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“Alguns (e especialmente na Inglaterra) argumentam que os inventores têm um direito natural 

e exclusivo a suas invenções, e não apenas na vida, mas transmissíveis aos seus herdeiros. [...] 

Assim, as invenções não podem, por sua natureza, ser objeto de direitos de propriedade. A 

sociedade pode conferir um direito exclusivo aos benefícios derivados deles, como um meio 

de encorajar o homem a desenvolver idéias que possam ser úteis, mas isso pode ser feito ou 

não feito, de acordo com a vontade e a conveniência da sociedade, sem Ninguém pode 

reclamar ou reclamar.” 

Carta de Thomas Jefferson a Isaac McPherson em 1883. 

 

A moda sempre foi uma repetição de ideias, mas o que faz a moda ser sempre nova é o jeito 

que você a compõe. 

Carolina Herrera. 

 

As roupas não significam nada, até alguém usá-las! 
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RESUMO 

 

O trabalho analisa se o Direito da Moda possui proteção jurídica internacional, bem como se o 

direito brasileiro abarca as previsões do que preveem os documentos internacionais. O 

objetivo geral consiste em possibilitar uma avaliação sobre a proteção da moda no âmbito 

internacional e estabelecer as repercussões constitucionais e infraconstitucionais dessa 

proteção no ordenamento jurídico brasileiro. São objetivos específicos definir a base teórica 

filosófica, sociológica, histórica, econômica e jurídica para o Fashion Law; realizar um estudo 

acerca do Fashion Law; investigar a propriedade industrial sob a perspectiva da proteção 

internacional da moda por meio das marcas de grifes de luxo e perquirir acerca da proteção da 

moda no âmbito internacional, demonstrando a construção das legislações estrangeiras, como 

a Convenção Unionista de Paris e o Protocolo de Madri, e a influência nas leis brasileiras. 

Desenvolve-se, como metodologia, uma pesquisa bibliográfica, sendo utilizado o método 

dedutivo, abrangendo conceitos de moda, direito internacional, propriedade intelectual e 

convenções internacionais, para chegar à proteção das criações da indústria da moda no plano 

internacional. Conclui-se que a Convenção Unionista de Paris, junto com o TRIPS, normatiza 

suficientemente alguns aspectos referentes à proteção da propriedade industrial, porém ainda 

existem incongruências decorrentes da não incorporação do Protocolo de Madri, existindo 

apenas uma perspectiva de internalização e unificação de prazos que tratam do registro das 

marcas em nível internacional. 

 

Palavras-chave: Direito da Moda; Convenção Unionista de Paris; Protocolo de Madri; 

Marcas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes whether the Fashion Law has international juridical protection, and 

whether the Brazilian law embraces the contents of the international bills.  The general object 

is to enable the evaluation of fashion protection at the international level and to establish the 

constitutional and infra-constitutional repercussions of this protection in Brazilian legal 

system. To define the philosophical, sociological, historical, economical and juridical base to 

the Fashion Law are the specific objectives, added to the study of the Fashion Law, the 

investigation of intellectual property under the perspective of the international protection of 

fashion through the luxury brands and to inquire about the protection of fashion in 

international scope, showing the construction of foreign legislations, such as the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property and the Madrid Agreement Concerning 

The International Registration of Marks and their influence in Brazilian laws. As 

methodology, a bibliographic research is developed, using the deductive method, bringing 

together concepts as fashion, international law, intellectual property and international 

conventions to achieve the protection of industry's creations in international system. The 

conclusion is that the Paris Convention for the Protection of Industrial Property combined 

with the TRIPS Agreement, sufficiently regulates certain aspects of the industrial property but 

there are still some incongruences arising the non-incorporation of the Madrid Agreement 

Concerning The International Registration of Marks, dwelling only one perspective of 

internalization and unification of deadlines that deal with registration of brands at 

international level. 

 
Key-Words: Fahion Law; Paris Convention for the Protection of Industrial Property; Madrid 

Protocol; Brands. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A principal justificativa para o desenvolvimento do presente trabalho é analisar o 

crescimento da moda e suas repercussões jurídicas, buscando ressaltar o porquê da proteção 

jurídica dada por Convenções, Acordos ou Protocolos específicos, observando os pormenores 

econômicos que poderiam fazer uma marca ser fruto da contrafação, do processo de criação, 

de registro, de proteção do estilista, da rápida reprodução da tendência. 

Além do próprio aprofundamento do tema Direito da Moda e suas vertentes, a que o 

Fashion Law busca dar suporte desde a criação do estilista, passando por toda a sua produção 

e questões inerentes à propriedade intelectual e industrial, até a divulgação e comercialização 

dos produtos, o que faz parte do próprio conceito de Direito da Moda. 

Dentre os objetivos
1
 do trabalho, dividem-se em geral e específicos. O presente 

trabalho possui como objetivo geral possibilitar uma avaliação sobre a proteção da moda no 

âmbito internacional, assim como estabelecer as repercussões constitucionais e 

infraconstitucionais dessa proteção no ordenamento jurídico brasileiro. 

Tem como objetivos específicos: definir a base teórica filosófica, sociológica, 

histórica, econômica e jurídica para o Fashion Law; realizar um estudo acerca do Fashion 

Law desde os seus princípios e elementos específicos até a discussão da propriedade 

intelectual e industrial; investigar a propriedade industrial sob a perspectiva da proteção 

internacional da moda por meio das marcas das grifes; e perquirir acerca da proteção da moda 

no âmbito internacional e interno, demonstrando a construção das legislações internacionais e 

sua influência nas leis brasileiras. 

Em relação à metodologia, o trabalho dissertativo foi desenvolvido por meio de 

pesquisa bibliográfica, procurando demonstrar o problema por intermédio da análise da 

legislação nacional e internacional, da jurisprudência nacional e internacional com base em casos 

concretos já julgados nos Estados Unidos e Brasil e de elementos doutrinários, revistas, artigos 

que versem sobre o tema da eficácia dos tratados no Brasil, principalmente no que se 

relaciona à Convenção Unionista de Paris, ao Fashion Law e suas repercussões, relacionando 

questões filosóficas, preceitos e princípios básicos do instituto, para assim chegar à análise da 

proteção das marcas no ordenamento jurídico interno e internacional. 

                                                           
1
 Os objetivos do trabalho estão bem definidos na seara do Direito Internacional, não havendo o aprofundamento 

em assuntos voltados para o Direito Econômico, pois daria outra pesquisa. 
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No que tange à tipologia, a pesquisa será pura e qualitativa, cuja finalidade é 

aumentar o conhecimento do pesquisador para uma nova tomada de posição acerca da 

temática sugerida.  

Quanto aos objetivos, a pesquisa é explicativa, buscando aprofundar fenômenos, 

descobrir a frequência com que ocorrem, sua natureza e suas características, e exploratória, 

procurando aprimorar ideias, buscar maiores informações sobre o tema para que se possa 

chegar a uma possível conclusão em relação ao problema.  

Para isso, foi utilizado o método dedutivo, abarcando conceitos de moda, 

propriedade industrial e convenções internacionais, por exemplo. 

Disso, a partir do crescimento da globalização no mundo, as relações entre os 

Estados aumentaram, sendo impossível não existir uma correlação das relações comerciais de 

forma isolada. Nisso, há um destaque para um ramo específico: o da moda. 

A moda é responsável por gerar uma das maiores riquezas econômicas
2
 atualmente, 

proporcionada principalmente por algumas marcas, como Nike, Zara e H & M, por exemplo. 

Os faturamentos das lojas desse ramo são altíssimos, bem como o consumo é globalizado, de 

modo que as lojas possuem filiais em diversos países. 

Na mesma perspectiva das grandes marcas, também se devem destacar os valores de 

lucro obtidos nas marcas de luxo, incluídas nessa lista como a alta costura e o prêt-a-porter
3
, 

secundariamente. Nesse ponto, estão as marcas conhecidas mundialmente pela qualidade, 

conceito e tradição no mercado, como Christian Dior
4
, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dolce & 

Gabbana, Prada e tantas outras que compõem um grupo seleto de marcas almejadas por 

muitos, consumidas por poucos, mas que nos últimos anos também se adequaram ao mercado, 

deixando-o mais globalizado e acessível mundialmente, por meio de filiais e do comércio por 

meio da internet. 

Disso, tem-se o problema da contrafação, considerada um dos pontos negativos 

relacionados ao consumo globalizado para as grandes marcas e um dos mais fáceis de ser 

                                                           
2
 De acordo com um estudo realizado pela GBL Jeans, no ano de 2017, as cinco maiores marcas mais valiosas do 

mundo, foram Nike, Zara, H & M, Adidas, Uniqlo, cujo montante estimado para o ano de 2018, mantém essas 

marcas no topo. O valor agregado a marca em bilhões de dólares por ano, foi em 2017: Nike: 34.185; Zara: 

25.135; H & M: 10.482; Adidas: 8.296 e Uniqlo: 7.570. Para o ano de 2018 o valor previsto é de: Nike: 38.479; 

Zara: 26.860; Adidas: 12.456; H & M: 8.884. Disponível em: < 
http://gbljeans.com.br/especial_view.php?cod_noticia=8133&cod_especial=89 > Acesso em 04 jul. 2018. 
3
 Pronto para vestir. 

4
 Segundo dados da Isto é Dinheiro, em 2005, na data de 100 anos da Dior, o faturamento da marca era de 1,1 

bilhão de euros. ISTO É DINHEIRO. Os 100 anos da Dior. Disponível em < 

https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/estilo/20050224/100-anos-dior/21292> acesso e m 08 mai. 2018. 
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realizado, devido à dificuldade de fiscalização daqueles que realizam a produção e 

comercialização desses produtos. 

Pergunta-se: diante desse processo de globalização, em que os Estados se 

comunicam, e em que há uma disseminação mundial das grandes marcas da moda, possui essa 

manifestação social uma proteção no âmbito jurídico internacional? 

Para responder a essa questão, fez-se necessária uma construção da história da moda 

sob o viés filosófico, sociológico, econômico e histórico, ressaltando a importância da moda 

na construção de conceito e princípios, demonstrando o alicerce dessa manifestação social, 

como se verifica no transcorrer do primeiro capítulo. 

Além disso, o entendimento de como a moda acontece por intermédio dos seus ciclos 

é essencial para entender a duração de uma coleção ou de uma tendência, desde o lançamento, 

a disseminação dos produtos, até a perda do interesse em continuar consumindo as 

mercadorias. 

Questões referentes à inserção da pessoa como pertencente a determinado grupo 

também serão objeto do estudo, principalmente sob a perspectiva sociológica do fato social e 

a construção de uma identidade dentro de um grupo específico, tendo como referencial teórico 

Émile Durkheim e Frédéric Godart. 

Em seguida serão trabalhadas as noções de estética e a construção do conceito de 

moda, ou seja, a necessidade de analisar o belo e sua influência na construção de uma 

identidade. Para isso serão abordados os preceitos filosóficos de belo como virtude, pautando-

se principalmente nas construções de Platão e Aristóteles e mais contemporaneamente Georg 

Simmel e Pierre Bourdieu. 

Após a construção da relevância da moda, será analisada a importância dos aspectos 

econômicos internacionais e nacionais que colocam essa indústria como uma das mais 

rentáveis e importantes da atualidade, para no capítulo seguinte correlacionar a moda e o 

direito. 

