themselves. So patents can not only encourage innovation, they can also 

interfere with it. And even if they don't, encouraging innovation by giving exclusive rights raises the cost of 

products to buyers. BURK, Dan L; LAMLEY. Mark A. The patent crisis and how the courts can solve it. 

Chicago and London: The University of Chicago Press. 2009. p.7-8 
278 The PTO received 456,154 patent applications in 2007, more the four times the number it received as recently 

as 1984. It granted 157.283 patents in 2007, and since patent last for up to twenty years there are approximately 

2.4 million patents potentially in force today. Id. Ibid. p.22. 
279 Finally, although there is no way to prove it, the existence of these millions of patents in recent  decades than 

it was in the past. [...] The more logical explanations is that it is simply easier to get a patent today than it used to 

be, and that we grating patents on more obvious inventions than in the past. Id. Ibid. p.22 
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proporções globais, esse crescimento exacerbado de concessões de patentes nos países 

desenvolvidos pode vir a afetar a indústria nacional. Dentre as quais a indústria petrolífera, 

objeto do presente trabalho. 

Como demonstrado no presente trabalho, a PETROBRAS possui tecnologia de ponta em 

vários setores da indústria petrolífera, e é uma das que mais investe em desenvolvimento de 

novas tecnologias no Brasil. Mas não é somente no Brasil que a empresa explora 

hidrocarbonetos, nem é somente no Brasil que ela busca a proteção de suas tecnologias.  

O que ocorre é que não há um sistema internacional de patentes, nem é desejável que 

exista, pois isso acabaria por privar muitos locais do globo onde o titular de um invento não 

pretende explorá-lo comercialmente, de ter acesso aos avanços tecnológicos proveniente dos 

investimentos em PD&I. Quando uma empresa deseja proteger uma tecnologia fora de seu 

território nacional, ela basicamente terá dois caminhos, o primeiro é utilizar-se de sua prioridade 

unionista, nos países que aceitam a Convenção da União de Paris, ou utilizar-se da modalidade 

do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT. 

O PCT é um tratado multilateral que prever que o titular de uma patente possa requerer a 

proteção patentária de forma simultânea em diversos países. Para utilizar-se do sistema, o titular 

que já tenha efetuado o depósito no INPI deverá, num prazo de 12 meses, ingressar com o 

pedido PCT em um das autoridades aceitas, em uma das línguas oficiais, requerendo a data de 

prioridade do pedido nacional. Ou ainda poderá requerer o pedido diretamente via PCT, e terá 

um prazo para ingressa nas fases nacionais no países onde irá requerer a proteção. De qualquer 

forma, o pedido está vinculado à uma fase nacional. 

A situação posta é que os critérios de avaliação utilizados pelo INPI estão entre os mais 

rigorosos do mundo, tanto que o OMPI aceita o INPI como uma das autoridades de buscas, 

mas, isso pode fazer com que os recursos que potencialmente poderiam ser investidos aqui 

migrem para localidades onde não haja um rigor tão grande, e assim acabem por minar o 

desenvolvimento de tecnologias nas empresas de países em desenvolvimento. 

Além disso, quando trata-se da IPGN, é bastante comum encontrar situações atípicas, em 

matéria de contratos de tecnologia patenteada, em comparação à outros setores da indústria. A 

IPGN apresenta por vezes contratos onde as partes encontram-se numa posição técnica bastante 

diferenciada. O fornecedor do bem ou serviço normalmente encontra-se numa posição bastante 

favorável, do ponto de vista técnico, do que a empresa contratante. Contudo, do ponto de vista 

econômico, nem sempre isso ocorre.  

Tal fato acaba por gerar uma situação de monopólio atípica, aquela onde somente há um 
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consumidor para o bem, no caso a tecnologia, ofertados no mercado. Dessa forma, a vantagem 

percebida pelo titular do monopólio conferido pela carta patente, que lhe possibilitaria aferir 

ganhos que compensem o desenvolvimento da tecnologia, quando chega ao mercado encontra 

uma situação onde uma única empresa se mostra como potencial consumidora do seu bem. 

Nessa caso, a vantagem técnica e totalmente anulada pelo poder econômico, situação favorável 

para a PETROBRAS, que terá poder para impor o preço que desejar, muitas vezes não dando 

nenhuma margem de lucro que incentive o desenvolvimento ou o melhoramento da tecnologia. 

Isso irá afetar diretamente o desenvolvimento tecnológico do setor petrolífero. Uma vez 

que na prática esse monopólio irá anular a vantagem do monopólio técnico aferido pela patente, 

toda a função de incentivo aos desenvolvimento por trás da concessão do direito de patente é 

perdido. E com isso a empresa que detém o monopólio fático do mercado será a única a 

conseguir investir no desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas estratégicas da 

indústria.  

Como demonstram os dados de busca e prospecção anteriormente apresentados, nem 

mesmo grandes empresas do setor conseguem competir com a empresa nacional. Se por um 

lado político e estratégico para o país isso pode ser bom por manter o controle do petróleo e 

consequentemente os recursos provenientes da indústria em seu território, por outro lado irá 

interferir na execução da chamada cláusula de conteúdo local nos contratos de exploração. 

Essa cláusula, exigida tanto no modelo brasileiro de concessão quanto no modelo de 

partilha de produção vigentes no país, confere vantagens à empresa que, no momento da 

proposta, apresentar o maior percentual de uso de mão de obra e serviços locais (nacionais). 

Mas, devido ao monopólio econômico, mostra-se ineficaz pois não existirão empresas que 

possam ofertar tais serviços no volume e qualidade necessários para a demanda da exploração 

requerida pela IPGN. Os custos elevados e o alto grau de risco envolvidos no desenvolvimento 

de novas tecnologias, aliados ao tempo, burocracia e custo de pantenteamento no Brasil, quando 

encontram um cenário onde os lucros possíveis são bastante diminutos, desestimular o 

investimento da indústria como um todo em PD&I. As empresas prestadoras de serviços se 

atém a fazer somente aquilo que o mercado demanda, por um preço baixo, licenciando 

tecnologias existentes, sem investir em PD&I, pois o cenário não permite que elas suportem os 

custos e o risco de tais investimentos. Aqueles que ainda conseguem inovar, irão analisar se 

enfrentam o longo processo de patenteamento ou optam por manter o sigilo de sua tecnologia, 

protegendo-a por acordos de confidencialidade. 

Os acordos de confidencialidade geralmente funcionam como um pacto acessório aos 
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contratos que envolvem tecnologia. São por meio destes que as partes se obrigam a não 

transmitir a terceiros os segredos contratados. Tais contratos não são regulados, daí o fato de 

serem obrigações de caráter privado, fruto da vontade das partes pactuantes. Sua extensão e seu 

objeto são regulados pelas disposições gerais dos contratos e seu fundamento encontra-se na 

proteção geral das regras de mercado e da ordem econômica. 

O acordo TRIPS regula tal tipo de informação não divulgada, ou secreta. Em seu artigo 

39280, o acordo define que os seus membros signatários deverão assegurar uma proteção efetiva, 

baseada na proteção contra a concorrência desleal, para as informações confidenciais. As 

informações pactuadas nesses acordos devem ser secretas, no sentido de que não seja conhecida 

nem seja de fácil acesso, ou mesmo o seja na sua composição, configuração ou montagem 

específica de seus componentes281.  

Tal informação, por ter um caráter de valor comercial, pode ser transmitida de forma na 

qual seja mantido seu caráter confidencial282. No caso dos contratos que envolvem a 

transferência de tecnologia que envolve este tipo de informação, se caracterizam pelo caráter 

oneroso, noutros termos, a informação é vendida por um preço certo, ou por qualquer obrigação 

que seja prevista pelas partes. 

No que tange a natureza dessas informações, elas podem abranger uma grande variedade 

de tipos. Podem ser invenções ou processos não patenteados, produtos ou modelos de produtos 

que ainda não foram lançados no mercado, processos de investigação, documentos 

                                                 
280 ARTIGO 39: 1 - Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal [...] os Membros protegerão 

informação confidencial de acordo com o parágrafo 2º abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências 

Governamentais, de acordo com o parágrafo 3º abaixo. 2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar 

que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu 

consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no 

sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam 

com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus 

componentes;b) tenha valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas 

circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.3 - Os Membros que 

exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço 

considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas 

químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. 

Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando 

necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam 

protegidos contra o uso comercial desleal. TRIPS (Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual 

relacionados ao comércio), in BRASIL, Decreto nº 1.355 de 1994 Promulga a Ata Final que Incorpora os 

Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm> Acesso em outubro 2011.  
281 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPS. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris. 2005. 
282 Adjetivo éste que significa que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más 

personas. Esta expressión realiza una clara referencia a una información no divulgada, pero compartida. 

MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 

903.  
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confidenciais de uma empresa, ou seja, um hall de bens tão abrangente quanto o hall de bens 

intelectuais. 

Com os contratos de transferência tecnológica cada vez mais complexos, são cada vez 

mais frequentes as necessidades de um acordo de confidencialidade. Este acordo funcionaria 

como um contrato acessório de um contrato de transferência de tecnologia, onde seria 

resguardada a condição de segredo ao objeto do contrato principal. 

Portanto, é preferível a existência de um acordo expresso, onde se delimitam direitos e 

obrigações das partes além de deixar evidente a qualidade de confidencial, ou secreta, das 

informações determinadas no contrato, afastando a possibilidade de se alegar que não se sabia 

desta condição de tal informação283. 

Uma das características, e vantagens na manutenção da confidencialidade da informação, 

é a cláusula arbitral, pois, ao levar o litígio a um tribunal arbitral, evita-se afetar a condição de 

segredo da informação ao mitigar no judiciário. Ainda, para que tal contrato cumpra sua função 

de dar segurança à informação que não se deseja que seja divulgada, a referência ou descrição 

da informação objeto da obrigação deverá ser bastante precisa. Tal precisão implica numa 

riqueza de detalhe de modo a não deixar dúvidas quanto á área de que trata a informação. 

A função de proteção desses pactos de confidencialidade que destacam-se somente a 

partir da perspectiva do fornecedor da tecnologia, não são de menor interesse para o Estado. 

Além do interesse público geral de manutenção da ordem econômica, há interesse geral do 

Estado no desenvolvimento das empresas284. 