No segundo capítulo, a união entre moda e direito será feita, partindo-se do 

surgimento do novo ramo jurídico e de toda a proteção dada na seara empresarial, com 

destaque para a propriedade intelectual, industrial e o direito autoral e na seara constitucional 

brasileira, buscando trazer uma diferenciação da proteção dos produtos quando advindos 

exclusivamente da atividade criativa do design e quando possuíam características industriais. 

Serão trabalhados ainda os princípios do Fashion Law, próprios do ramo e os 

elementos específicos, trazendo os problemas enfrentados pelos estilistas e empresas de moda. 

Conceitos como trademark, trade dress e copyright também serão desenvolvidos. 
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As tendências ou trendsetters também serão tratadas, pois há necessidade de saber 

quais produtos desejam ser consumidos e quais as preferências de determinado grupo para que 

as tendências possam surgir. Essas tendências também acabam sendo globalizadas, muitas 

vezes bastando que aconteça um desfile em algum lugar do mundo para que as grandes 

marcas de fast fashion passem a reproduzir a ideia original da marca de luxo no mundo todo. 

Na análise casuística, destacam-se algumas lides envolvendo grandes marcas, como 

o caso do solado vermelho de Yves Saint Laurent contra Christian Louboutin, ou o primeiro 

caso de Chanel contra os irmãos Werthimer e o direito de uso do perfume Chanel nº 5, o que 

demonstra que a moda está nos tribunais. 

No capítulo seguinte, continuando o estudo do sistema protetivo das grandes marcas, 

serão estudados os mecanismos protetivos de propriedade industrial buscados pelos Estados, 

analisando-se a Convenção Unionista de Paris (CUP), editada por 11 países em 1883 com o 

intuito de proteger a propriedade industrial em âmbito internacional. No Brasil, a legislação 

responsável por essa tutela é a Lei de Propriedade Industrial (LPI). 

Esses sistemas de proteção da Convenção Unionista de Paris e da Convenção de 

Berna passaram a ser considerados como um novo ramo do Direito Internacional, pois 

iniciaram a padronização acerca do tema. Além desses dois documentos, há que se destacar o 

Acordo de Madri e Protocolo de Madri. O Acordo, que vigorou brevemente no Brasil, foi 

denunciado e perdeu seus efeitos, enquanto que o Protocolo tem um grande impasse para ser 

incorporado: as novas tecnologias a serem aplicadas pelo INPI no país para que a ratificação 

possa ocorrer. 

Para isso, será necessário entender o sistema de incorporação das normas de direito 

internacional no Brasil, acerca da obrigatoriedade ou não do trâmite no país, e de como se 

daria a aplicação após a norma ser devidamente internalizada, aferindo-se eventuais 

diferenças de Estados em que apenas a assinatura do Protocolo, Tratado ou Convenção já gera 

efeitos jurídicos. 

Devido à globalização e da moda alcançar a todos, serão analisados os liames da 

moda como um direito parauniversal, ou seja, não emanado de documentos internacionais 

específicos, mas de decisões de órgãos específicos, como a ONU (Organização das Nações 

Unidas). Para isso, uma entidade específica será tratada, a UNICRI (United Nations 

Interregional Crime and Justice Research Institute) e o projeto anticontrafação, fazendo uma 

análise comparativa de dados que fazem com que exista pertinência da entidade e demonstre 

que a democratização da moda também trouxe aspectos negativos às grandes marcas. 
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A importância da CUP, com o intuito de harmonizar as legislações referentes à 

propriedade industrial, também será vista, analisando-se os argumentos da não aceitação em 

massa dos países para o Acordo de Madri e as modificações positivas trazidas pelo Protocolo 

de Madri, que acabou por corrigir as falhas do Acordo e fez com que um maior número de 

países ratificasse o documento, unindo ainda mais os registros das marcas. 

No último capítulo será abordada a proteção da moda numa perspectiva 

internacional, confirmando a sua importância. Para isso, o desenvolvimento da OMC 

(Organização Mundial do Comércio), GATT, até a formação do TRIPS (Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) e da constituição da OMPI (Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual) será analisado de forma detalhada, partindo-se da discussão da 

propriedade intelectual no âmbito da OMC, da pressão dos países desenvolvidos e dos em 

desenvolvimento sobre o que seria colocado em pauta na Rodada, com o objetivo principal de 

suprir deficiências e vincular o assunto ao comércio internacional. 

Disso, há que se destacar os standards do TRIPS, justamente pela discussão dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, analisando os comportamentos para se chegar ao 

nível de cogência por parte dos Estados. O Brasil, por exemplo, por ter incorporado de forma 

integral os standards previstos no TRIPS, talvez indo além, é um dos países em que a 

legislação é considerada um exemplo de TRIPS-Plus. 

Em seguida, será dado destaque para incisos específicos da constituição brasileira 

acerca da propriedade intelectual, industrial e artística, o que demonstra a relevância do 

assunto sob o viés do Direito Constitucional. 

Em sede de legislação infraconstitucional, serão estudados o Decreto 635/1992 e a 

Lei de Propriedade Industrial, numa breve discussão da necessidade de internalização dos 

tratados numa perspectiva monista e dualista, para se chegar à conclusão de que a 

incorporação dos documentos foi essencial para o crescimento da tutela da propriedade 

industrial no Brasil. 
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2 HISTÓRIA DA MODA: PERSPECTICAS SOCIOLÓGICAS, ESTÉTICAS, 

FILOSÓFICAS E ECONÔMICAS 

 

Para que o estudo acerca do Direito da Moda ou Fashion Law seja iniciado, devem 

ser entendidas algumas questões prévias, para que se chegue ao âmbito do mundo jurídico. 

Portanto, é necessário perceber alguns elementos propedêuticos, que encontram guarida na 

filosofia e na sociologia
5
, relacionados com a moda para construir o embasamento para as 

reflexões jurídicas. 

Sob esse viés, houve uma construção do pensamento desde o século XV partindo de 

perspectivas filosóficas, para construir o conceito de moda
6
 e de consumidor, bem como do 

perfil desse, além do interesse na moda, no crescimento do ramo, da estética, do consumo e 

valores econômicos. Ademais, também foi importante estudar e observar aspectos 

sociológicos e a moda como um fato social. 

Dessa forma, sob uma perspectiva histórica, observa-se que na França, a moda já 

possuía aspectos relevantes, desde a época de Carlos VII, ao sugerir que fosse criado um 

Ministério para ela
7
. Dessa época em diante, apenas surgiram evoluções para o assunto em 

todos os vieses, sejam econômicos, filosóficos, sociológicos ou jurídicos. 

Salienta-se que a moda nem sempre foi democrática como atualmente, em que todos 

têm acesso amplo a ela. Por conta disso, até o século XVIII, a moda se encontrava restrita às 

pessoas que eram membras da nobreza e, somente após a Primeira Guerra Mundial, é que 

passou a se democratizar, tanto em termos de consumo, como em termos de produção
8
. 

Isso ocorreu devido ao fato de não existirem manufaturas que produzissem roupas 

em larga escala, por isso os produtos ficavam restritos a uma parte específica da sociedade. 

Após, a população, como um todo, passou a consumir de forma mais igualitária. Em relação à 

contrafação, essa apenas popularizou uma marca ou um produto específico, pois a 

                                                           
5
 Importante salientar que serão trabalhados em capítulos distintos, pois a análise da sociologia é descritiva, 

enquanto que a filosofia é normativa. Logo, uma é ontológica e a outra deontológica. 
6
 Para Lars Svendsen, “a moda é um termo notoriamente difícil de definir com precisão, e é extremamente 

duvidoso que seja possível descobrir as condições necessárias e suficientes para que possamos considerar, de 

forma embasada, que alguma coisa está “na moda”. De maneira geral, podemos distinguir duas categorias 

principais em nossa compreensão do que é moda: podemos afirmar que ela se refere ao vestuário ou que é um 

mecanismo, uma lógica ou uma ideologia geral que, entre outras coisas, se aplica à área do vestuário”. 

SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, 

p. 12. 
7
 Idem, p. 9. 

8
 Foi somente após a Primeira Guerra Mundial que os grandes designs explodiram, como Paul Poiret, Gabrielle 

Chanel e Jean Patou. Foi neste momento também que a moda começou a ser produzida em larga escala nos 

Estados Unidos, apesar da grande relevância da alta costura francesa. FRINGS, Gini Stephens. Moda: do 

conceito ao consumidor. Tradução: Mariana Belloli. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 16-17. 
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democratização dada pela pirataria se pautava no acesso a produtos de uma determinada 

marca, caso em que não se comprava o produto e sim, a representação da marca. 

Outra questão vista foi uma evolução da discussão daquilo que estava na moda, pois 

inicialmente o enfoque no ramo destinado à moda que sempre estava em discussão era o 

feminino. Porém, essa maior relevância e atenção em relação às demais (masculina ou 

infantil, por exemplo) mostraram-se equivocada, tanto que mudanças de paradigma 

aconteceram e a moda de todos os gêneros possui importância hoje. Observou-se que, diante 

da democratização da moda, essa foi se ramificando em categorias, as quais abarcam roupas e 

acessórios para todos os estilos e ocasiões
9
. 

Ainda é possível destacá-la como “um fenômeno que deveria ser central em nossas 

tentativas de compreender a nós mesmos em nossa situação histórica
10

”. Assim, resta inegável 

e evidente a relevância da moda e os reflexos desse fenômeno social no cotidiano das pessoas, 

além do modo como nos encontramos inseridos em uma sociedade ou pertencemos a 

determinado grupo. 

Nessa perspectiva do ser humano inserido em uma sociedade, como ser social, 

observa-se que há uma busca por uma identidade, a moda se encontra dentro de uma área 

específica: a da estética e do consumo justificado predominantemente por marcas, além das 

próprias perspectivas sociológicas. 

Tudo isso tem o intuito de introduzir e correlacionar com os demais tópicos a serem 

tratados neste capítulo, correlacionando a moda com a história, a filosofia, a sociologia e a 

economia. 

 

 

2.1 A RELAÇÃO DA MODA COM A HISTÓRIA E A FILOSOFIA 

 

Após essa breve introdução acerca de como será construído o pensamento para que 

se chegue ao ponto central do capítulo, trabalharemos com filósofos que tratam da moda em 

suas obras. Assim, o primeiro é Adam Smith
11

, ao admitir que para que a moda exista é 

necessária uma apresentação visual, para ser feito um juízo de valor pelos consumidores e, 

                                                           
9
 Quem coloca a divisão em categorias da moda é o Gini Stephens Frings, que, segundo ele “em resposta à 

demanda de consumo e às mudanças no estilo de vida dos consumidores, os fabricantes e varejistas 

desenvolveram várias faixas de prelos e de tamanhos, além de categorias de estilo e tipo de roupa”. FRINGS, 

Gini Stephens. Moda: do conceito ao consumidor. Tradução: Mariana Belloli. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 

73. 
10

 SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 

2010, p. 10. 
11

 SMITH, Adam. The Theory of Moral Sentiments. São Paulo: Metalibri, 2005, p. 50. 
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assim, ser lançada uma coleção, momento em que o criador deverá sempre arriscar. Ainda que 

existam pensamentos contrários ao que foi criado, não poderá a criatividade ser tolhida de 

apresentação por causa desses. 

Considera,
12

 ainda, que a moda se pauta na admiração de pessoas ricas
13

 em 

detrimento das demais. O pensamento de Smith é importante para alcançar alguns reflexos da 

atualidade, ou do fenômeno ocasionado desde o crescimento da alta costura
14

, até os produtos 

Inspired
15

, ou imitados de maneira geral
16

. 

Ainda sob um viés comparativo dos conceitos de Adam Smith, desde o surgimento 

dos produtos inspirados ou copiados, depreende-se o reflexo da filosofia na sociedade. Diante 

do contraste com a classe mais rica, a qual utilizava elementos de alta costura, a classe média 

almeja alcançar o mesmo estilo, demarcando, assim, a moda como um símbolo de status na 

sociedade. 

Tanto que, nessa perspectiva, Adam Smith
17

 propõe que, na medida em que o 

vestuário ou vestimenta de um homem é agradável em alto nível, passa a ser admirado por 

                                                           
12

 Em tradução livre, considera Adam Smith que: “Dois modelos diferentes, duas imagens diferentes, nos são 

oferecidos, de acordo com a qual podemos moldar nosso próprio caráter e comportamento; um mais graudoso e 

brilhante em sua coloração; O que é mais correto e mais requintadamente belo em seu esboço: aquele que se 

força ao aviso de todos os olhos errantes; o outro, atraindo a atenção de escassos observadores, mas o mais 

estudioso e cuidadoso observador. Eles são sábios e virtuosos principalmente, um seleto, porém, tenho medo, 

mas uma pequena festa, que são admiradores reais e constantes da sabedoria e da virtude. A grande multidão da 

humanidade são admiradores e adoradores, e, o que pode parecer mais extraordinário, mais frequentemente, 

admiradores e adoradores desinteressados, de riqueza e grandeza”. SMITH, Adam. The Theory of Moral 

Sentiments. São Paulo: Metalibri, 2005, p. 54. 
13

 Uma das justificativas é trazida pela “Teoria do Gotejamento”, difundida por Lars Svendsen, em Moda: uma 

filosofia, pois o conceito é segregador havendo o favorecimento das classes mais ricas e privilegiadas em 

detrimento das demais. Apesar dessa teoria, a Igreja Católica editou as leis suntuárias com o intuito de acabar 

com os artigos de luxo, que eram considerados como despesas extras, quando foi proibido nos séculos XIII até o 

XVII, o uso de diversos acessórios e roupas que indicassem classes sociais, ou seja, que classes mais abastadas 

tinham acesso, mas as demais não. A justificativa da Igreja Católica em realizar a proibição, foi de que o 

consumo dos bens de luxo corrompiam as pessoas, consequentemente era um pecado grave. As leis suntuárias 

perderam força quando as divisões de classes sociais diminuíram. SVENDESEN, Lars. Moda: uma filosofia. 

Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 39-41. 
14

De acordo com Gini Stephens Frings, desde o crescimento da alta-costura influenciado por Charles Worth, e, 

posteriormente com os coutuiers de Paris, em 1868 criaram uma Associação para proteger os designers de moda 

de alta costura. FRINGS, Gini Stephens. Moda: do conceito ao consumidor. Tradução: Mariana Belloli. Porto 

Alegre: Bookman, 2012, p. 5 e 6. 
15

“Entende-se que a inspiração verdadeira não é uma cópia, no entanto os produtos inspired são aqueles que 

mesmo que se utilizem traços diferentes do produto original permanece a mesma estrutura”. CARDOSO, Gisele 

Ghanem. Direito da moda: uma análise dos produtos inspireds. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 36. 
16

 FRINGS, Gini Stephens. Moda: do conceito ao consumidor. Tradução: Mariana Belloli. Porto Alegre: 

Bookman, 2012, p. 6: “Bonecas vestidas com versões em miniaturas dos vestidos de alta-costura eram enviadas 

da França como uma maneira conveniente de divulgar a moda. Pedidos de mulheres abastadas eram enviados de 

volta a Paris, onde os vestidos eram feitos para atender às exigências das clientes. Algumas dessas bonecas 

chegaram aos Estados Unidos. A maioria das pessoas não podia comprar roupas de alta-costura, mas dava um 

jeito de copiá-las pelo menos em parte”. 
17

 SMITH, Adam. The Theory of Moral Sentiments. São Paulo: Metalibri, 2005, p. 177: “As the dress of na 

agreeable man o of high rank recommends itself, and how peculiar and fantastical so ever, comes soon to be 
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outras pessoas, e ocorre a imitação por quem almeja ter aquela roupa ou estilo, e isso se pauta 

em um aspecto importante: o gosto do ser humano. 

Também discorre sobre as questões de como o belo é visto, e como é sua 

relativização entre as sociedades, de modo que começa a tratar de proporções estéticas sobre a 

figura humana, como, por exemplo, o tamanho do nariz considerado perfeito, a pele fina 

considerada bela em uma sociedade, mas considerada uma deformidade pelos povos 

africanos, ou na China, em que o tamanho do pé da mulher está ligado à feiura dela. 

A fim de justificar a beleza estética, em um contraponto com o que propôs Adam 

Smith, tem-se que a chamada estética moderna deverá ser temporal e transitória. Enquanto 

que a estética central possui um caráter do novo, do decisivo
18

. 

Isso se justifica pelo fato de o ser humano necessitar observar outras formas de 

novidades, apresentadas por meio de uma perspectiva de conjunto de imagens, formas, cores, 

em que une os preceitos estéticos à arte
19

. 

Aqui, há um contraponto e, ao mesmo tempo, um ponto em comum, quando o belo é 

que influencia os costumes de cada sociedade, ou seja, é quando essa aquisição da roupa ou 

vestimenta indica o estado do ser humano em sociedade, que nada mais é do que a aplicação 

de determinado costume
20

 àquela sociedade. 

Todos esses preceitos relacionados com moda e costume pautados com a moral da 

humanidade, de acordo com Smith
21

, são desprezíveis. Nessa construção filosófica, coloca 

que esses comportamentos devem ser entendidos de modo geral, sendo capazes de se 

relacionar com a propriedade ou impropriedade, a depender do caso. Assim, pela primeira 

vez, vê-se uma das primeiras relações da moda com a propriedade, que com o passar dos anos 

passou a se relacionar com indústria, intelecto e arte. 

A “moda é um fenômeno social
22

”, que, inclusive, pode-se correlacionar com a 

Teoria do Fato Social de Émile Durkheim
23

. O pensamento de Lipovestky traz “uma descrição 

                                                                                                                                                                                     
admired and imitated; so the excellencies of na eminente master recommend his pecualirities. And his manner 

becomes the fashionable style in the art wich he practises.” 
18

 SVENDESEN, Lars. Moda: uma filosofia. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 

2010, p. 29. 
19

 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, 

nome empresarial, abuso de patentes. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2014, s. p. 
20

 SMITH, Adam. The Theory of Moral Sentiments. São Paulo: Metalibri, 2005, p. 175. 
21

 Idem 19, p. 188. 
22

 Georg Simmel e Gilles Lipovestsky citado por SVENDESEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2010, p. 13. 
23

 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Tradução Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 
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muito ampla da moda, enfatizando precisamente que ela é um mecanismo social geral, sem se 

relacionar apenas com vestuário
24

”, mas, sim, com o comportamento humano. 

É sob essa perspectiva que a moda é vista como relevante para que haja ou não
25

 um 

interesse, pois a moda como fato social abarca os conceitos trazidos por Adam Smith, que se 

reafirmam no âmbito filosófico, histórico e sociológico, seja pela alta costura predominante 

na França nos anos de 1852 a 1860, seja pela Revolução Industrial, quer pelo crescimento da 

indústria e do consumo. 

Com a Revolução Industrial, alguns países sem tradição de indústria têxtil passaram 

a tê-la, como foi o caso dos Estados Unidos da América. Isso só pôde ocorrer, principalmente, 

pela eclosão de máquinas específicas para facilitar a produção de tecidos
26

. 

O auge da indústria têxtil dos Estados Unidos ocorreu após a Guerra Civil, quando 

conseguiram mão de obra barata
27

 para produzir as peças em larga escala. O consumo das 

peças produzidas ficou por conta da classe média, que estava em ascensão e queria mostrar a 

sua riqueza, até porque um dos preceitos da moda é demonstrar o status do indivíduo em 

sociedade. 

Apenas no século XIX o varejo surgiu, concretizando a democratização do acesso à 

moda, quando finalmente os preços passaram a ser mais igualitários e todos puderam ter 

acesso aos produtos. Essa democratização somente foi possível com o surgimento das lojas 

especializadas ou lojas de departamento. Essa expansão, em termos histórico-evolutivos, fez 

com que surgisse a primeira ideia do que hoje se conhece como fast fashion
28

. Para as cidades 

                                                           
24

 Lipovestky citado por SVENDESEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 13. 
25

 Neste ponto, explica Peter Lunt e Sonia Livingstone citados por Lars Svendesen, sobre um estudo empírico 

realizado na Grã-Bretanha, comprovando que seja os que se interessam por moda ou não são importantes, cuja 

conclusão foi: “Constataram que a maneira normal como os consumidores médios usavam as mercadorias, 

inclusive seus valores simbólicos, era relevante para a construção de sua identidade. Esses consumidores não 

eram, contudo, um grupo homogêneo, dividindo-se em cinco categorias: (1) consumidores alternativos (12%), 

que compravam roupas de segunda mão, frequentavam “mercados de pulgas” etc.; (2) consumidores rotineiros 

(31%), que não experimentam nenhum prazer ou desprazer particular ao fazer compras, mas fazem-no como 

parte de sua rotina diária; (3) consumidores por lazer (24%), que se aproximam do estereótipo do consumidor 

“pós-moderno” e consideram as compras uma parte importante da vida; (4) consumidores cautelosos, que 

gostam de comprar mas estão mais interessados nos produtos propriamente ditos que no ato de comprar; (5) 

consumidores hábeis (18%), que gostam de comprar, mas estão interessados sobretudo em obter as coisas da 

maneira mais barata possível”. Idem, p. 211-212. 
26

 Explica FRINGS, Gini Stephens. Moda: do conceito ao consumidor. Tradução: Mariana Belloli. Porto Alegre: 

Bookman, 2012, p. 6: lançadeira volante de John Kay (1733); da fiadeira mecânica [...] por James Hargreaves 

(1764); da máquina de fiar hidráulica [...] por Richard Arkwright (1769) e do tear mecânico por Edmund 

Cartwright, em 1785. 
27

 A mão de obra barata para a produção das peças começou neste período, o que apenas aumentou com o passar 

dos anos, em que foi bastante terceirizado o serviço de produção das peças para países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos, predominantemente na Ásia, cujas legislações trabalhistas são mais brandas. 
28

 Fast Fashion é o consumo rápido de peças, acompanhando as diversas coleções postas pelas lojas de varejo à 

disposição dos consumidores. 



23 

 

do interior, à época se desenvolveu a venda por correspondência, que hoje se assemelha à 

compra por internet. 