Por tratar-se de uma obrigação bilateral, o pacto de confidencialidade normalmente obriga 

tanto o fornecedor da tecnologia, quanto aquele que fará uso dela. Apesar do que vem sendo 

tratado apontar para a relação da transferência de tecnologia entre empresas, uma das formas 

mais usuais do acordo de confidencialidade reside no contrato de trabalho, ou seja, na relação 

jurídica do trabalhador para com seu empregador. Do ponto de vista formal, essa modalidade 

do acordo em análise pode vir a existir tanto no próprio contrato de trabalho, como uma cláusula 

deste, quanto como um documento alheio ao referido contrato.  

Sem prejuízo de uma referência expressa à confidencialidade em um contrato alheio ou 

                                                 
283 Estimamos preferible la existencia de un acuerdo expreso, pues delimita derechos y obligaciones de las partes, 

y además porque: a. deja en evidencia la calificación de confidencial o secreta la información determinada en el 

contrato; b. la contraparte, no puede aducir que no sabía que determinada información era confidencial o secreta. 

MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 

904. 
284 Se destaca la función tuitiva de estos pactos desde la perspectiva del dador de tecnología. En el marco temático, 

no constituye tema menor el interés de la empresa en vías de desarrollo y los intereses del país en el cual ésta se 

emplaza. Id. Ibid. p. 905. 
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mesmo numa cláusula do contrato laboral, permanecerá vigente a obrigação do funcionário de 

não incorrer em uma prática de concorrência desleal para com seu empregador, ou ex-

empregador no caso de extinção do contrato de trabalho285.  

Voltando a uma situação mais complexa, onde as partes são pessoas jurídicas que exercem 

uma atividade econômica no mercado, nesses casos a obrigação de confidencialidade em torno 

da informação objeto do contrato principal, deve ser pactuada por via documental, quer seja em 

uma cláusula contratual quando nesta fase do negócio jurídico, quer seja em um acordo pré-

contratual quando houver apenas uma proposta de um negócio jurídico. 

A celebração de contratos de transferência de tecnologia, em geral, exige uma fase pré-

contratual de análise a fim de realizar estudos de adequação da tecnologia oferecida e dos custos 

de sua implementação. Nesses casos, o pacto de confidencialidade existe para assegurar por um 

contrato formal que o provedor da tecnologia irá fornecer o objeto do contrato principal ao 

potencial contratante de forma que este último tenha condições de analisar as possibilidades 

reais de implantação da tecnologia. Vêm também a obrigar o potencial contratante a assegurar 

de todas as formas possíveis a segurança do objeto e a manutenção da sua condição de 

confidencialidade. 

O titular da informação deve expor as considerações ao potencial contratante acerca da 

conveniência de uma contratação, também é aconselhável que, e neste sentido a maioria da 

doutrina se posiciona286, sejam celebrados tais acordos para resguardar os direitos inerentes ao 

objeto do contrato principal durante esse lapso temporal. 

Faz-se necessário que em tais acordos haja previsão expressa de data, extensão e forma 

em que será revelada a informação, esclarecendo os direitos e deveres das partes.287 Sendo que 

tais deveres se limitam ao conteúdo da informação, e não as condições comerciais da 

contratação, visto que se trata de uma fase pré-contratual. 

O objeto que é transmitido pela parte fornecedora da informação deve ser uma informação 

secreta. Em relação aos contratos tecnológicos, tal informação necessita de três requisitos para 

que seja verificada a existência do segredo. Primeiro, ela deve possuir o caráter de 

                                                 
285 Sin prejuicio de una expressa referencia a la condifencialidad siempre quedará vigente una obligacion de no 

realizar competencia desleal con el empleador ni con el ex empleador en cado de finalización del contrato. Id. 

Ibid. p. 905. 
286 En este sentido se pronuncia la mayoría de la doctrina, entre los que se destacan DESSEMONTET, “The legal 

protection”, pág. 316 y ss; FARINA, STUMPF. Apud MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. 

Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 907. 
287 El documento debería expresar fecha, extensión y forma en que se develará información, aclarando derechos e 

obligaciones de las partes. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de 

Cultura Universitaria. 2006. p. 907. 
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confidencialidade, em segundo deve haver a vontade de manutenção desse caráter, e por fim, 

deve haver o interesse em manter tal elemento em segredo. 

Nota-se que não é necessário que, no momento da contratação, haja uma informação 

pronta, noutros termos, no momento da contratação, o conhecimento amparado como segredo 

não tem que existir efetivamente288, como por exemplo, em auditorias empresariais contratadas 

pela própria empresa para que sejam levantadas as informações que sejam necessárias para que 

algumas decisões possam ser tomadas, ou quando se contrata uma consultoria para averiguar a 

aceitação de mercado de um novo produto. 

O objeto desse acordo não será o segredo em si, mas a obrigação de manter esse caráter 

de confidencialidade à determinada informação. O acordo de confidencialidade pode então ser 

classificado, ao mesmo tempo, como uma obrigação de fazer e de não fazer. É uma obrigação 

de não fazer na medida em que obriga que não se realize atos ou omissões que permitam a 

difusão da informação, bem como é uma obrigação de fazer no ponto em que se deve manter 

em sigilo e tomar as medidas necessárias para que a informação não chegue ao conhecimentos 

de pessoas alheias à transação. 

Em termos de informações sigilosas na indústria do petróleo, há de se ter uma 

preocupação na execução de todos os contratos. Hoje são vigentes no Brasil dois modelos de 

exploração de hidrocarbonetos. Com o advento da descoberta da camada Pré-Sal pela 

PETROBRAS S/A, gerou-se um debate político e jurídico acerca do modelo de exploração 

desse recurso adotado pelo Brasil, e optou-se por um modelo de partilha de produção. 

Em uma primeira análise os contratos de partilha de produção e sistemas de concessão 

parecem ser bastante diferentes. De fato os dois modelos têm diferenças simbólicas e 

filosóficas, contudo ambos os modelos, quando aplicados, servirão mais como uma ferramenta 

política do que qualquer outra coisa. 

Estes sistemas não são realmente tão diferentes de um ponto de vista financeiro. O que se 

propaga é uma opinião generalizada de que os contratos de partilha de produção são mais 

complexos e onerosos do que o sistema de concessão. Na realidade essa generalização não é 

justa, visto que há uma diversidade de modelos em ambos os lados289. 

                                                 
288 Puede tratarse del caso de que se está buscando desarollar una investigación en determinado sector o área 

industrial y, como se generarán conocimientos que se queire que estén amparados por el secreto industrial, el 

contratante del investigador necesita tener claros dichos aspectos. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad 

Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 906. 
289 The terminology is certainly distinct, but these systems are really not that different from a financial point of 

view. There is a general view that production sharing contracts are more complex and onerous than concessionary 

system. This not a fair generalization. Too much diversity exists on both sides. JOHNSTON, Daniel. International 

petroleum fiscal systems and production sharing contracts. Oklahoma: PennWell Corporation. 1994. p.39.  
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No regime contratual da partilha de produção irão existir numerosos elementos comuns a 

outros regimes de exploração. Para os fins do nosso estudo, é importante saber que uma das 

característica desse regime, na forma como foi adotado no Brasil, é que a Petrobrás será 

operadora do estado em todos os contratos executados, sedo formado um consorcio obrigatório.  

O fato é que o modelo de concessão aplicado no Brasil não poderia ser aplicado da mesma 

forma ao Pré-sal, por tais reservas terem características bem distintas das, até então, atuais 

reservas nacionais. Diz-se isso principalmente pela qualidade do recurso ser bastante superior 

as demais reservas, pelo risco da exploração que está previsto no modelo de concessão adotado 

no Brasil, e principalmente pela importância político-econômica dessa descoberta. 

O Contrato de Partilha de Produção, aplicado na indústria do Petróleo, na forma como se 

apresenta na atualidade, foi utilizado pela primeira vez na indonésia, por volta de 1960, como 

uma alternativa ao modelo de concessão adotado nos países produtores do oriente médio. Como 

foi trabalhado, tem-se que uma das principais diferenças do Modelo de Concessão para o 

Contrato de Partilha de Produção está na titularidade dos recursos explorados, pois, no modelo 

contratual em análise essa titularidade permanece com o Estado. 

Como abordado inicialmente, esse tipo de regime de exploração, justamente pela 

propriedade do bem explorado permanecer sob a titularidade do Estado, permite ao Poder 

Público uma maior ingerência no mercado, que vem a ser essencial ao Estado Produtor de 

Petróleo, devido à importância política e econômica desse bem. 

O contrato firmado na indonésia, possuía algumas características básicas, das quais 

destacam-se, além da titularidade do hidrocarboneto e da forma do contrato que se baseia na 

partilha da produção, que já foram apresentadas, o controle, por parte da Empresa Estatal, na 

gestão das operações de exploração em conjunto com a empresa com a qual o Estado pactuou. 

Tamanho é o controle da gestão, que a empresa se obriga a apresentar anualmente seus planos 

de trabalho para a aprovação da Empresa Estatal290.  

O direito brasileiro, ao optar pelo regime de Consórcio Obrigatório entre as empresas e a 

                                                 
290 This contract embodied the basic features of the production sharing concept: Title to the hydrocarbons remained 

with state; Permina(Indonesian National Oil Company) maintained management control, and the contractor was 

responsible to Permina for execution of petroleum operations in accordance with terms of the contract; The 

contractor was required to submit annual work programs and budgets for scrutiny and approval by Permina; The 

contract was based on production sharing and not a profit-sharing basis; The contractor provided all financing and 

technology required for the operations and bore the risks; During the term of the contract, after allowance for up 

to a maximum of 40% of annual oil production for recovery of costs, the remaining production was shared 

65%/35% in favor of Permina. The contractor’s taxes were paid out of Permina’s share of profit oil; All equipment 

purchased and imported into Indonesia by the contractor became the property of Permina. Service Company 

equipment and leased equipment were exempt. JOHNSTON, Daniel. International petroleum fiscal systems 

and production sharing contracts. Oklahoma: PennWell Corporation. 1994. p.40. 
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Petrobrás, também estabeleceu que o contrato entre as empresas será de natureza associativa. 

Ao falar de um contrato associativo, deve-se primeiramente recorrer ao direito societário para 

trazer o conceito da sociedade.  

Tem-se que sociedade291 do tipo consórcio seria a união de duas ou mais pessoas jurídicas 

que, de forma voluntária e consensual, pactuam entre si, onde se obrigam de forma recíproca, 

com bens e/ou serviços, para o exercício de atividade econômica e partilha dos resultados 

auferidos na exploração dessa atividade. 

Com a mudança do código civil, nosso sistema legal adotou a teoria da empresa292, nesses 

termos, ao observar um contrato associativo (para formação de uma sociedade empresária) vê-

se algumas características básicas de sua existência. Numa sociedade empresária, é tido como 

elemento básico a busca pelo lucro. A lucratividade da atividade fim. Há um consórcio quando 

duas empresas293 se unem para buscar a exploração de um bem comum. 

Acredita-se que o Contrato de Partilha de Produção é compreendido pela teoria do 

contrato de sociedade. Nesses termos, tem-se então uma criação de um ente sem personalidade 

jurídica, composto por uma ou mais empresas com o fim de exploração de um recurso natural, 

onde todas têm o dever de cooperar umas com as outras para a execução da sua finalidade. É 

nesse dever de cooperação que há a necessidade da troca, ou transferência, de tecnologia entre 

as empresas, e por sua vez, é onde reside a justificativa da aquisição indireta294 de tecnologia 

pelos Estados que adotam tal sistema. 295 

No contrato da Indonésia, que hoje serve de modelo para os demais Contratos de Partilha 

de Produção aplicados no mundo, todos os equipamentos adquiridos e importados para a 

Indonésia pelo contratante tornaram-se propriedade da Empresa Estatal.  

Esse contrato, na forma como foi pensado, mostrou-se como uma excelente alternativa 

para países, que não detinham tecnologia suficiente para explorar seus recursos minerais, obter 

tais recursos tecnológicos além da finalidade da exploração dos recursos minerais. Isso por que 

                                                 
291 CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo código civil. 11 ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2010. 

p.38. 
292 A teoria da empresa passou então a informar a nova distinção, que se baseia na existência ou não de uma 

estrutura empresarial, para assim classificar as sociedades em sociedades empresárias e sociedades simples. 

BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 11 ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. p.14.  
293 O conceito jurídico de empresa foi construído a partir do seu conceito econômico, cabendo observar que o 

Código Civil Francês de 1807 já inscrevia a empresa entre os atos de comércio. BORBA, José Edwaldo Tavares. 

Direito societário. 11 ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. p.14. 
294 Essa aquisição indireta da qual falamos refere-se à propriedade dos recursos tecnológicos que são transferidos 

para o Estado ou a Companhia Estatal nos Contratos de Partilha de Produção existentes. 
295 Many accounting conventions around the world make little or no distinction between intangible capital costs 

and operation costs that are expensed. The exception is with intangible exploration and development costs prior to 

production. JOHNSTON, Daniel. International petroleum fiscal systems and production sharing contracts. 

Oklahoma: PennWell Corporation. 1994. p. 58.  
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além de manter para si a propriedade dos hidrocarbonetos quando descobertos, no modelo 

proposto, o Estado também teria total acesso à tecnologia empregada na pesquisa e exploração. 

Surge a preocupação na aquisição indevida de tecnologias. Como trata-se de um contrato 

associativo, onde as empresas deve colaborar para a exploração, e é a PETROBRAS a empresa 

com maior know-how em exploração de águas ultra profundas, teme-se que haja uma 

transferência desse know-how e todos os contratos executados no Brasil.  
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5. LIMITES AO EXERCÍCIO DO DIREITO À PATENTE E SUAS 

REPERCUSSÕES NA IPGN. 

 

5.1. FUNÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

O surgimento do fenômeno jurídico da propriedade deu-se, historicamente, a parti da 

posse. Em uma breve análise, a propriedade é iniciada pela posse, e a medida em que ela irá 

qualificar e instaurar uma nova situação jurídica, e para que haja uma maior garantia de 

segurança para os bens, o direito cria a propriedade, diminuindo o custo manutenção e a 

necessidade do possuidor de manter sob o alcance de sua força aquisitiva tais bens296. 

Mas quando os bens são intangíveis essa ótica se inverte. Como visto, não existe um 

direito natural à propriedade industrial, justamente por que a posse sobre tais bens é precária. 

Sem posse, em tesse, não haverá propriedade. Contudo, viu-se que o direito, buscando inserir 

novos bens no mercado, encarregou-se de solucionar tal problema, criando os direitos de 

propriedade intelectual, inserindo esses bens no mercado, restringindo a concorrência num 

primeiro momento mas sob a perspectiva de que isso possa trazer um desenvolvimento 

tecnológico para o país. 

Desenvolver tecnologicamente não significa apenas uma maior dinâmica de mercado 

com a chegada de novos bens. É preciso ter em mente que a patente potencializa a eficiência 

dos investimentos em PD&I, no momento em que é um documento público, poderá (e deverá) 

ter suas bases consultadas antes de se investir no desenvolvimento de um novo produto. 

Além do desenvolvimento econômico e tecnológico tem-se o desenvolvimento social, a 

chegada de novas tecnologias no mercado significará o obsolescência de outras. Tecnologias 

de ponta ficam mais acessíveis pois são ultrapassadas, permitindo que uma maior parte da 

população possa usufruir desse desenvolvimento tecno-científico. 

Nota-se que o desenvolvimento, nos parâmetros conceituais trabalhados aqui, e o 

fomento à concorrência setorizada são uma consequência lógica do sistema de proteção à 

propriedade industrial. Define-se aqui que esse desenvolvimento é seu objetivo, e portanto, sua 

função social. Uma patente qua não chega ao mercado, ou uma patente que não é colocada à 

disposição do mercado de forma satisfatória, não cumprem sua função social. Da mesma forma 

                                                 
296 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse a propriedade contemporânea: uma perspectiva da 

usucapião imobiliária rural. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p.13. 
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que uma tecnologia que seja utilizada como forma de proteção contra concorrência, não estará 

cumprindo sua função social dentro do mercado. 

O entendimento do tema a partir da Constituição Brasileira (CF) supõe a superação da 

visão clássica que busca romper a unidade constitucional dividindo-a em uma pluralidade de 

núcleos isolados e autônomos. Em vez disso, deve-se buscar compreender a Constituição em 

sua unidade nos mais variados campos, inclusive no campo da economia, vinculando tal campo 

às diretrizes estabelecidas no Art. 3º da CF. Percebe-se, dessa forma, que as constituições 

econômicas, ao exemplo da brasileira, caracterizar-se-iam pela presença não somente do 

econômico no texto constitucional, mas seria construído, a partir dessas diretrizes econômicas 

a política econômica adotada pelo Estado. 

A CF tem de forma expressa uma Constituição Econômica voltada para a transformação 

das estruturas sociais, citados nos artigos 170 a 192 (embora não se restringindo somente a tais 

artigos) os princípios fundamentais da Ordem Econômica brasileira, que se funda na 

valorização do trabalho e na livre iniciativa como finalidade para assegurar a dignidade e a 

justiça social. A discussão constitucional contemporânea brasileira é inovadora, portanto, tanto 

por contemplar especificamente tal matéria, como pela tradição hermenêutica constitucional 

inaugurada a partir do pensamento social presente no texto constitucional, não cabe às 

constituições somente abrigar textos da Ordem Econômica, mas sim positiva-los mediante o 

exercício de  tarefas políticas que serão realizadas no domínio econômico e social, buscando 

atingir os objetivos traçados. 

No caso da CF, deve-se perceber que os objetivos traçados no Artigo 3º devem ser 

alcançados no exercício da efetivação da Ordem Econômica, inclusive em esferas antes 

consideradas intocáveis pelo direito. Diretrizes antes programáticas passam a requerer a eficácia 

de uma constituição dirigente297, rejeitando-se o mito da autorregulação do mercado e tomando 

para si a responsabilidade de regular a economia em prol do desenvolvimento do país. 

No pensamento neoclássico do crescimento econômico, o governo de um país em 

desenvolvimento, ao estabelecer as regras para um jogo justo e garantir sua aplicação, deveria 

ausentar-se da economia e apreciar a “auto geração” do crescimento298. 

O Desenvolvimento estabelecido como meta pela constituição não deve ser apenas 

                                                 
297 A Constituição Dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma dimensão materialmente legitimadora 

ao estabelecer um fundamento constitucional para a política. O núcleo da ideia de Constituição Dirigente é a 

proposta de legitimação material da Constituição pelos fins e tarefas previstos no texto constitucional. 
298 TALBOTT, John. ROLL, Richard. Why many developing countries just aren't. Los Angeles: The Anderson 

School at UCLA, Finance Working Paper No. 19-01. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=292140> 

Acesso em 18. Jan. 2014. p.5.  

http://ssrn.com/abstract=292140
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garantia do existente, mas meta para o futuro, o Estado deve ser promotor desse 

desenvolvimento, na forma como o Art. 3º estabeleceu como objetivo do próprio Estado a 

garantia do desenvolvimento nacional, em uma sociedade libre, justa e solidária, que paute pela 

erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades sociais. Tal cláusula, 

chamada de “cláusula transformadora” irá definir como obrigação do Estado a promoção das 

transformações estruturais no campo socioeconômico, para a superação do 

subdesenvolvimento. A Constituição Dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma 

dimensão materialmente legitimadora ao estabelecer um fundamento constitucional para a 

política. O núcleo da ideia de Constituição Dirigente é a proposta de legitimação material da 

Constituição pelos fins e tarefas previstos no texto constitucional.  

A teoria desenvolvimentista estruturada pelo pensamento liberal nos anos 50 e 70 do 

século XX, não mostra-se suficientes como chave interpretativa e orientadora do contexto 

contemporâneo. Tais experiências ora voltadas à industrialização e à modernização, ora 

voltadas ao fundamentalismo de mercado não conseguem ser suficientes, os novos trabalhos na 

área induzem à teorias menos absolutas e menos fechadas de desenvolvimento. 

Para formulação da teoria de desenvolvimento pretendida, tomou-se por base a análise 

e estruturação do pensamento jurídico acerca dos pensamentos atuais do Desenvolvimento. A 

primeira dessa teorias a noção de desenvolvimento à expansão das capacidades e liberdades 

individuais. Nela, o desenvolvimento não se vincula às métricas de crescimento e acúmulo de 

riquezas pelos países, mas à garantia de liberdade real para os seus indivíduos. Nesses termos, 

desenvolvimento representa um cenário em que os cidadãos estão aptos as suas potencialidades 

individuais. Para o isso o desenvolvimento requer liberdade nas escolhas dos objetivos e a 

concretização de políticas que libertem as capacitações individuais299. 