Com essa expansão da moda, aquele que estava na moda
29

 era considerado 

pertencente à alta sociedade, enquanto quem não estava de acordo com tais ditames era 

excluído
30

. Essa expansão somente foi possível graças à influência oferecida pelas revistas de 

moda, que desde 1770
31

 passaram a difundir em meios de comunicação o conceito de “estar 

na moda”.  

Dentre as revistas mais conhecidas atualmente, apenas no século XIX firmaram-se 

no mercado e continuaram difundindo as novas tendências, concentradas principalmente em 

Nova Iorque
32

. 

Para comprovar como a moda é mutável ao longo do tempo, observa-se a 

modificação de tendências com o passar dos anos. Para isso, o parâmetro utilizado foi a 

coleção outono-inverno do ano de 2008, cuja tendência eram os coletes, e 2018, cuja 

tendência remete a peças utilizadas na década de 1980, principalmente peças de veludo. 

 

IMAGEM 1
33

: Diferença de peças da moda: ano de 2008 – coletes, tendência outono/inverno. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Numa interpretação atual, hoje se tem o que “está na moda” como in, conceito inexistente há 10 anos. 
30

 O conceito atual de “fora de moda” é out, também inexistente no período tratado. 
31

 Revista Inglesa Lady’s Magazine e Revista Alemã Journal des Luxusund der Moden. SVENDESEN, Lars. 

Moda: uma filosofia. 2010, p. 25 
32

 As revistas Harper’s Bazar (1867 em Nova Iorque e Paris) e a Vogue (1894 em Nova Iorque), Idem, 2012, p. 

14. 
33

 Imagem montada e retirada do site: < https://monopoliodamoda.wordpress.com/2008/05/14/tendencias-

invernooutono-2008> acesso em 10 jun. 2018. 
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IMAGEM 2
34

: Tendência outono/inverno 2018. 

 

 

Essa difusão da moda por intermédio das revistas retratava as obras dos designers 

(estilistas). Assim, os chamados trendsetters
35

, ou criadores de tendências
36

, passaram a 

reproduzir os reflexos do seu tempo, ou seja, a cultura da época em suas criações. 

A expansão das tendências dos designers foi explicada por Gini S. Frings, naquilo 

que ficou conhecido por ciclos da moda
37

, divididos em: introdução de um estilo; aumento de 

popularidade; pico de popularidade; declínio de popularidade e rejeição de um estilo ou 

obsolescência. 

A introdução de um estilo é o momento de criação, o momento em que o estilista 

cria, escolhe tecido e texturas, e são desfiladas em grandes semanas de moda, como também 

são emprestados para estrelas de televisão e cinema utilizarem e serem vistas por diversas 

pessoas, para que o estilo possa ser difundido pela sociedade. 

Já o aumento da popularidade é o momento em que a grande mídia, ou seja, os 

grandes artistas e, atualmente, blogueiras e digitais influencers, usam as roupas e os estilos 

passam a ser objeto de imitações pelos mais diversos fabricantes, para o público de todos os 

níveis. Afinal, os preços das peças originais são altos e nem todos conseguem adquirir o 

produto de desejo. 

                                                           
34

 Imagem: Pinterest retirada do site <http://delas.ig.com.br/moda/2018-03-20/outono-inverno-moda.html > 

acesso em 10 jun. 2018. 
35

 Como primeiros criadores de tendências destacam-se Paul Poiret, como o primeiro a criar tendência libertando 

as mulheres do espartilho; Gabrielle Chanel, ou Coco Chanel, que popularizou o estilo garçom após a I Guerra 

Mundial e Jean Patou, que criou o estilo melindrosa, ou seja, acentuou a linha do quadril, fortalecendo a silhueta 

reta. FRINGS, Gini Stephens. Moda: do conceito ao consumidor. Tradução: Mariana Belloli. Porto Alegre: 

Bookman, 2012, p. 16. 
36

 Idem, p. 16. 
37

 Ibidem, p.62-67. 
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O pico de popularidade ocorre no momento que o produto é produzido por diversos 

empresários e com diversas faixas de preços. O declínio da popularidade é quando aquele 

estilo já foi muito difundido e começou cair em desgosto popular, ou seja, as pessoas não 

querem mais gastar dinheiro com aquela peça, apesar de ainda utilizá-las. 

A rápida mudança que acontece no mundo da moda faz com que surjam versões 

baratas dos produtos, o que acaba ocasionando uma mudança, naquilo que antes era tendência 

para o que não é mais, pois as classes dominantes não desejam perder a exclusividade
38

 ao 

usarem determinada peça de vestuário e poderem se distinguir dos demais
39

. 

O último ciclo, chamado de rejeição de um estilo ou obsolescência, acontece quando 

o produto deixa de ser interessante para os consumidores, quando já estão atrás de um novo 

visual (new look), ou seja, é quando deixam cair a tendência, perdendo o interesse que parecia 

ter antes, agora sendo usada apenas pelas fileiras inferiores das pessoas
40

. 

Essa substituição de uma tendência por outra é um verdadeiro ciclo, que muitas 

vezes começa, termina e retorna. Em muitos casos há uma superação de um estilo estimulado 

por necessidades impostas pela sociedade, por isso a importância ao iniciar um novo ciclo é 

sempre observar as necessidades de estímulos sensoriais
41

. O período de duração de cada 

ciclo da moda não possui lapsos temporais fixos, dependendo da tendência criada e de como 

os consumidores irão recebê-la.  

Por fim, explica a doutrina italiana que um artigo da moda pode sobreviver por 

pouquíssimo tempo, às vezes. Para poder viver, é necessário que o público goste do produto, 

que seja inovador, que seja dada grande vazão pela imprensa, para superar outra tendência já 

existente, fazendo-a perder o seu caráter criativo, com um novo elemento distintivo que possa 

diferenciar uma nova criação da moda de um produto genérico difundido em escala industrial 

em massa à população
42

. 

 

 

2.2 SOCIOLOGIA DA MODA: O MÉTODO DO FATO SOCIAL E O DIREITO 
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 Um exemplo de perda de exclusividade foi colocado por Gisele Ganhem Cardoso, ao tratar da capa de celular 

em formato de espelho de mão cor-de-rosa, desenvolvido pela Moschino no ano de 2015, que custava em média 
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 SIMMEL, Georg. Filosofia da moda e outros escritos. Trad. Artur Morão. Lisboa: Texto e Grafia, 2008, p. 

50-52. 
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 SMITH, Adam. The Theory of Moral Sentiments. São Paulo: Metalibri, 2005, p. 175. 
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 Idem 38, p. 30. 
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 CARDOSO, Gisela. La Protezione Delle Creazoni di Moda. Il Dirito di Autore, Itália, v. 4, n. LXXXV, p. 

409-445, Out./Nov. 2014. Trimestral, p. 413. 
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Para tratar da sociologia da moda, deve-se compreendê-la como um fato social
43

, 

como é difundido por Émile Durkheim em “As Regras do Método Sociológico”, analisado 

conjuntamente com princípios da sociologia da moda trazidos por Frédéric Godart e Georg 

Simmel. 

De início, é relevante conceituar o que é fato social, para em seguida construir o 

pensamento relacionado com o estudo da moda em cima da teoria. Portanto, para Durkheim, 

“ela é empregada constantemente para designar mais ou menos todos os fenômenos que são 

no interior da sociedade, por menos que apresentem, com certa generalidade, algum interesse 

social
44

”. 

O fato social impõe limites, pois disciplina uma espécie de agir em sociedade, 

levando em conta preceitos morais, ou seja, parte da ideia daquilo que é moral, amoral e 

imoral. A título de exemplo, pode-se dizer que na moda, conforme Georg Simmel
45

, os gestos, 

os setores de grupos, o andar, a cadência e o vestuário, cujos homens são vestidos de modo 

semelhante comportam-se de modo relativamente semelhante. 

A partir dessa perspectiva, ao unirmos a Teoria do Fato Social à moda e ao costume, 

como proposto por Adam Smith, depreende-se que, ao simples fato de se vestir, as regras 

locais de determinado país deverão ser levadas em consideração, caso contrário haverá um 

afastamento da pessoa daquela sociedade, como se estar inserido nela não mais representasse 

a essência
46

. 

De tal modo, pode-se dizer que essa teoria possui um fator externo que influencia 

diretamente seu agir em sociedade ou se faz parte como elemento pertencente àquele local. Na 

moda, explica a sociologia que o significado de um signo
47

 parte de uma localização do 
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 Importante salientar que em alguns momentos o fato social será tratado como conexo às ações individuais, 

mas são elementos distintos e indissociáveis, por mais semelhante que pareçam. Defende Durkheim que é 

“indispensável proceder essa operação se quisermos separar o fato social de toda mistura para observá-lo no 
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determinada, seja pela resistência que o fato opõe a toda tentativa individual de fazer-lhe violência”. 

(DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Tradução Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 
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 Idem, p. 1. 
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 SIMMEL, Georg. Filosofia da moda e outros escritos. Trad. Artur Morão. Lisboa: Texto e Grafia, 2008, p. 29 e 

30 
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 Ibidem, p. 3. 
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 Deve ser entendido como marca. 
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indivíduo na sociedade, bem como qual o papel da indústria como se chegar à estética ou à 

criatividade ou ao consumo
48

. 

Sobre os signos, o que se observa inicialmente é que era consumida para demonstrar 

a riqueza, ou mostrar filiação à determinada classe social
49

. Em uma evolução, a sociedade de 

consumo insere no homem a vocação para o consumo, como um direito e um dever universal, 

que varia conforme o desempenho individual de cada um e de sua identidade, de tal sorte que, 

ao consumir, o homem investe em uma afiliação social de si mesmo
50

. 

A primeira perspectiva proposta era característica do consumo moderno, em que 

havia uma real necessidade de demonstrar a classe social de que o indivíduo fazia parte. 

Contudo, com a democratização da moda no século XIX, a criação da identidade passou a 

acompanhar a evolução do capitalismo e as ofertas oferecidas para fins de construção de uma 

identidade
51

. 

Disso, a partir do momento que a moda se traduziu em consumo, demonstrou-se o 

posicionamento do indivíduo na sociedade pelo fato de estar na moda, impondo elementos 

que façam o sujeito ter sua própria identidade. Portanto, diferenciando-se dos demais, ao 

mesmo tempo em que também está com os padrões impostos pela sociedade definidos como 

um padrão universal, seguido pelas classes superiores em detrimento das demais
52

. 

Há uma evolução ao conceito de fato social para fato social total, ou seja, quando um 

fato social simples implica que determinada sociedade deve considerar o homem em sua 

totalidade. Para a moda, essa teoria é vista como necessária para uma busca da construção de 

uma identidade social
53

, justifica-se pelo consumo de classe por necessidade, ou seja, precisa 

estar inserido em uma classe social, para se tornar um ser social. 

Em uma tentativa de justificação, destacam-se os princípios
54

 sobre a sociologia da 

moda: 1) a afirmação, 2) a convergência, 3) a autonomia, 4) a personalização, 5) a 

simbolização e 6) a imperialização. 

O primeiro princípio, o da afirmação, relaciona a moda, o indivíduo e a sociedade. 