O desenvolvimento aqui discutido como uma pretensão é caracterizado como a busca 

por garantias de equidade na liberdade das escolhas individuais, mas, para tanto faz-se 

necessário que tais escolhas estejam dentro de um processo de aprendizagem e experimentação 

das potencialidades locais e a IPGN é uma dessas potencialidades em termos de produção 

tecnológica em que o Brasil se destaca no mercado global. 

Para tal concepção de desenvolvimento, faz-se necessário à compreensão da 

Constituição como uma ligação estrutural entre a Política e o Direito numa perspectiva da teoria 

dos sistemas, mas para além disso, é possível sua concepção, do ponto de vista político-

sociológico, como um instituto específico do sistema político, mas também como um 

                                                 
299 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia Das Letras, 2000. 
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subsistema jurídico. Nessa perspectiva, a norma constitucional, sendo um caso particular de 

norma jurídica, denota um tipo de “expectativa de comportamento contrafaticamente 

estabilizada e não é compreendida como dever-ser ideal”300. Isso significa que as normas 

constitucionais não serão excluídas de uma leitura como expectativas de comportamento 

congruentemente estabilizadas, não decorrendo sua vigência simplesmente do processo 

constituinte e da reforma constitucional, mas também (e principalmente) da concretização 

constitucional301. 

O desenvolvimento é uma condição necessária para a realização do bem estar social e é 

por meio do planejamento que o Estado encontra seu principal veículo de promoção desse bem 

estar. Para tanto, faz-se necessário que o estado tenha autonomia frente aos grupos sociais para 

executar suas ações, ampliando suas funções, readequando seus órgãos e estrutura. Contudo tal 

planejamento deve ter como objetivos, princípios e limites aqueles impostos pela constituição 

enquanto carta político-jurídica. 

Esse planejamento deve também envolver um planejamento de impacto das ações do 

Estado, pois sua atuação na esfera econômica pode gerar problemas maiores do que aqueles 

que a ação estatal se dispõe a solucionar, mas essa medida de impacto não deve ser a pregada 

pelos teóricos mais radicais do Law&Economics, a eficiência do estado deve ser medida a partir 

da sua capacidade de cumprir com os objetivos constitucionais. 

A dificuldade surge em como por em prática um desenvolvimento pautado nas 

liberdades individuais e gerenciado pelo Estado, onde haja liberdade para a participação efetiva 

dos usuários desse processo na construção das tecnologias sociais envolvidas de forma que 

esses usuários possam ser formuladores e construtores do seu próprio desenvolvimento, e ainda 

garantir que os direitos e garantias constitucionais sejam observadas na atuação tanto dos 

agentes públicos ou privados. A solução parece estar no papel do Estado enquanto regulador da 

sociedade e da ordem econômica. 

Contudo, a regulação tem se convertido em um assunto problemático pelo fato de que 

o Estado contemporâneo tem encontrado limitações para estabeleceu sua autoridade em todos 

os âmbitos da sociedade. O império do Direito não tem se mostrado efetivo em termos 

absolutos. Não obstante à tal fato, a norma jurídica estatal ainda mantém força suficiente para 

determinar quais são as formas aceitáveis de regulação. Além disso, a norma jurídica pode 

                                                 
300 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Editora Acadêmica. 1994. p. 60-63. 
301 Id. Ibid.. p.64. 
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mobilizar os recursos do poder público para garantir a eficácia do Direito não estatal302. 

Assume-se que a liberdade deve ser primordial para o desenvolvimento da sociedade, contudo, 

já se mostrou no presente artigo que a liberdade sem limites é tão danosa para a sociedade 

quanto a intervenção desmedida. 

Em uma breve análise da evolução do Estado brasileiro contemporâneo, percebe-se que 

a crise do Estado Assistencialista se apresenta como resultado da sobrecarga do sistema político, 

incapaz de responder a todas as demandas que lhe formulam. A liberdade permite a expressão 

das demandas, a participação democrática, dá meios de acesso às instituições e de influência na 

tomadas de decisões, mas coloca o sistema social em risco de bloquear-se, já que os recursos 

são escassos e nunca bastarão para satisfazer todas as demandas. Do outro lado, quando se 

busca os poderes públicos, estes quase sempre respondem com intervenção no mercado 

limitando sua liberdade303.  

Supõe-se que o Estado Assistencialista deve atuar com fins emancipatórios, liberando 

os indivíduos de situações de necessidade que não podem superar com suas próprias forças. As 

ações do Estado devem então obedecer prescrições legais nesse sentido, e quando tais 

prescrições de defesa aos direitos sociais se constitucionalizam tem-se o advento do que 

denomina-se Estado Social304. A atual crise econômica pode ser um exemplo de quanto é 

oneroso para o Estado e a economia, a garantia dos direitos sociais. Contudo, o que se busca 

demonstrar é que a liberdade não é antagônica à regulação Estatal ou mesmo às Garantias 

Sociais, nem o Estado poderá abrir mão de intervir, uma vez que ele tem a obrigação 

constitucional de garantia dos direitos sociais.  

Não obstante o conceito apresentado, a definição de regulação vem sendo ampliada, 

abordando assim não somente a intervenção do Estado por meio de agências reguladoras305. 

Diferenciando-se do debate político acerca do tema, a academia desenvolveu um conceito mais 

amplo de regulação. Isto se evidencia no número de instituições que são contadas como 

envolvidas na regulação, desde departamentos de governos à agências independentes, a auto 

regulação e a co-regulação, até mesmo a regulação por organizações privadas.306 

 Em face da obrigação de obediência das garantias e objetivos constitucionais por parte 

                                                 
302 ARBOS, Xavier. La crisis de la regulacion estatal. Revista de Estudios Políticos: Nueva Epoca, Madrid, n. 

71, p.259-280, jan./mar. 1991. p. 260. 
303 Id. Ibid. p. 262.  
304 Id. Ibid. p. 263. 
305 MIRAGEM, Bruno. A nova administração pública e o direito administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. p.383 
306 PROSSER, Tony. The regulatory enterprise: government, regulation and legitimacy. New York: Oxford 

University Press. 2010. p.1.  
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tanto Estado, além da obrigatoriedade de observância de tais garantias nas formulações das 

diretrizes estabelecidas pelas políticas de Estado, existe um ônus capaz de gerar mudanças de 

comportamentos no setor privado.  O próprio termo regulação pressupõe a ideia de restrição 

das escolhas privadas por imposição de regras públicas, abrangendo duas ideias principais, onde 

a primeira designa o restabelecimento de estado de equilíbrio ou de regularidade no 

funcionamento de um sistema, e a segunda indica a implementação de regras para determinados 

comportamentos os situações objetivas, com a finalidade de promover o equilíbrio ou 

regularidade de seu funcionamento307. 

Há também uma variedade de objetivos na regulação, e apesar dos definições antigas 

estabelecerem a regulação como um conceito fundamentalmente político-econômico, sendo 

melhor compreendido em referência aos diferentes sistemas das organizações econômicas ou 

pela forma jurídica que as mantém, esse conceito vem sendo expandido para incluir uma ampla 

gama de outros tipos de controle sociais, incorporando percepções da sociologia e da 

economia308. 

Portanto, a regulação de atividades do setor privado constitui uma tarefa complexa e de 

difícil determinação universal, em face à diversidade de instrumentos que utiliza e o tipo de 

intervenção que pode assumir em cada setor econômico309, com uma unificação quanto ao 

objetivo de tal regulação que deverá ser a obrigatoriedade da observância dos direitos e 

garantias constitucionais de forma à buscar alcançar os objetivos traçados no artigo 3º da 

Constituição Federal. Poder-se-ia então definir a regulação como uma tentativa, sustentada e 

focada, de alterar o comportamento do outro de acordo com as normas e objetivos definidos, 

com a intenção de produzir um amplo resultado ou resultados, que podem envolver mecanismos 

de definição de padrões, coleta de informações e mudança de comportamentos310. 

A regulação aqui analisada perpassa pela concepção base do modelo de supervisão 

estatal, onde este assume que a coordenação do sistema deve ser feita por leis ou regras de auto 

regulação das instituições, o que as tornará mais inovadores, eficientes e socialmente 

                                                 
307 FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. Paradimas inconclusos: os contratos entre a autonomia 

privada, a regulação estatal e a globalização dos mercados. Coimbra: Coimbra, 2007. p.193. 
308 PROSSER, Tony. The regulatory enterprise: government, regulation and legitimacy. New York: Oxford 

University Press. 2010. p.2 . 
309 SILVA, Suzana Tavares da. La regulación económica como materia del nuevo derecho administrativo. IX 

Congreso Hispano-luso de Derecho Administrativo, Córdoba, n. 9, p.1-8, nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.uco.es/congresos/HispanoLuso/documentos/Comunicaciones/tavares da silva.pdf>. Acesso em: 18 

fev. 2014.p.1.  
310 BLACK, Julia. Critical reflections on regulation. London: Centre For Analysis Of Risck And Regulation At 

London School Of Economics And Political Science, 2002. Disponível em: 

<http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/CARR/pdf/DPs/Disspaper4.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2014. 

p.20.  
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responsáveis, atendendo às rápidas mudanças necessárias na sociedade complexa onde se 

inserem311. Tal modelo de regulação deve basear-se na autonomia enquanto recurso estratégico 

e enquanto tática de gestão por parte do Estado, este utilizar-se-á de tal recurso como 

instrumento suscetível de ativar as lógicas do desenvolvimento pretendido. 

 

5.2. UMA INDUSTRIA ESTRATÉGICA E DE INTERESSE NACIONAL 

 

A importância estratégica da IPGN dar-se ainda na esfera do desenvolvimento regional, 

acertadamente o Estado adota medidas que obrigam o investimento na desenvolvimento de 

indústrias locais. A principal medida nesse sentido é a chamada cláusula de conteúdo local, por 

meio da qual as empresas que exploram o recurso em território nacional se obrigam à contratar 

serviços ofertados por empresas nacionais na vigência do contrato de exploração. 

Tal medida busca direcionar os recursos da IPGN para o fomento da indústria local, 

contudo, uma série de políticas e estruturas postas na sociedade impedem a sua eficácia. Falta 

liberdade no setor, o monopólio de fato que existe acaba criando uma situação onde as indústrias 

fornecedoras de bens e serviços têm praticamente um único cliente, e este acaba ditando as 

regras mais favoráveis para si, e impedido que haja investimentos volumos em PD&I por parte 

dessas outras empresas. 

Em termos de aferição da concorrência do mercado, orientada pelos ditames 

constitucionais da livre iniciativa de mercado, livre concorrência, defesa dos consumidores, 

repressão ao abuso de poder econômico e observância à função social da propriedade312, o 

Direito brasileito possui meio para dar efetividade à tais normas, A Lei 8.884/1994 tornou o 

CADE uma autarquia com vista a fiscalizar essa dinâmica no mercado como um todo, 

mantendo-se dentro de uma política de intervenção indireta.  

Quando o caso evolver matéria de patentes, há uma competência do INPI, que será o 

órgão que terá pessoal técnico especializado para tratar da disciplina de propriedade industrial. 

Mas, quando trata-se de um problema que envova tecnologias na IPGN, a Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP - terá também competência para tratar da 

matéria. 

Nos termos previstos na Lei do Petróleo, a Lei Federal nº 9.478/1997, o legislador 

                                                 
311 MAGALHÃES, António M. A transformação do modo de regulação estatal e os sistemas de ensino: a 

autonomia como instrumento. Revista Crítica de Ciências Sociais, Lisboa, n. 59, p.125-143, fev. 2001. 

Mensal.p.127 
312 MACIEL, Érika Ferreira. Propriedade intelectual e direito da concorrência na indústria do petróleo. 2007. 

Monografia. Curso de Direito. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2007. p.58. 



139 

 

infraconstitucional, preocupado com a segurança da competitividade desse setor do mercado, 

visto sua importância estratégica para o país, estabeleceu à ANP algumas competências no que 

se refere à defesa da concorrência. Foi assim criada uma regulação setorial exercida por meio 

da cooperação entre as instituições responsáveis por resguardar o mercado nacional. 

Em se tratando de “informações confidenciais” no direito brasileiro é dada uma proteção 

dentro da esfera penal. A Lei de Propriedade Industrial, lei nº 9.279/1996, considera crime de 

concorrência desleal a divulgação, exploração ou utilização, sem autorização, de 

conhecimentos, informações ou dados confidenciais que possam ser utilizados no mercado, 

tendo o infrator os obtido de forma lícita ou ilícita.  

Todavia nada impede que aquele prejudicado intente ação cível de perdas e danos. O juiz 

nos autos da ação de concorrência pode determinar liminarmente a sustação da violação, para 

evitar dano irreparável ou de difícil reparação, mediante, caso julgue necessário, caução em 

dinheiro ou garantia fidejussória313. 

Na prática o cerceamento da conduta lesiva, quanto a tratamentos de bens essencialmente 

incorpóreos, sempre será de difícil execução, visto que a natureza dos bens imateriais permite 

que, como visto anteriormente, todos aqueles que a possuam o façam integralmente sem 

detrimento do outro, noutros termos, aqueles que possuem informações industriais de outrem, 

seja o acesso de forma lícita ou ilícita, não poderá mais se desvincular-se delas. 

A importância estratégica da IPGN para o Brasil é imensa. Dados coletados sobre a 

demanda energética mundial demonstram seu aumento considerável na progeção para os 

próximos anos 

Nota-se um crescimento na demanda por energia no próximos 20 anos, e o Brasil 

encontra-se numa situação confortável em termos de potencial para produção e fornecimento 

de energético. Desde que se invista de forma correta e que se adote politicas públicas que 

permitam o desenvolvimento de setores de produção energética, seja a base de hidrocarbonetos 

ou de outras fontes, há uma perspectiva de que a indústria nacional possa se expandir ainda 

mais314. 

Mesmo com o advento das tecnologias verdes, a IPGN está longe de entrar em resseção, 

nota-se que ainda existe uma considerável projeção do crescimento na demanda mundial de 

combustíveis fósseis. 

                                                 
313 PIMENTEL, Luíz Otávio. Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais. Florianópolis: Fundação 

Boiteux, 2005. 
314 ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, International energy outlook 2010: world energy demand 

and economic outlook. Disponível em http://www.eia.gov/oiaf/ieo/world.html, acessado em julho de 2011. 

http://www.eia.gov/oiaf/ieo/world.html
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A influência da IPGN no Brasil não se dá somente nos invetimentos no próprio setor. Setores 

como o de inovação tecnológica são extremamente dependentes, de forma direta e indireta, dessa 

indústrial.  

Nota-se que na criação e no modelo institucional adotado para a Empresa Brasileira para 

Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii – a torna dependente dos recursos provenientes da 

exploração de hidrocarbonetos. 

A Embrapii é uma iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI –  em parceria com a Confederação Nacional da Indústria – 

CNI – e o Ministério da Educação – MEC315. A empresa tem como meta apoiar processos de 

cooperação entre empresas nacionais – em especial as pequenas e médias – e os Intitutos 

Científicos e Tecnológicos - ICT's. A empresa se espelha no modelo da EMBRAPA, que tem 

levado o Brasil a patamares de excelência em inovação na área da agropecuária. 

A avaliação do MCTI é bastante positiva, demonstra que o Brasil se mostra competitivo 

na produção de tecnologias em áreas como a IPGN e a aeronáutica, por exemplo, e fazem 

acreditar que o país está preparado para atuar na economia do conhecimento316.  

Mas a dependencia maior está na composição dos recursos da Embrapii. Ela conta com 

uma perspectiva de investimentos, públicos e privados, da ordem de R$ 1 bilhão para 2014, 

provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT – e 

dos parceiros envolvidos. 

Ocorre que o FNDCT, que hoje o maior financiador de PD&I no país, é composto por 

por meio de recursos arrecadados via contribuições das empresas, sendo o maior deles 

vinculado à indústria petrolífera, este, formado integralmente pela CIDE recolhida das 

empresas do setor317.  

Segundo dados apresentados pela revista Em Discussão o fundo conta com cerca de R$ 

200 bilhões em ativos, que geram recursos próprios porque boa parte é, se será, utilizada como 

crédito para capitalização de empresas. Somente a CIDE é responsável por cerca de 40% de 

                                                 
315 BRASIL. Finep. Presidenta Dilma anuncia modelo da Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação 

Industrial. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/noticia.asp?cod_noticia=3152>. Acesso em: 14 

mar. 2013.  
316 Idem. Ibidem. Acesso em: 14 mar. 2013.  
317 BRASIL. Em Discussão. Senado. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT): 

fundo de recursos para financiamento do setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/recursos-fundo-social-royalties-

de-petroleo/fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico-fndct-fundo-de-recursos-para-

financiamento-do-setor-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2013.  
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sua arrecadação318, fato que corrobora com os dados que comprovam a dependência do país 

da IPGN. 

Em termos de interesse nacional, a Constituição trata por diversas vezes sobra a temática 

do Petróleo. A primeira menção aparece no hall de bens da União estabelecidos no Artigo 20º, 

quando além de tratar como bens os recursos naturais existentes na plataforma continental e 

zona econômica exclusiva, os recursos minerais, incluindo os existentes no subsolo, ira dispor 

em seu parágrafo primeiro que assegura, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado 

da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 

elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 

Porém, mais relevante é o artigo 177, no qual a constituição estabelece que a pesquisa e 

a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, o refino do 

petróleo nacional ou estrangeiro, a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 

resultantes das atividades anteriormente citadas, além do transporte marítimo do petróleo bruto 

de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o 

transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 

origem, são monopólio da União. 

Estabelecido o caráter estratégico e o interesse público existente nas atividade da IPGN, 

resta agora demonstrar que a lei de patente, ao tratar do licenciamento compulsório por interesse 

nacional, está limitando o petencial de inovação da indústria energética nacional, gerando uma 

situação de insegurança jurídicas desnecessaria. 

 

5.3. LICENÇA COMPULSÓRIA POR INTERESSE NACIONAL 

 

Prevista na seção III da LPI, Lei 9.279/96, a licença compulsória é um remédio legal à 

burla aos princípios constitucionais sobre os limites do direito de propriedade industrial. O 

primeiro caso tratado na lei, e já abordado anteriormente, será aquele onde o titular do direito 

de patente, que exercer seu direito monopolístico de forma abusiva, ou por meio desse exercício 

praticar atos comprovado, por decisão administrativa ou judicial, de abuso de poder econômico, 

ficará sujeito a ter sua patente licenciada de forma compulsória. O artigo 68 da referida lei ainda 

                                                 
318 EM DISCUSSÃO: Revista de audiências públicas do Senado Federal. Brasília (df): Secretaria Jornal do 

Senado, v. 3, n. 12, 01 set. 2012. Mensal. p. 69 
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traz outras possibilidades mas todas relacionadas à oferta do produto no mercado, obedecendo 

os princípios constitucionais. 

O problema que vislumbra-se é específico do caso do artigo 71 da LPI, que é 

regulamentado pelo decreto 3.201/99. Nesse último caso, exclui-se a necessidade de 

comprovação de abuso de direito ou de poder econômico, ou a iniciativa privada na 

demonstração de interesse em licenciamento. A lei prevê, inclusive, que essa modalidade 

poderá ser concedida de ofício, de forma temporária e não exclusiva, nos casos de emergência 

nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal. 

Essa concessão de ofício da licença compulsória nos casos de emergência nacional e de 

interesse público, prevista no artigo 71 da Lei º 9279/1996, está devidamente regulada pelo 

Decreto 3.201/1999. O decreto inicia-se na definição dos termos utilizados como os momentos 

em que o estado poderá conceder o licenciamento da patente nessa modalidade. 

O primeiro deles é no caso de emergência nacional, definido pelo decreto como o 

iminente perigo público, mesmo que este exista somente em parte do território do Estado 

Brasileiro. O segundo momento será no caso de interesse público, sendo este definido como 

fatos relacionados, dentre outros temas, com a saúde pública, nutrição e defesa do meio 

ambiente, além daqueles de relevância para o desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico 

do país. 