De início, trata a moda como essencial para a mudança no modo de vestir de uma sociedade, 
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 GODART, Frédéric. Sociologia da moda. São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 14. 
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 SVENDESEN, Lars. Moda: uma filosofia. 2010, p. 144. 
50

 BAUMAN, Zygmunt. Vida pra consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Trad. Carlos Alberto 

Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 70-75. 
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 Idem 49, p. 34-35. 
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 SIMMEL, Georg. Filosofia da moda e outros escritos. Trad. Artur Morão. Lisboa: Texto e Grafia, 2008, p. 

24-25. 
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 Idem 47, p. 17. 
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 Os princípios são trazidos na obra de Frédéric Godart. 
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sendo considerada como uma composição social
55

, pois as classes mais altas poderiam 

ostentar ou se afirmar em relação às outras classes. 

Um dos elementos desse princípio é a construção “do que é a imitação”, pois se 

pauta em parâmetros criadores do chamado elo social, composto por ondulações, gerações e 

imitações. A primeira liga todos os seres sociais a seus semelhantes como se tivesse o formato 

de uma onda; a segunda trata sobre o surgimento de novas formas; e a última é a imitação, 

que é indissociável das anteriores, sendo a difusora das demais
56

. 

Além disso, esse princípio coloca a moda como elemento de mudança social, de 

modo que se devem observar dois elementos: o da imprevisibilidade e o da irreversibilidade. 

Desses dois, apenas a imprevisibilidade se aplica à moda, pois cada criação do design e da 

coleção é imprevisível. Atrelado a isso, ninguém prevê o que será desfilado pelas marcas nas 

semanas de moda. Todavia, a moda é reversível, pois, caso uma tendência não tenha 

funcionado em uma coleção, é facilmente esquecida na posterior
57

. 

Assim, esse princípio traz por fim a relação entre a moda e a aparência, 

relacionando-se a questões estéticas e à própria evolução da moda, que se interliga com as 

tradições. Em termos sociológicos, a escolha dos elementos que tratem da aparência perante a 

sociedade faz com que o indivíduo se reafirme perante a sociedade
58

. 

O segundo princípio é o da convergência, que trata da centralização das tendências. 

Analisar dois pontos são importantes para o entendimento do princípio, quais sejam, o da 

indústria e da arte, vistos em conjunto para a análise da moda. 

O ponto de vista industrial trata basicamente dos polos de produção industrial, 

predominantemente dos Estados Unidos, mas posteriormente modificado para polos de outros 

países, momento em que o país deixou de ser exportador têxtil e passou a ser importador. 

Em relação à arte, a partir dos reflexos econômicos é que se explica a influência das 

capitais da moda
59

, das semanas de moda
60

, cuja programação é acordada entre os grandes 

conselhos de moda
61

, com destaque para o de Nova Iorque – primeira cidade a tutelar a moda 

–, antes do disciplinamento próprio do Direito da Moda (Fashion Law). 

                                                           
55

 GODART, Frédéric. Sociologia da moda. São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 22. 
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 Idem, p. 24-26. 
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 Ibidem, p. 29-30. 
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 Op. cit, p. 35-36. 
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 Paris, Londres, Milão e Nova Iorque. 
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O terceiro princípio é o da autonomia, que versa da emergência e dinamicidade dos 

estilos. Esse princípio trata da moda como uma atividade criativa, demonstrando a 

diferenciação das coleções, feminina e masculina, por exemplo, dispondo ainda sobre as 

questões de difusão da moda, basicamente centrada na indústria em termos organizacionais e 

diferenciadores de outros ramos, como a indústria automobilística e aeronáutica
62

. 

Esse princípio ainda trata das questões alusivas ao conceito de estilo na moda e a 

importância de conhecê-lo. Nessa parte, tais conceitos muito se assemelham ao chamado ciclo 

da moda, cujos repertórios são as coleções desenhadas a partir de uma inspiração específica. 

Isso também se relaciona com o próprio fato social, pois “um estilo também pode 

adaptar-se àquilo que há de estável nas escolhas indumentárias de um indivíduo, de um grupo 

ou de uma casa da moda e, por extensão, de qualquer outro protagonista social
63

”. 

A chamada mudança de tendência se coaduna com o declínio de popularidade da 

marca, fazendo-se necessária a criação de uma nova tendência pra substituí-la. Muitas das 

vezes se observa a partir da mudança de uma coleção para outra, analisando as chamadas 

tendências dominantes
64

. 

Assim, para chegar ao conceito de estilo, dois pontos necessitam ser notados: o 

primeiro se relaciona com os estilos que servem de referência para os criadores, que acabam 

sendo influenciadores do segundo – que é quando passam a ser protagonistas de estilos –, 

sendo referência para os próximos
65

. 

Adota-se, aqui, o conceito de design, definido como “uma combinação única de 

corte, estrutura, material e detalhes que diferenciam um dado objeto de moda de todos os 

outros objetos da mesma categoria ou classe
66

”. 

Esse princípio também se relaciona com a moda e com a propriedade intelectual, 

ponto central deste trabalho, cuja problemática gira em torno de peculiaridades do mundo da 

moda, como a falsificação e a imitação. A primeira criada por meio do Código de Propriedade 

Intelectual Francês de 1992, relacionando-se com a atividade artística, literária ou industrial, 

enquanto que a segunda sendo exclusiva do mundo da moda
67

. 

Salienta-se que a imitação é um dos fundamentos dos produtos Inspired, cuja 

tradução consiste na existência de produtos inspirados em um modelo ou tendência específica, 
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 GODART, Frédéric. Sociologia da moda. São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 70. 
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 Idem, p. 71. 
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 Ibidem, p. 71. 
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por Jackie Kennedy numa versão rosa. Op. cit, 2010. 
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 Op. Cit., p. 71. 
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detentora de grande influência midiática
68

, motivo pelo qual o conceito de imitação fica como 

exclusivo do mundo da moda. 

O próximo princípio é o da personalização, que une a moda das profissões e dos 

profissionais. Versa sobre a evolução da moda, desde o surgimento da primeira Maison
69

 de 

Charles Worth, em França, até o período de massificação do consumo, ou da democratização 

da moda, sobrevindo, inclusive, por todos os passos de industrialização da área, passando pela 

escolha dos tecidos até o desenvolvimento da peça como um todo
70

. 

Essa personalização da moda ocorre a partir do conhecimento da moda por meio de 

um criador específico, Charles Worth
71

, quando passou a representar a sua marca estando à 

frente dela. Tal personalização só foi possível por intermédio da popularização, sendo 

realizada atualmente por meio de programas de TV
72

, filmes
73

 e revistas, por exemplo. 

Esse acontecimento só foi possível quando os clientes deixaram de ditar aos estilistas 

os seus gostos, e os estilistas passaram a colocar em suas produções elementos industriais que 

agregassem valor rentável e vendável à marca
74

. 

Contudo, essa evolução foi difícil, pois havia uma renúncia das “preferências 

estéticas do cliente
75

”, que nem sempre estava disposto a gastar dinheiro com o que não foi 

por ele escolhido. Em contrapartida, foi muito importante a liberdade trazida por Worth, pois 

passou a ter reconhecimento em condições de igualdade com os outros estilistas
76

. 

A colocação do nome do estilista à frente de uma marca criou o que se conhece e se 

chama de grife. De igual modo, o nome da grife levava o nome do seu criador. Mas nem 

sempre isto ocorre, como no caso da Comme des Garçons
77

, ou pode acontecer a contratação 

de estilistas com nomes de marcas próprios que trabalham para outras grandes grifes, como 

Marc Jacobs para Dior ou Jeremy Scott para Moschino. 

IMAGEM 3
78

: Comme des Garçons – Rihanna, no Met Gala 2017. 
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O outro princípio é o da simbolização, ou seja, do signo, da marca e suas influências. 

Esse princípio é muito influenciado pelo princípio anterior e a força das grifes personalizada 

nas marcas como independentes dos criadores
79

. 

No marco jurídico, as marcas de moda surgiram principalmente no momento das 

Revoluções Industriais e na necessidade de identificação de localização geográfica e do 

estilista que havia feito o produto
80

. 

A marca não passou a ser um elemento único de importância da moda, mas um dos 

principais, atrelado com lucro e com marcos estratégicos que regem uma empresa. Todavia, é 

por meio da marca que nasce o sinal ou signo distintivo, fazendo com que o consumidor tenha 

interesse em consumir determinado produto, podendo-se dizer que a marca passou a mudar a 

realidade econômica das maisons ou lojas das grandes marcas ou grifes. 

Por isso, o simbolismo da marca também passou a ser importante, difundido 

principalmente com o avanço no comércio, pois não havia a venda do produto e sim da marca, 

e consequentemente o que ela representa estampada naquele produto. Nesse cenário, 
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destacam-se as marcas de luxo, pois passaram a influenciar as demais ou conquistaram espaço 

no mercado, de modo que muitas se mantêm por causa de valores agregadores da marca
81

. 

Graças a esse princípio, a marca também se popularizou por meio da grande mídia ou 

dos desfiles de moda ou do uso por celebridades ou das grandes revistas
82

. Portanto, esse 

princípio se relaciona com o segundo ciclo da moda, ou seja, quando atinge o pico da 

popularidade. 

O último princípio é o da imperialização, que trata a moda como um sistema, o qual 

aborda a moda realmente como um fato social na tratativa indivíduo e sociedade. Além disso, 

para se considerar a moda exclusivamente como única e segregada de outras artes, deve ser 

entendida como é retratada no mundo da arte. 

Apesar de ser semelhante ao tópico anterior, ressalta-se que a marca aqui tratada 

anteriormente é a da moda como gênero. Portanto, considera Frédéric Godart
83

 que séries, 

filmes ou livros
84

 servem para imperializar a moda, cujo processo “se caracteriza por um 

movimento ao mesmo tempo organizacional com a emergência de conglomerados no cenário 

do luxo e da moda, e societário, com a extensão das dinâmicas próprias da moda em outras 

esferas de atividade
85

”. 

O império representado pelo princípio em questão é tratado pelas marcas de luxo, 

que estão no topo, representando um domínio de determinadas marcas no mundo da moda. 

Logo, ao estarem no topo, representam um alto lucro, alto número de empregados e alta 

rentabilidade, como se vê nos lucros das grandes marcas. 

É nesse princípio que se observa o ciclo de consumo, considerado como pós-

moderno, ou seja, o fato de comprar está atrelado a uma “massificação do consumo e de 

práticas culturais
86

”. 

Logo, afirma-se que a moda é um fenômeno, que muitas vezes rege a vida social dos 

indivíduos, seja pela identificação de um status na sociedade, seja pela identificação de um 

signo de uma marca como elemento distintivo perante as demais, pois é algo intrínseco ao ser 

humano, que ao se externalizar, coloca-se como ser social, coroando a Teoria do Fato Social. 
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2.3 A IMPORTÂNCIA DA ESTÉTICA NA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE MODA 

 

De início, é importante definir a estética, que “vem da palavra grega aisthênsis que 

designa simultaneamente a faculdade e o ato de sentir [...], e esta etimologia parece designar a 

estética como o estudo dos factos de sensibilidade
87

”. 

A estética em sentido amplo deve ser vista como algo belo, sensível e dotado de arte. 

O belo se relaciona diretamente às propriedades estéticas; enquanto o sensível se liga aos 

sentimentos e afetos; já a arte se volta às criações, imitações, sempre dotadas de valores 

artísticos
88

. 

Na visão de Platão e Aristóteles, para definir a estética é necessário entender o belo. 

Porém, Platão esbarra em alguns problemas, como o limite ao belo e o da unidade dos 

prazeres, e busca explicar por intermédio da metafísica, que explica o valor do belo dentro do 

que compõe a ideia. 

Assim, o belo está além do belo, pois trata do sensível e do belo, pois o belo não se 

limita única e exclusivamente às ideias, mas também à alma, dos atos e conhecimentos
89

. 

Tanto que, para Platão, divide-se em racional, emocional e sensual, sendo que o racional 

localiza-se na cabeça, reconhecendo a inteligência; a emocional se encontra no peito e está 

ligada às emoções, e por fim, a sensual localiza-se no abdômen, ligada aos desejos. Dessa 

maneira, para que se chegue ao belo ideal, é imprescindível que todos os lados estejam 

ligados, ou seja, o sensível, o belo e o inteligente. 

Salienta-se que para que o belo chegue a se concretizar há outra divisão entre a alma e 

o corpo. O corpo deve se desviar do sensível e da alma, pois a alma estaria ligada ao feio e ao 

mal, enquanto que o corpo ao bem e ao belo. 

Nessa perspectiva, a identidade do homem é uma construção precária feita pelas 

escolhas humanas que diferenciam o indivíduo. A essência humana impõe a necessidade 

constante de lutar para proteger a identidade, trazendo um imperativo para que o homem 

construa essa ficção de modo a pertencer a um grupo
90

. 

Esse conceito de belo é um dos identificadores da estética, cujo conceito é construído 

a partir a beleza, entendida a partir de três propriedades da beleza: a integridade, harmonia e 
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brilho
91

. A integridade é o acabamento; a harmonia é a de todos os componentes da beleza e, 

por fim, o brilho, ou seja, o resplandecer do belo. 

Além do belo, a estética está ligada à arte, dividindo-se em a arte e a técnica, sendo a 

arte o talento utilizado, e a técnica o “conjunto de conhecimentos práticos
92

” empregados para 

a realização de determinado produto. 

Após a produção de algum produto, é inegável a existência das imitações. Sobre isso, 

o diálogo entre Sócrates e Adimanto, em “A República”, é importante, pois consideram a 

imitação como sendo uma imagem que se produz tardiamente, e não uma mentira pura
93

. 

Continua em relação às imitações perfeitas e a impossibilidade de isso acontecer, sendo 

impossível que ambas vencessem da mesma forma
94

. 

Em suma, o que deve ser imitado são somente as virtudes, ou seja, os elementos de 

coragem, sensatez, pureza, liberdade, além de outras virtudes da mesma espécie
95

. Qualquer 

outro tipo de imitação não deve ser tolerado, pois essas primeiras são cultivadas desde a 

infância, enquanto outras, como a baixeza, não são capazes de deterem imitações por 

representarem perigos e vícios
96

. 

Ressaltam-se outros assuntos de aparência pautados na imitação, considerando-a como 

um espelho da realidade, tratando-a como uma aparência da realidade e não de objetos 

verdadeiros
97

. E é nisso que a estética se inspira, na aparência, justificada, inclusive, na 

imitação da aparência e não da realidade propriamente dita
98

. 

Afinal, a imitação não é a mais pura verdade daquilo que representa, mas, sim, uma 

parte daquilo que foi reproduzido, uma verdadeira sombra do produto. Isso se justifica pela 

impossibilidade de uma única pessoa ser detentora de todas as virtudes ou conhecimentos de 

todos os ofícios dos ramos
99

. 

Ao ligarmos essas premissas ao mundo da moda, observa-se que há uma ligação com 

um dos únicos elementos inerentes ao ramo, que é a imitação. Nessa perspectiva, há uma 
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construção filosófica que também justifica a relação com o objeto, ou ao uso, a fabricação e a 

imitação e sua relação com a beleza
100

. 

Em relação ao uso, dando uma interpretação moderna, relaciona-se com o uso de 

peças no dia a dia das pessoas, para se sentirem bem. Enquanto a fabricação liga-se ao 

processo industrial dos produtos de confecções, a imitação é o que ocorre no segundo e 

terceiro ciclo da moda, ao eclodirem os produtos que popularizam os originalmente fabricados 

e que acaba por justificar o reflexo da aparência como praticamente o mesmo do real. 

Ainda dando uma abordagem hodierna, teria o imitador a consciência de imitação do 

belo? No discurso de Sócrates e Glauco
101

, depreende-se que não existe. Todavia, não 

podemos dizer que tal pensamento é o mesmo da sociedade atual, em que há uma difusão de 

informações e conhecimentos em larga escala. Logo, pode-se falar que hoje há uma 

concordância de que não é mais uma espécie de “jogo infantil”, como considerava o autor, 

mas de uma rede mundial de produção desses produtos. 

Há uma interpretação que é praticamente unânime se relacionada aos dias atuais, que é 

a desproporção dos produtos imitados. Seja por questões de tamanho, seja pela ilusão de ótica 

representada pelas cores da peça
102

. Assim, diz-se que esta imitação se localiza distante da 

verdade ou realidade, chegando sempre a um resultado que é considerado medíocre
103

. 

Essa ideia de imitação advém da Igreja Católica com a imitação e simulacro, pois traça 

uma diferenciação básica, qual seja a da imitação, cujo intuito realmente é parecer com o 

produto e a outra que apenas simula determinado objeto como se o original não existisse
104

. 

Para que a imitação aconteça não há necessidade de racionalidade, mas de 

operacionalidade, em que não há verdade nem realidade, porém têm importância os signos, 

materiais e sistemas de equivalência, numa verdadeira substituição dos signos reais
105

. 

Daí surge uma diferença: do verdadeiro e falso, do real e do imaginário. Para o 

simulador, “qualquer sintoma pode ser produzido e não pode ser aceite (sic) como um facto da 

natureza, então toda a doença pode ser considerada simulável e simulada
106

”. 
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Sobre o simulacro, afirma Jean Baudrillard que se Deus pode ser simulado, há uma 

perda da gravidade, em que não será irreal, mas simulacro
107

. Portanto, a simulação se opõe à 

representação, pois nega o valor do signo, sendo considerada contrária à utopia
108

. 

O autor divide em quatro as fases da imagem: 1) o reflexo da realidade profunda; 2) 

mascarar e deformar a realidade profunda; 3) mascarar a ausência de realidade profunda; 4) 

não tem relação com qualquer realidade, sendo o próprio simulacro.  

A explicação é a seguinte: “primeiro caso, a imagem é uma boa aparência [...] No 

segundo, é uma má aparência [...]. No terceiro, finge ser uma aparência [...]. No quarto, já não 

é de todo do domínio da aparência, mas da simulação
109

”. 

A perspectiva de simulacro relacionado à estética só cai quando se trata de niilismo, 

pois as aparências caem e somente valerá o fim de tudo, considerado por Jean Baudrillard
110

 

como apocalipse, que nada mais é do que a neutralidade e indiferença, destruindo as 

aparências. Justificado pelas eclosões sociais em massa, acelerando o sistema
111

, essa ideia 

liga-se à moda diretamente, pois as grandes tendências são impulsionadas pelos 

consumidores, a ponto de serem reproduzidas de forma ilegal acarretando um aumento de 

popularidade em massa de determinado produto. 

Já para Aristóteles
112

, a relação do belo e da estética está ligada à Poética e, assim 

como Platão, trata a respeito da imitação, partindo do objeto real para a ficção. Para 

Aristóteles, deve-se recorrer a topoi
113

, ou seja, procura como base lendas ou histórias gregas 

baseadas na tragédia ou na comédia
114

. 
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Em Poética
115

, Aristóteles também trata da imitação, mas sob a ótica da arte, e assim 

como Platão, também se utiliza da ideia dos extremos, como a comédia e a tragédia para 

justificar a imitação
116

. Contudo, enquanto Platão trata do uso, da fabricação e da imitação
117

, 

Aristóteles tem outra visão, quais sejam as de que os meios são distintos dos objetos imitados 

e a maneira de imitá-los
118

. 

Portanto, para fins de imitação, devem ser levadas em consideração a harmonia, cores 

e atitudes que façam com que se assemelhem aos demais. A justificação da harmonia é 

justamente para que haja uma certificação sobre como o objeto possa se expressar. Ainda há a 

divisão da imitação em três, de modelos e cores; aulética e citarística e da dança, todas 

contendo quase todos os mesmos elementos, quais sejam: ritmo, cores, atitudes, harmonia e 

modos de expressão, contudo, existem alguns pontos específicos de cada um, que também 

justificam a imitação. 

Diferente de Platão, para o qual a imitação deve conter as virtudes, para Aristóteles, 

tanto poderá a pessoa, no caso, a personagem, ser boa ou ruim, independente de vícios ou 

virtudes
119

, representando as pessoas como seres imperfeitos. 

Sobre a imitação, há uma diferenciação, que é a que se relaciona com a maneira de 

imitação, em que poderão ocorrer em uma mesma situação, ou pelo auxílio da imitação a 

partir de outra personagem
120

. 

Aristóteles apenas irá transferir a imitação para as artes plásticas como ação e 

significado em Poética
121

. Nesse passo, encontra por meio da ação o verdadeiro âmbito de 

atuação, e no retrato encontra seu verdadeiro significado. 

Ao passar para a estética em Aristóteles, deve ser considerada a melopeia, que possui 

uma harmonia em seus sons, pois partindo dessa sequência musical, pode-se chegar ao que 

entende como estética harmoniosa. 
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Além dos autores já citados, importante é relembrar a perspectiva trazida por Adam 

Smith, Platão e Aristóteles acerca da estética, cuja representação da beleza é algo relativo. Em 

contrapartida, há a proposição de Smith, com a chamada estética moderna, que deverá ser 

temporal, transitória, enquanto que a estética central possui um caráter do novo, do 

decisivo
122

, pois há uma exclusão da beleza como ponto central. 

Outra justificativa da fuga da beleza como elemento central da estética foi a grande 

quantidade de produtos copiados ou inspirados, o que fez com que o prêt-à-porter se 

popularizasse. Assim, o auge de grandes estilistas que pararam de focar na beleza passou a ser 

tão importante
123

. 

Também existe a estética das transgressões, que se baseia em panoramas artísticos. 

Para a moda, essa estética representa os desfiles ou eventos de moda que possuem um intuito: 

chocar e encantar os espectadores
124

. 

Nesse ponto, importante observar uma abordagem mais moderna acerca da estética, 

em que abordar Georg Simmel e Bourdieu é indispensável, pois, segundo os autores, o estar 

inserido na sociedade
125

, ou em determinado grupo, ainda que se manifeste individualmente, 

como retrataram os pensamentos dos filósofos, em se enxergar no espelho, como próprio 

reflexo, de forma una, mas dentro de um grupo. 

Assim, tem-se que sempre queremos agradar, até o ponto de sermos considerados 

invejados
126

, sendo inegável a correlação com a imitação e o belo tratado por Platão e 

Aristóteles. Pois, a partir do momento que há uma referência, várias pessoas passarão a 

emular aquela personalidade, podendo nascer a imitação. 