Destaca-se aque que a IPGN, como demonstrado, é uma indústria de interesse público, 

e um setor estratégico para a política econômica nacional e internacional. Em tais situações, a 

melhor solução seria a aplicação do princípio da proporcionalidade para dirimir a questão. 

Todavia, ainda há outras incógnitas a serem consideradas na solução desse problema da 

aplicação dos princípios.  

Como foi trabalhado no capítulo 1, essa previsão de supremacia do interesse público 

sobre o interesse privado é inerente ao conceito de soberania do Estado. Normalmente traduz-

se em uma norma reguladora de caráter extremamente subjetivo, e por isso a discricionariedade 

da administração pública é quase que total.  

O problema é que ao prevê que o direito de patente poderá ser licenciado 

compulsóriamente em face de uma área ser de interesse público gera uma insegurança jurídica 

que torna o investimento em PD&I insustentável. 

O fato da existência desse direito de propriedade, ou monopólio temporário de 

exploração econômica, é o que permite o desenvolvimento de novas tecnologias nos setores 

ditos como de interesse público. E a simples redução da complexidade do problema a 
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possibilidade de uma observância da supremacia do interesse público sobre o individual, nesse 

caso, possa gerar um problema grave pois provocaria uma fuga de recursos a serem investido 

na área de PD&I na IPGN. 

Assim, ocorre que o direito à propriedade intelectual aqui discutido não deve ser 

observado como um simples interesse privado. No momento que reduz-se a discussão a isso 

gera-se um estado de insegurança jurídica suficiente para inibir a evolução dos setores, uma vez 

que a não observância desse direito de propriedade torna impossível os investimentos 

financeiros nas pesquisas da área. 

Na verdade, o que está em jogo é a necessidade de novas pesquisas de energia e o 

desenvolvimento de novos produtos, frente à necessidade da população de ter acesso às 

tecnologias fruto dos investimento em pesquisas nesses setores. Trata-se portanto de um 

conflito de princípios constitucionais de ordem pública. 

Ao analisar-se a previsão da licença compulsória IPGN, deseja-se verificar se tal 

previsão irá afetar os investimentos que o setor poderia realizar ou não. Contudo, a IPGN 

sempre foi de relevante intersse público, prevista na Constituição Federal, então não há como 

se obter dados de um mercado onde tal inseguraça não exista. 

O que buscou-se fazer foi verificar um mercado onde também há grandes investimentos 

em PD&I, e onde também haja o risco iminente da aplicação do artigo 71, da LPI. Escolheu-se 

um mercado tão competitivo quanto a IPGN e onde os atores também estejam familiarizados 

com a propriedade industrial.  

O setor escolhido foi o a Indústria Farmacêutica, onde em 2005 foi aplicado a sanção 

prevista no artigo 71, então, buscou-se estabelecer um padrão de comportamento de mercado 

em termos de investimento em PD&I a fim de aferir o impacto que a insegurança jurídica 

causaria no desenvolvimento do setor. Resta saber se tal impacto será positivo ou negativo do 

ponto de vista dos objetivos constitucionais. 

A partir de tal análise, cabe ao Estado, na tomada de decisões, inclusive discricionárias, 

pautar pela maximização desses objetivos constitucionais. Contudo, surge a dúvida se o 

licenciamento compulsório em face de interesse nacional é uma saída eficiente para o 

tratamento da propriedade industrial. 

Uma forma interessante de realizar essa análise é por meio do caso da indústria de 

medicamentos anti-retrovirais -ARV. Os ARVs são compostos medicamentosos que agem nos 

chamados RNA-Virus, diminuindo o número de cópias deste quando em um hospedeiro 

humano.  
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Um desses compostos, o Efavirenz, potente inibidor da enzima Transcriptase Reversa, 

figura como um dos medicamentos do tipo ARVs que auxiliao na manutenção do paciente da 

AIDS319. Esse composto teve sua licença compulsória decretada pelo Estado brasileiro em 

2007, por meio da Portaria do Ministério da Saúde Nº 886320 de 24 de abril de do mesmo ano. 

Em resumo, o Brasil utiliza a ameaça do uso do mecanismo de licenciamento 

compulsório para medicamentos ARVs patenteados como estratégia para diminuir os preços 

daqueles adquiridos pelo Estado para suprir a demanda de distribuição realizada pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Já em 2001, o processo  do medicamento Nelfinavir foi interrompido 

quando o Laboratório Roche, detentor dos direitos de propriedade industrial do composto, 

reduziu em 40% o custo do medicamento no contrato com o Estado321. 

A tática deu certo até os anos de 2004 e 2005, quando os detentores das patentes 

perceberam que as ameaças do Estado não se concretizaram de fato e a crença na capacidade 

de produção de versões genéricas por engenharia reversa que viabilizaria o mecanismo 

começaram a perder força322. 

Em novembro de 2006, iniciaram-se negociações com o laboratório proprietário da 

patente do efavirenz, o Merck Sharp & Dhome – MSD, para uma redução dos preços do 

medicamento no Brasil. Ocorre que o MSD praticava uma política de preços diferenciados 

utilizando o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, e a prevalência do HIV na população 

como parâmetros para estabelecer seus preços. Tal fato, aliado ao preço oferecido por 

laboratórios indianos, fez o governo brasileiro requerer uma redução para preços compatíveis 

com países de IDH e prevalência do HIV semelhantes aos do Brasil. A MSD fornecia o 

comprimido de 600mg ao Brasil em 2005 por US$ 1,59, ao mesmo tempo que era ofertado à 

Tailândia o mesmo medicamento ao custo de US$ 0,65 por comprimido.323 

A intransigência da MSD, e a possibilidade de produção nacional em no máximo 2 anos 

para suprir as demandas, aliado aos preços praticados pelos laboratórios indianos, fez com que 

                                                 
319 BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA CO. (Usa). Uspto. Lilian A. Radesca; Michael B. Maurin; Shelley 

R. Rabel / James R. Moore. Composto de efavirenz, composição farmacêutica, método para inibição da replicação 

por uma transcriptase reversa viralmente codificada e método para tratamento da infecção do HIV. US nº 

US9913199, 10 jun. 1999, 18 set. 2001. Revista de Propriedade Industrial, n. 1602, 2001. 

320 BRASIL, Portaria Nº 886, de 24 de abril de 2007. Declara de interesse público os direitos de patente sobre o 

Efavirenz, para fins de concessão de licença compulsória para uso público não-comercial. Ministério da Saúde. 

Diário Oficial da Unição. n. 59. Brasília, DF, 25 abril 2007.  

321 HOIRISCH, Cláudia. Licença compulsória para medicamentos como política pública: O caso do anti-

retroviral efavirenz. 2010. 184 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Gestão Empresaria, Departamento de Centro 

de Formação Acadêmica e Pesquisa, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10438/6559>. Acesso em: 15 mar. 2014. p.72. 

322 Id. Ibid. p.73. 

323 Id. Ibid. p.78. 
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o Governo brasileiro decretasse o efavirenz como de utilidade pública. Em 2007 foi comprado 

medicamentos da Índia para suprir a demanda interna, e em 2009 os primeiros lotes de produção 

nacional já estavam chegando ao mercado324. 

Todavia, a utilização dessa medida teve um custo para o desenvolvimento do setor de 

medicamentos ARVs do país demasiadamente elevado. O que ocorre é que  a licença 

compulsória funciona como uma sanção e, assim como os altos preços causam uma aversão aos 

consumidores, ela causa uma fuga das empresas do setor. 

Afim de comprovar a teoria, realizou-se um busca no banco de dados de patetes do INPI 

e na base do Espacenet, ferramenta de busca do Escritório Europeu de Patente – EPO. Como 

parâmetro de busca utilizou-se o código da classificação internacional de patentes, A61P31/18, 

que identifica os compostos químicos ou preparações medicinais, anti-virais, específicos para 

o vírus HIV, averiguando o número de depósitos do ano 2000 ao ano de 2013. Os dados obtidos 

demonstram uma realidade alarmante no que tange o setor de medicamentos. 

Para a pesquisa no Espacenet, selecionou-se a coleção de dados referentes aos pedidos 

de patente, dentro da classificação desejada, depositados via PCT. Uma vez que estes 

englobariam os pedidos de patentes que poderiam entrar em fase nacional no Brasil, tendo a 

partir deles uma amostragem das patentes exploradas em mais de um países e um parâmetro do 

número de ARVs desenvolvidos no mundo. 

Do período de 2000 à 2004, houve em média 488 pedidos de patentes de ARVs por ano 

via PCT, esse número decai em 2005 mas mantém-se uma média de 139 pedidos nessa 

modalidade por ano. É interessante observar essa quantidade, pois o depositante, ao optar pela 

modalidade do PCT, tem, após o depósito, um período para enumerar quais os países em que 

irá entrar com o pedido em fase nacional. Modalidade normalmente utilizada por quem pretende 

explorar sua tecnologia em países estrangeiros. Em se tratando de medicamentos de combate 

ao HIV, o Brasil seria uma boa opção, uma vez que o Estado seria um potencial comprador dos 

medicamentos. 

Os pedidos no INPI, todavia, possuem um volume mais modesto. No período de maior 

volume de pedidos PCT, 2000 a 2004, o INPI recebeu em média uma quantidade de 32 pedidos 

por ano, mas esse número mantém uma certa regularidade, mesmo com uma drástica queda nos 

pedidos internacionais, demonstrando que o Brasil esboça um fortalecimento do setor, tendo 

                                                 
324 HOIRISCH, Cláudia. Licença compulsória para medicamentos como política pública: O caso do anti-

retroviral efavirenz. 2010. 184 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Gestão Empresaria, Departamento de Centro 

de Formação Acadêmica e Pesquisa, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10438/6559>. Acesso em: 15 mar. 2014. p.78-80. 
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uma média de 31 pedidos em fase nacional, contra 153 pedidos PCT, no período de 2005 a 

2007. 

Percebe-se que a utilização da licença compulsória para o Efavirenz causou um efeito 

não desejado. Com a insegurança jurídica acerca da propriedade desse tipo de medicamento, 

em 2008 somente 3 pedidos foram depositados no INPI, em relação aos 118 depositados via 

PCT. Em 2009 esse número sobe para 4, em relação aos 194 pedidos PCT no mesmo ano, e 

finalmente em 2010 esse numero cai para apenas um pedido, em relação aos 136 pedidos via 

PCT.  

Em 2011, 2012 e 2013 não foram encontrados nenhum pedido de patentes para ARVs 

no Brasil. Esse é o real custo da licença compulsória para os medicamentos contra o vírus HIV, 

nenhuma multinacional desse mercado quis enfrentar o risco e a insegurança de proteger sua 

tecnologia no Brasil.  

A pesar de parecer algo benéfico, pois não havendo a proteção qualquer empresa poderia 

produzir os medicamentos em território nacional, deve-se considerar o investimento que deixou 

de ser feito no Brasil por todas essas empresas que poderiam estar produzindo e gerando renda 

localmente. Além disso, o fato da produção ser livre de proteção, não foi suficiente para o 

desenvolvimento da indústria nacional, pois estes também não desenvolveram o setor, 

justamente por não haver segurança jurídica suficiente para garantir o retorno de tais 

investimentos. 

Esse dado é no mínimo alarmante em termos de potencial de desenvolvimento da IPGN 

e nos recursos que deixam de ser investidos para o melhoramento tecnológico do setor por 

empresas estrangeiras que exploram o recurso no Brasil. 
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6. CONCLUSÕES 

Uma das principais contribuições deste trabalho foi a releitura dos direitos imateriais a 

partir de uma perspectiva publicista e constitucional, estabeleceu-se a função social e motivação 

para a existência dos bens de propriedade intelectual como sendo o desenvolvimento em sua 

concepção tecno-científica, econômica e social.  

Justifica-se a existência de bens intelectuais, bem como a sua inserção na economia de 

mercado, uma vez que o potencial de uma nova economia pautada nos bens intangíveis é algo 

inerente à natureza de tais bens. Como visto, os bens intelectuais são abundantes, contudo, tem 

sua escassez construída pelo direito, que ao proporcionar o surgimento do monopólio possibilita 

a não duplicação de tais bens a partir de seu uso. 

Tem-se uma mercantilização dos bens intelectuais a partir da necessidade de se proteger 

os incentivos em PD&I, e como forma de garantir o avanço tenológico e o desenvolvimento da 

sociedade moderna. Contudo, tal avanço não deve ser baseado em uma suposta neutralidade da 

ciência, é papel do Estado o de regular o setor de PD&I e impulsionar o surgimento de 

tecnologias que possibilitem melhorias para se conseguir o desenvolvimento pretendido pela 

sociedade. 

O desenvolvimento será, portanto, a finalidade ultima da tecnologia, e sua proteção deve 

levar em conta tal finalidade, permitindo-se que em casos de desvio função ou abuso de direito 

haja a intervenção do Estado flexibilizando os direitos de propriedade intelectual até que sua 

função social volte a ser observada. 

Nada deve justificar uma atuação do Estado para além desse ponto, e somente o abuso 

de direito que incorra em um desvio da tecnologia na observância da sua função social (o 

desenvolvimento) deve ser motivo para que o Estado utilize-se de seu poder regulador e 

intervenha na esfera da propriedade privada imaterial. 

O Estado deve ser compreendido como um ente personificado, diferente daquele ente 

composto pela união de seu povo. Essa personalidade do Estado conferirá à ele ser possuidor 

de vontade, que está embasada no conceito de soberania. Para se trabalhar o conceito de 

soberania, é preciso ter em mente que existem outras formações humanas organizadas que serão 

dotadas de vontade, assim como o Estado e onde sua unidade pessoal estará acima das 

personalidades pessoais de seus membros. Será Estado, então, titular da personalidade nação e 

dotado de soberania, característica absoluta que terá o poder estatal. 

 O termo jurídico da soberania, em sua acepção mais precisa, designa não um poder, 

mas uma qualidade, uma forma específica de seu exercíco, noutros termos um grau de poder. 
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Grau este tido como supremo, no sentido de que tal poder não admite nenhum outro acima dele, 

nem em concorrência com ele. Portanto, quando se diz que o Estado é soberano, deve-se 

entender que, na esfera onde o exercício de sua autoridade é chamada, tal exercício não 

dependerá de outro poder e não irá igualar-se a nenhum outro. 

A doutrina aponta uma soberania multifacetada, externa e interna, que designa tanto a 

característica dos poderes do estado quanto proprio poder estatal em si. Uma soberania que terá 

fundamento no poder do povo, e na vontarde do Estado, e que definirá o conteúdo dos conceitos 

de interesse nacional e interesse popular, que comporão o interesse público. 

Contudo, ter conceitos tão abertos para o interesse público é demasiadamente perigoso 

para a manutenção da ordem econômico-jurídica no mundo globalizado. É preciso 

complementar o conceito de interesse público e aplica-lo segundo os objetivos previstos na 

constituição, dando uma segurança maior ao sistema jurídico. Será então, papel do 

desenvolvimento, ser o norteador na aplicação do interesse público previsto nas normas 

jurídicas. 

O que define-se aqui como interesse público, é portanto, aquilo previsto na Constituição, 

enquanto titular do poder soberano e representação da vontade pública, como objetivo da 

República, finalidades a serem alcançadas no exercícios dos direitos tanto públicos quanto 

privados. 

Não pretende-se aqui definir uma planificação do mercado, ou ainda uma intervenção 

em demasia do Estado na economia. Mas sim, estabelecer limites para o exercício privado dos 

direitos de propriedade intelectual, tendo em mente que deverá haver intervenções desde que 

justificadas.  

Para definir os limites ao livre exercício do direito de patente, o primeiro passo é 

estabelecer o conceito de direito de propriedade aplicável ao caso, nesse caso, apontam-se 3 

características que o definirão. A primeira é a relação imediata do indivíduo com o bem que irá 

resultar num direito erga omnes, a segunda é característica de inviolabilidade consagranda em 

seu conceito, tendo em mente que essa inviolabilidade não será absoluta, e a terceira será a sua 

função social, que relaciona-se com a função dada a seu uso. 

Para além de uma garantia fundamental, o direito de propriedade terá um lugar central 

na ordem econômica constitucional, onde estabelecerá seus fundamentos na liberdade de 

iniciativa e concorrência, não devendo ser interpretada como precursora da total liberdade de 

mercado, uma vez que seus princípios e garantias servem de limite ao exercício abusivo das 

liberdades. 
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Quando o bem jurídico protegido pela direito de propriedade é um bem intelectual, 

inaugura-se um novo tipo de disciplina jurídica. O direito então cria uma proteção aos “bens 

intangíveis”, aqueles com existência abstrata e que não pode ser tangido pelo indivíduo, 

figurando sua existência apenas na seara do intelecto humano. À essa proteção jurídica 

concedida aos bens intelectuais denomina-se Propriedade Intelectual. 

É uma proteção especial pois os bens intelectuais não possuem as mesmas 

características dos bens essencialmente privados, sequer dos bens de mercado. Os bens 

intelectuais são abundantes, se multiplicam com o consumo, seu uso por um indivíduo não 

impede que terceiros o utilizem simultaneamente, é de difícil exaurimento, e uma vez sendo 

consumido sua destruição ou exclusão da propriedade de outrem beira o impossível. O bem 

intelectual é pouco suscetível de uma propriedade exclusiva do que qualquer outro, pois existe 

no campo das ideias, e é exclusivo enquanto seu detentor a mantiver somente em seu 

pensamento.  

A proteção ao bens intelectuais justifica-se pela necessidade de desenvolvimento dos 

setores produtivos e tal desenvolvimento baseia-se na inovação e na sua capacidade de gerar 

lucros para o inovador e bem-estar para a sociedade.  

Na tentativa de encontrar o equilíbrio entre o interesse dos inventores e o interesse 

público, o sistema de Propriedade Intelectual propõe um ambiente em que a criatividade e a 

inovação possam florescer. A proteção à propriedade intelectual nada mais é do que resposta 

do Direito ao progresso tecnológico, e também consequência do reconhecimento dos direitos 

fundamentais individuais ao longo do tempo, de forma que ela se justificará, também, por 

motivos econômicos e políticos. De um lado, econômicos pela incompatibilidade da 

propriedade intelectual com o modelo econômico baseado na escassez, e políticos, pelo seu 

caráter desenvolvimentista. 

Sem os direitos de propriedade, seria impossível os investimentos em bens intelectuais 

devido aos problemas de apropriabilidade. Ser um bem intelectual, sem a proteção jurídica, seu 

titular teria dificuldades para se apropriar do valor de mercado.  

Quanto mais é utilizado um bem intelectual, mais ele se multiplica, tornando-se 

abundante no mercado. Por conseguinte, ao se multiplicar o bem intelectual perde o seu valor 

marginal, noutros termos, com o aumento da oferta e a diminuição da demanda o bem 

intelectual irá depreciar rapidamente no mercado. Assim, tal processo irá impossibilitar a 

manutenção no mercado daquele que investir em inovação. 
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Para sanar esse problema, e permitir o desenvolvimento tecnológico e científico da 

sociedade, o direito cria uma ficção jurídica de uma situação de escassez para os bens 

intelectuais ao protegê-los, assim, tais bens podem ser incorporados à economia, resolvendo-se 

o problema da apropriação anteriormente demonstrado e garantindo à possibilidade de retorno 

dos investimentos necessários para o surgimento da inovação. 

Uma vez a inovação sendo concebida pelo direito nacional como fonte e fruto da 

tecnologia quando sendo possível sua exploração comercial, pode-se retomar o texto da 

Constituição Federal para o tratamento constitucional à inovação industrial.  

Para além a discussão doutrinária acerca da natureza jurídica da tutela dos bens 

industriais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, garante a proteção jurídica aos bens 

industriais, desde que observado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país, noutros termos, aquilo que definiu-se como interesse nacional. 

Demonstra-se que, para além dos artigos citados, não deve-se olvidar que a temática da 

inovação também possui proteção pela chamada Constituição Econômica, nos princípios 

pertinentes à ordem econômica nacional. Tomando por base proteção conferida à livre iniciativa 

e livre concorrência, os investimentos em inovação devem ser recompensados, assim como sua 

exploração comercial.  

São vários os tipos de propriedade industrial que irão ser aplicáveis na IPGN, a primeira 

é a marca, como o conjunto de associações que tem um significado específico para os 

consumidores potenciais e usuários da mesma, transformando a categoria do produto ou serviço 

representado ao atuar como forma de diferenciação do mesmo no mercado.  