Sob esse viés, defende a existência de adornos, como uma forma de demonstrar 

superioridade e demonstrar uma personalidade, como expressão de poder. Ao adornar-se, é 

tanto para si, como para os outros, e no momento da exteriorização, coloca o “mesmo 

reconhecimento e a mesma admiração
127

” que causa a inveja dos demais em relação ao 

adorno. Ademais, o adorno acaba por apresentar duas faces, a primeira do que usa o adorno 
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com ele mesmo e do usuário, para com a sociedade
128

, aqui se representa a figura estética do 

adorno. 

Ao ligar o adorno com estilo, é algo que deverá transcender os limites normais
129

, ou 

seja, deverá ser aceito e admirado
130

. Nesse ponto, há uma comparação com uma obra de 

arte
131

, para a qual, por exemplo, na França, o quesito decoração era muito importante, 

relembrando aqui a discussão de imitação proposta por Platão, como deveria ser vista e 

conceituada, quando havia artesãos ou marceneiros que produziam uma cama, enquanto o 

artista apenas o reproduziria em uma tela. 

Para que o adorno possa se unir à estética deverá ser pensado como uma obra de arte 

individual. Portanto, cada adorno deverá possuir um estilo que será traduzido em um “realce 

individual
132

”. Assim como Platão e Aristóteles, entende Simmel
133

 com imitação, que o 

adorno retrata meramente uma imagem no espelho, ou seja, que não representa a realidade, ou 

acrescenta em algo à sua aparência. 

Em relação às condições sociais e estéticas, é na estética que mora a vontade de 

admirar alguém, ultrapassando as esferas individuais, demonstrando um “fascínio suscitado 

pela ornamentação em virtude da sua aparência de todo individual, o adorno acrescenta o 

fascínio sociológico que consiste no facto de ele ser um representante do seu grupo
134

”. 

Assim, pode-se dizer que o adorno possui elementos estéticos, que podem se relacionar com a 

alma e com a sociedade, partindo do enaltecimento de alguém por meio do seu realce calcado 

no uso dos adornos
135

. 

Em contrapartida, para Pierre Bourdieu
136

, em sede de análise filosófica pós-moderna 

e histórica em relação à estética, tem-se uma perspectiva vista que é a da obra de arte, contudo 

é vista como um reflexo do próprio artista
137

. 

Do mesmo modo que Platão, Bourdieu busca analisar e justificar uma estética pura 

pautada na essência, que para Platão eram as virtudes. Essa se pauta em uma norma universal, 
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excluindo elementos externos, cuja experiência é fruto de privilégio, que assim como o 

adorno – aqui entendido como diamantes e metais – apenas a nobreza poderia adquiri-los, 

portanto, são condições de aquisições excepcionais
138

. 

Justificando-se que, ao produzir uma obra de arte, deve-se quantificar o valor, sentido 

e todo o conjunto da obra, que deverá ser observado em sua integralidade para chegar numa 

análise completa da obra. A partir daí não importaria o gênero, formas, períodos ou 

movimentos, passando a ser entendido de uma forma macro, diminuindo a confusão dos 

conceitos
139

. Esse pensamento não leva em consideração os gostos, mas, sim, o universo que 

está situado e datado, apontado pela posição social dos que se utilizam, sendo o viés da 

estética explorado e visto por meio de atitudes constitutivas pautadas no hábito
140

. 

Assim, a estética deve ser entendida como algo que irá refletir perante a sociedade, ou 

como o reflexo de um espelho, ou pelo uso de adornos, em que aqueles que usam sejam 

invejados por aqueles que não se utilizam. Além disso, para que se chegue à estética, 

atrelamos as virtudes de Platão e o surgimento do reconhecimento do indivíduo em uma 

sociedade. 

Por fim, ao se analisar o estilo pessoal, seja pela beleza, pela arte ou pelo uso do 

adorno, essa é uma escolha estética. Nesse caso, passa-se a ter um novo ponto central: a 

identidade como uma espécie de autorrealização estética
141

, que juntamente com as questões 

de consumo poderá ser construída. 

 

 

2.4 O CONSUMO NA CONSTRUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO DIREITO DA MODA: A 

BUSCA PELO BEM-ESTAR SOCIAL 

 

Da evolução do consumo até a sociedade moderna, é necessário realizar uma breve 

digressão histórica para poder entender como o consumo chegou ao que hoje conhecemos, 

tendo como marco inicial para o conhecimento do consumo a modernidade. Em seu princípio, 

a sociedade era de produção, ou seja, havia uma espécie de molde dos cidadãos para uma 
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única função: produzir
142

. Essa ideia apenas foi modificada com o consumo pós-moderno, 

cujo contexto é pautado na existência de produtores e consumidores, como elementos 

necessários para o consumo. Nesse último, é importante destacar Georg Simmel
143

, pois 

independente da quantia despendida, é possível que o consumo sirva de elo entre os 

consumidores e os produtores. 

Ainda é correto afirmar que não há apenas uma cultura de consumo, mas várias, 

sendo importante tratar que, para que exista o consumo, é necessária a criação de uma 

tendência que o impulsione, para que as chamadas culturas de consumo aconteçam. 

Essas culturas de consumo se justificam pela existência de duas gerações, a X
144

 e a 

Y
145

. A primeira geração tem conceitos de vendas voltados para padrões de consumo que 

representam pessoas que visam mais a “carreira e [...] família, e seus padrões de consumo 

refletem esses interesses, com mais gastos em habitação, bens de uso doméstico, transportes e 

educação
146

”. 

Já a segunda geração é uma geração nascida em meio à internet, logo, o marketing 

passou a ser o principal fator na disseminação de produtos para consumo, sendo considerados 

como indivíduos de “interesse global e interesses voltados para os esportes, a tecnologia e o 

entretenimento
147

”. Logo, todo esse acesso às informações serão elementos influenciadores no 

momento da compra. 

Aqui, destaca-se outro ponto: que é o da influência dos programas, influenciadores, 

revistas ou qualquer meio de comunicação, remetendo-se ao segundo ciclo da moda, que 

difunde um estilo entre as celebridades, por exemplo. Como essa geração trata 

predominantemente de jovens, que não possuem tanto para gastar como a geração anterior, 

preferem-se lojas de departamento ou boutiques não muito grandes
148

. 
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Outro fator além das gerações, que representam a idade e o status financeiro, é o 

espaço geográfico
149

, conhecido como a tendência demográfica
150

. Para se entender uma 

tendência, é necessário saber como é criada. Assim, pesquisas (de mercado, de tecidos, ou de 

necessidades dos consumidores)
151

 são importantes para poderem criar tendências que sejam 

aceitas pelos consumidores e compradas. 

Essas pesquisas são pautadas nos grupos de consumo
152

 ou segmentos de mercado, 

“estilo de vida, localização habitacional, origens educacionais e étnicas
153

”. Igualmente, o 

estudo demográfico perquire características da população, elementos de natalidade, idade e a 

renda e, a partir desse estudo, a tendência demográfica é criada. 

Logo, questiona-se: por que consumimos? O presente tópico não tem como escopo 

responder a pergunta como uma fórmula matemática, mas citar elementos que possam criar 

um raciocínio para provocar uma possível resposta. 

Desta feita, o primeiro ponto suscitado é: satisfazer a necessidade do consumidor
154

; 

o segundo é a criação de uma identidade
155

; o terceiro é servir como uma barreira ou como 

uma ponte de consumo; o quarto é sinônimo de conformismo. 

O segundo possui um conceito que não justifica por inteiro o consumo, pois não se 

pode levar em consideração somente as classes sociais – meio segregador –, tampouco se um 

indivíduo que se classifica como hippie, não pode ser punk
156

. Outra hipótese a se ressaltar, 

são os chamados prazeres sensuais
157

 que não justificam a criação de uma identidade. 

Além disso, a mídia impede que o consumidor tenha uma decisão sem influências, 

pois são eles que representam algo que faz com que o público em geral tenha vontade de usar 

uma roupa que saiu em uma capa de revista, ou uma roupa que apareceu em uma novela
158

. 

                                                           
149
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Sobre a ponte ou barreira, significa que a moda pode ser socializante ou excludente, 

a depender do grupo no qual o indivíduo está inserido ou que possa chegar à criação de uma 

identidade
159

. 

Em relação ao conformismo, nada mais é do que esperar o que vem na próxima 

estação, ou seja, a pessoa se torna uma verdadeira escrava da moda, usando apenas aquilo que 

está na moda. Todavia, esse pensamento é errôneo, como defende Svendsen que “os 

consumidores nunca foram comandados pela indústria da moda
160

”, isso quer dizer que não 

adianta os estilistas criarem uma tendência, se ela não for aceita pelos consumidores
161

. 

Outro marco importante no consumo moderno é o poder da marca
162

, inclusive na 

busca pela identidade, pois “procuramos nossa identidade no que nos cerca no presente, nos 

valores simbólicos que nos são acessíveis. Como um último recurso, sem nada de coletivo a 

que recorrer, vamos em busca de grandes marcas na tentativa de nos individualizar
163

”. 

O argumento acima retratado é muito forte, pois demonstra uma dificuldade em 

encontrar a própria identidade, e com essa ausência de referência, acaba passando para 

determinada marca a criação da identidade. É essa mesma ideia que justifica comprarmos a 

marca e não o produto, pois a marca demonstra representatividade, enquanto que o produto, 

por si só, não. 

Essa eclosão das vendas das marcas, cuja compra é da ideia, pode-se dizer que 

originou as imitações, pois pouco importava a originalidade do produto, mas, sim, o que a 

marca representa. No entanto, há outra preocupação, pois antes da modernização e rapidez das 

coleções, essas mesmas eram colocadas em uma passarela para representar uma coleção, 

postas somente à venda seis meses depois. Com o passar dos anos, a prática de venda após os 

seis meses representava problemas para a marca, pois as lojas de departamento, pouco tempo 

após o desfile, já estavam pondo à venda os produtos semelhantes aos do desfile. 

Não só isso, mas a necessidade de identificar o criador no momento da compra já era 

preocupante desde os tempos de Worth
164

, já que havia a preocupação em referenciar por 

etiquetas seus produtos, que caso não identificados, passavam a ser meras imitações
165

. 
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Pode-se dizer que o consumo do símbolo representado pela marca é justificado pela 

criação da identidade. Todo esse pensamento é necessário para entendermos as questões atuais 

de consumo, crescente durante os anos, até chegar num consumo praticamente descartável, 

principalmente se estiver levando em consideração os preceitos do fast fashion
166

. Essa “moda 

rápida” cresceu com o passar dos anos, sobretudo influenciada pela queda do preço dos 

produtos e pelo crescimento das grandes lojas de departamento. Afinal, todos querem usar 

aquilo que está na moda e descartar aquilo que já foi ultrapassado. 

Invariavelmente, os produtos se tornaram mais acessíveis à classe média, que com o 

passar dos anos teve o seu poder de compra aumentado. Devido a isso, os consumidores 

possuem uma ilusão de que consomem mais porque ganham mais, quando, na verdade, 

consomem mais porque os preços dos produtos caíram e seu custo de produção ficou mais 

baixo. 

O fast fashion juntamente com a alta costura e o prêt-à-porter
167

 são os grandes 

justificadores e impulsionadores da importância do mundo da moda na economia, no meio 

ambiente
168

 e no mundo jurídico. 