Defende-se que, em face da não neutralidade da ciência e do dever do estado de fomentar 

o desenvolvimento, deve-se olhar de forma diferenciada para o uso de Biotecnologias na IPGN. 

Seu uso é possível devido às modificações que ocorreram na Lei 9.478 de 1997, ou Lei do 

Petróleo, em virtude da Lei 11.097 de 2005 e da Lei 12.490 de 2011. As alterações consistem 

em acrescentar os biocombustíveis na matriz energética nacional, e posteriormente previsão da 

necessidade de garantir o seu fornecimento em todo território nacional, incentivo à produção 

de biomassa para geração de energia elétrica em complementação à fonte hidráulica, além de 

tornar o biocombustível produzido no país competitivo no mercado interno e externo. 

Em relação a IG, mesmo não sendo esse tipo de propriedade industrial o objeto principal 

desse trabalho, propõe-se que haja um estudo especifico para se verificar a viabilidade de uma 

IG para os produtos tecnológicos desenvolvidos na IPGN.  
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Ainda como contribuição, apresenta-se a definição da patente como um título de 

propriedade territorial, temporário, que garante o direito de se opor à exploração de terceiros e 

a obrigação de exploração comercial satisfatória, concedido pelo Estado ao titular de uma 

invenção, mediante requerimento próprio, em troca dele ter tornado público o invento. 

A patente é a principal proteção à tecnologia utilizada na IPGN, seu estudo científico 

jurídico foi, durante muito tempo, negligenciado pela academia. Até a presente data, poucos 

são os cursos de Direito no país que tem uma disciplina específica destinada ao ensino, pesquisa 

e extensão relacionados ao tratamento jurídico da propriedade industrial, ou mesmo da 

propriedade intelectual como um todo. 

Frente às novas demandas socias, não caberia somente uma análise legalista a cerca da 

proteção conferida pela lei, faz-se necessário entender seu caráter indutor e compreender a 

norma através de sua função.  

Nesse mundo global, a mobilidade dos agentes econômicos passou a ser um fator de 

estratificação, o mais poderoso e mais cobiçado deles, a liberdade de movimento traz vantagens 

muito além daquelas até então conhecidas por esses agentes, essa liberdade traduz-se em poder 

às organizações líquidas compatível com o poder dos Estados. 

A mobilidade adquirida por agêntes econômicos privados significa uma nova 

desconexão do poder face a obrigações, fato que faz surgir uma nova assimetria entre a natureza 

extraterritorial do poder e a contínua territorialidade da “vida como um todo” -— assimetria 

que o poder agora desarraigado, capaz de se mudar de repente ou sem aviso, é livre para explorar 

e abandonar às conseqüências dessa exploração. 

Existem quatro fatores importantes no sistema de patentes que induzem o surgimento 

da inovação. O primeiro é o incentivo, oferecido pelo sistema, para a invenção na medida em 

que proporciona a possibilidade de recompensa ao inventor e àqueles que o apoiam, incorajando 

o dispêndio de tempo e capital de risco em PD&I. O segundo fator, complementar ao primeiro, 

é o de que a proteção patentária permite que se obtenha um capital adicional necessário ao 

desenvolvimento e comercialização da invenção, uma vez que o seu titular tem, por uma 

período de tempo determinado, o direito de excluir terceiros do uso e comercialização do 

produto ou processo protegido. O terceiro fator confere eficácia ao sistema, a patente estimula 

a divulgação pública de infomações tecnológicas, evitando que muitas delas pudessem ser 

mantidas em segredo industrial, reduzindo com isso o custo de manutenção de sigilo para as 

empresas e permitindo o livre acesso à informação para que se reduza o custo e esforços no 

avanço tecnológico. O quarto fator trata-se da promoção de uma troca internacional de 
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informações e da facilidade que o sistema possui em fornecer proteção à propriedade industrial 

de estrangeiros, incentivando a mobilidade de recursos e investimentos anteriormente tratada. 

As empresas de energia investem grandes volumes de recurso em seus setores de PD&I 

buscando vantagens competitivas nesse mercado global. A competição entre esses os setores de 

desenvolvimento tecnolígico desses atores no mercado assume a forma de uma corrida 

desenvolvimentista do laboratório para o escritório de patentes devido ao modelo de proteção 

patentária adotado que confere a proteção àquele que primeiro realizar o depósito do pedido de 

patente e não àquele que primeiro inventou. Destacam-se três objetivos principais das empresas 

nessa busca pelo desenvolvimento tecnológico, são eles o pioneirismo, a competição alternativa 

e o bloqueio de mercado.  

A própria lei traz hipóteses onde não haverá eficácia da proteção patentária. Essas 

hipóteses decorrem daquilo que anteriormente foi analisado como funções do sistema de 

proteção da patente. A primeira hipótese para a não aplicação do direito de patente abrange o 

uso privado e sem finalidade comercial da tecnologia patenteada quando, mesmo sem 

autorização do titular do direito de patente, esse uso não acarrete em prejuízo ao interesse 

econômico do titular, não havendo o dano ao interesse econômico, não há como o titular se 

opor ao uso individual não comercial.  

A segunda exceção à proteção conferida pela carta patente decorre de sua função de 

desenvolvimento tecnológico. Uma vez sendo um documento público é de interesse social que 

seu conteúdo seja acessado para que os recursos destinados ao desenvolvimento de produtos e 

processos sejam melhor alocados, noutros termos, para que não se sejam destinados recursos 

para reinvenção de produtos ou processos já patenteados  pois, mesmo sem autorização do 

titular, a tecnologia protegida poderá ser utilizada para fins experimentais, relacionados a 

estudos ou pesquisas científicas e tecnológicas.  

A terceira exceção, abrange o usuário anterior de boa-fé. Apesar de que, com o avanço 

tecnológico e a inclusão digital, é cada vez mais difícil ocorrer o caso onde existe um usuário 

anterior de um tecnologia depositada e que tenha sido conferido o direito patentário, mas não 

se exclui essa possibilidade.  

A patente permite uma maior eficiência no desenvolvimento na inovação, possibilitando 

um melhor emprego dos recursos de PD&I ao tornar pública sua base de dados, além da 

proteção aos recursos investidos por meio da exploração temporária em caráter de monopólio, 

tornando o setor de PD&I economicamente atrativo apesar do risco envolvido. 
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Para evitar então o abuso do poder de patente ou o exercício irregular do direito de 

patente, o sistema estabelece como parâmetro a função social da patente, sujeitando-a inclusive 

ao licenciamento compulsório nos casos de não observância de tal parâmetro. Assim, aquele 

que não explorar seu direito, estará a fazer um uso abusivo e com isso poderá ter sua patente 

licenciada compulsoriamente. 

A licença compulsória é o remédio para a utilização inadequada da patente, sua previsão 

legal encontra-se na LPI, nos seus artigos 68 à 74. Segundo os dispositivos, o detentor dos 

direitos de patente que não exerça os seus deveres, ou exerça-os de forma abusiva, não o exerça 

em território nacional, ou não o explore, sem justificativa, integralmente, utilize-a para praticar 

atos onde possa-se configurar o abuso de poder econômico, ou ainda aquele explore de forma 

insatisfatória não atendendo as necessidades do mercado, sendo comprovadas tais condutas nos 

termos da lei, poderá ter, por decisão administrativa ou judicial, a pedido de interessado, seu 

direito licenciado para ser explorado por outrem. 

Da mesma forma o titular da patente que não explorar comercialmente o objeto da 

patente no território nacional, não o explore integralmente, ressalvados os casos de 

inviabilidade econômica, ou ainda nos casos onde a exploração não satisfaça as necessidades 

do mercado, poderá ter seu título como alvo de uma licença compulsória. 

Desenvolver tecnologicamente não significa apenas uma maior dinâmica de mercado 

com a chegada de novos bens. É preciso ter em mente que a patente potencializa a eficiência 

dos investimentos em PD&I, no momento em que é um documento público, poderá (e deverá) 

ter suas bases consultadas antes de se investir no desenvolvimento de um novo produto. 

Além do desenvolvimento econômico e tecnológico tem-se o desenvolvimento social, a 

chegada de novas tecnologias no mercado significará o obsolescência de outras. Tecnologias 

de ponta ficam mais acessíveis pois são ultrapassadas, permitindo que uma maior parte da 

população possa usufruir desse desenvolvimento tecno-científico. 

Nota-se que o desenvolvimento, nos parâmetros conceituais trabalhados aqui, e o 

fomento à concorrência setorizada são uma consequência lógica do sistema de proteção à 

propriedade industrial. Define-se aqui que esse desenvolvimento é seu objetivo, e portanto, sua 

função social. Uma patente qua não chega ao mercado, ou uma patente que não é colocada à 

disposição do mercado de forma satisfatória, não cumprem sua função social. Da mesma forma 

que uma tecnologia que seja utilizada como forma de proteção contra concorrência, não estará 

cumprindo sua função social dentro do mercado. 
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O fato da IPGN ser uma indústria estratégica e ser de interesse nacional a coloca o 

desenvolvimento tecnológico do setor numa situação constante de insegurança jurídica, não há 

como aferir o impacto que o artigo 71 tem diretamente sobre a indústria, e por isso optou-se por 

buscar a melhor comparação em uma análise do comportamente de um mercado muito próximo 

da IPGN em termos de conhecimento a certa da proteção, investimentos em inovação e 

internacionalização da proteção. 

Os dados demonstram uma preocupante situação onde esse estado de insegurança afeta 

drasticamente os investimentos no setor, o que vem a ser reafirmado ao comparar os gráficos 

trasidos no tópico 4 com esses dados novos. No Brasil, somente a empresa em que o Estado é 

partícipe possui um volume muito grande de depósitos, situação que muda quando se realiza a 

busca pelos mesmo parâmetros em uma base de dados internacional. 

Resta então comprovado que a hipótese da pesquisa mostra-se verdadeira, e revela uma 

situação bastante preocupante, que poderia ser parcialmente resolvida com a supressão do artigo 

71 da Lei de Propriedade Industrial. Entende-se que a licença compulsória em si será benéfica 

para o mercado quando utilizada para solucionar abusos de poder e falhas nesse mercado, 

contudo, ao utilizar um parâmetro subjetivo como o interesse público, o estado se vê 

desacreditado em seu respeito à propriedade privada e afasta os investimenos e o 

desenvolvimento tecnológico de importantes setores da economia. 
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