Outro elemento preocupante do fast fashion é o consumo desenfreado, quais são suas 

consequências, se ajudam a atingir os objetivos, ou se constroem, de fato, uma identidade
169

. 

Porque o consumo da moda rápida é tão desenfreado, que beira a irracionalidade na busca por 

uma satisfação, que não se sabe se existe ou não. 

Além disso, as compras rápidas ou que se modificam muito rapidamente, quase no 

ritmo da mudança das coleções. O que não se consideram como contendo definições claras e 

objetivas, como acontece com objetos sólidos, isso se justifica pela chamada modernidade 

líquida
170

. 

Em contrapartida ao consumo desenfreado do fast fashion, há o slow fashion
171

, ou 

seja, uma moda mais lenta, mais sustentável, que parte da escolha do algodão, geralmente sem 

agrotóxicos, como de tinturas naturais e produções sustentáveis. Essa “moda lenta”, 

infelizmente, ainda é cara e não é acessível a todos, mas aguarda-se uma democratização. 

                                                                                                                                                                                     
artigo genuíno e a cópia é que esta não paga uma remuneração à Maison que desenhou a peça e detém os direitos 

da marca, de modo que o consumidor paga por ela apenas uma fração do preço. [...] A mercadoria falsa é – 
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funcional, técnico ou estético.” Na segunda passagem, citou Dokk Holm. 
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Logo, é inegável a importância do consumo para a moda, uma vez que essa é grande 

influenciadora de como o capital circula, e como se criam tendências que são desejáveis por 

todos que vivem no mundo da moda, ou estão apegados a um signo. Por isso que uma das 

respostas é o encontro com o bem-estar social do indivíduo ao consumir. 

Toda essa explicação acerca do status, representatividade e o alto padrão referenciado 

pela marca são demonstradas a partir de uma espécie de consumo específica, chamada de 

consumo conspícuo, que significa que o consumo é ostentador, sem importar para sua 

construção a utilidade do produto, mas, sim, o que aquela marca representa em uma 

sociedade
172

. 

Esse conceito se diferencia da outra forma de consumo, no âmbito da divisão dos tipos 

de consumo, o consumo utilitário, ou seja, que não se baseia em status ou vontades atreladas 

às sensações trazidas pelo consumo de determinada marca, mas sim pela real necessidade 

funcional do produto, atendendo objetivamente o consumidor
173

. 

Os dois tipos de consumo relacionam-se com as questões de qualidade atrelada à 

marca. Para o consumo conspícuo, a qualidade do produto fica em segundo plano, pois a 

maior importância é a força da marca
174

. Em uma união dos consumos, conspícuo/utilitário, 

há uma atuação maior dos setores de publicidade para que seja construída e firmada a imagem 

de uma marca, havendo um somatório de qualidade e marca
175

. 

No caso do consumo utilitário, a marca se relaciona com a qualidade na seara jurídica, 

importando a verdadeira utilidade do produto. É nesse consumo que há a difusão da ideia de 

um consumo consciente, racional, atrelado à difusão publicitária de que essa marca também se 

importa com a qualidade dos produtos, que fica em segundo plano na maioria dos casos
176

. 

 

 

2.5 A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DA MODA: ASPECTOS ECONÔMICOS E 

INTERNACIONAIS 
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A indústria da moda move anualmente bilhões de dólares, no Brasil e 

internacionalmente. No ano de 2017, no Brasil, de acordo com dados da ABIT
177

 (Associação 

Brasileira de Indústria Têxtil), o setor de cadeia têxtil e confecção arrecadaram 45 bilhões de 

dólares, um crescimento considerável, se comparado com o ano de 2016 (39,3 bilhões de 

dólares). 

As exportações continuaram em média de um bilhão de reais, enquanto as importações 

aumentaram de 2016 para 2017, de 3,2 bilhões de dólares para 4,2 bilhões de dólares. Os 

demais valores serão explicitados na tabela
178

 abaixo: 

TABELA 1: Dados ABIT sobre o vestuário correlacionado aos valores de arrecadação no Brasil. 

TIPO DO VESTUÁRIO/ARRECADAÇÃO 2016 2017 
Produção média de confecção 5,7 bilhões de 

dólares 
5,9 bilhões de dólares 

Produção média têxtil 1,6 milhão de 

toneladas 
1,7 milhão de 

toneladas 
Varejo de vestuário 6,3 bilhões de peças 6,71 bilhões de peças 

 

Desse modo, depreende-se que, em todos os setores de produção ou de varejo de 

vestuário, houve um aumento nos valores arrecadados ou produzidos, mostrando a força do 

setor na indústria nacional. 

Em âmbito internacional, as cifras
179

 também são altas, principalmente nas marcas de 

luxo
180

. De acordo com dados
181

 do ano de 2009, a Christian Dior
182

 possuía lucro líquido de 

US$ 3.426.000,60, mas o valor em negócios era o equivalente a US$ 25.892.000,90. 

Enquanto na Macy’s Inc
183

, o lucro foi de U$S 4.803.000,00, enquanto as cifras de negócios 

foram de US$ 24.892.000,00. Já na The GAP Inc
184

, o lucro líquido foi de US$ 967.000,00, 

enquanto as cifras foram de US$ 14.526.000,00. 

Além dessa importância econômica, também há que se destacar a moda como uma 

indústria criativa, havendo a união de dois aspectos: o da indústria e o da arte. A 

demonstração das criações ou produções artísticas é revelada em desfiles realizados nas 
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semanas de moda, para em seguida fixar os locais de venda, de produção, marketing e 

distribuição
185

. 

A correlação entre indústria e arte no mundo da moda se dá por dois motivos, o 

econômico, como já visto anteriormente, e a atividade artística, representada pela obra dos 

designers. 

Nessa união de arte e indústria, é inegável que se atrela a ambos a figura da grife ou 

da marca, ou seja, passam a existir como elementos criativos que se diferenciam dos demais. 

Os tipos de marca são disciplinados pelo Direito Empresarial (nominativa, figurativa, mista). 

Essa indústria criativa também é capaz de “criar objetos que possuem significados”, 

ou seja, nasce um símbolo ou um signo. Esse signo existe como elemento vinculador entre o 

produtor e sua obra, passando a ser utilizado como identificador de algum produto ou 

serviço
186

. Pode-se dizer que foi nesse momento da indústria criativa que o consumo foi 

iniciado como lazer, ligando também a criatividade do estilista com a estética que busca o 

consumidor. 

Por isso, para entender economia criativa é essencial correlacioná-la com as 

“manifestações humanas ligadas à arte em suas diferentes modalidades, seja ela do ponto de 

vista da criação artística em si, como pintura, escultura e artes cênicas, seja na forma de 

atividades criativas com viés de mercado, como design e publicidade
187

”. 

Os elementos formadores da economia criativa ligam-se diretamente com a atividade 

criacional dos designers de moda, tendo em vista que as fases consistem na “criação, 

produção e distribuição de produtos
188

”, que têm como ponto de partida a atividade intelectual 

e o conhecimento de quem produz a peça. 

Um dos momentos de maior destaque para a economia criativa aconteceu no Reino 

Unido, quando foi dada a oportunidade de desenvolvê-la, ocorrendo uma divisão em quatro 

fases: 1) devido à importância na economia nacional, na geração de empregos e estabilização 

do PIB, foi destacada como principal política econômica pós industrial; 2) foi dada a 

importância nos chamados setores criativos; 3) o fomento da cultura, quando foi aumentado o 
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 CAIADO, Aurílio Sergio (Coord.). Economia Criativa na Cidade de São Paulo:  Diagnóstico e 

Potencialidade. 2011. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/130250935/Economia-Criativa> acesso 

em 18 mai. 2018, p. 15. 
188

 CAIADO, Aurílio Sergio (Coord.). Economia Criativa na Cidade de São Paulo:  Diagnóstico e 

Potencialidade. 2011. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/130250935/Economia-Criativa> acesso 

em 18 mai. 2018, p. 15. 
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investimento e quando passou a ter especificamente “políticas de exportação, propriedade 

intelectual, desenvolvimento urbano e educação
189

”; 4) o estímulo às formas de criação de 

bens, sejam ela tradicionais ou não, demonstrando que as novas tecnologias devem ser 

levadas em consideração
190

. 

Em 2005, houve a substituição da chamada indústria criativa para economia criativa, 

momento em que foram definidos quais os setores seriam abarcados pela economia criativa, e 

um deles foi o design de moda. O rol foi definido pelo Departamento de Cultura, Mídia e 

Esportes (DCMS)
191

, no Reino Unido. 

Os dados que se referem à geração de empregos, no que tange à produção de obras 

tuteladas pelos direito autorais, são significativos, pois, segundo o DCMS
192

, a “economia 

criativa já seria responsável por 7,8% das empresas e 5,6% do valor adicionado da indústria 

no Reino Unido
193

”. 

Ao ligar a economia criativa com aspectos de Direito Internacional, existem estudos 

da ONU (Organização das Nações Unidas), da OMPI (Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual), da UNCTAD
194

 (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 

Desenvolvimento) e UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura). 

Os trabalhos desenvolvidos por esses órgãos se diferenciam entre si, mas o resultado 

final sempre é o da economia criativa. Por exemplo, o DCMS trabalha com direito e arte, já a 

proposição da UNCTAD relaciona-se com a propriedade intelectual, enquanto que o trabalho 

da UNESCO fez com que surgisse o projeto de Cidades Criativas. 

Em termos de distribuição do emprego formal e informal no total da economia e em 

atividades criativas, o Rio Grande do Norte possuía em 2009, média de 43.386 empregos 

formais e informais na economia criativa, sendo o quinto estado brasileiro na categoria
195

. 

A relação entre economia criativa e moda deveria ser dissociada de alguns elementos 

que estão diretamente ligados à moda, que é a indústria. Portanto, para a análise, Aurílio 
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Caiado utilizou elementos que são responsáveis pela produção dos produtos do ramo, como 

“costureiros, alfaiates, modelistas e os modelos responsáveis pela promoção desses 

produtos
196

”, que na cidade de São Paulo representavam 8.424 trabalhadores formais no ramo. 

Outro fator importante da relação moda e economia criativa, além dos empregos, é a 

possibilidade de interação com os diversos ramos de produção de bens de consumo, ligando-

se diretamente com todos os preceitos próprios da moda, como tendências e estilo de vida
197

. 

Além disso, a abertura de eventos de moda, como o São Paulo Fashion Week 

(SPFW), e a construção de marcas próprias brasileiras, faz com que a moda nacional se torne 

mundial. Exemplo disso é a “Marca Brasil” e a difusão de marcas como as havaianas 

mundialmente, que graças ao SPFW passou a participar de semanas de moda em Paris, Milão, 

Londres e Nova Iorque. Por isso considera-se que o evento brasileiro é importante no 

desenvolvimento da economia criativa
198

. 

O último aspecto a ser observado, no que tange às questões de Direito Internacional 

Público, está no âmbito das rodadas da OMC (Organização Mundial do Comércio). Para isso 

se destaca o Acordo de Têxteis e Vestuário
199

 realizado em 2005, cujo objetivo era a retirada 

dos impostos de importação das roupas e tecidos dos 145 países que faziam parte da OMC
200

, 

cujo tema será desenvolvido com mais profundidade nos capítulos posteriores. 
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3. DIREITO DA MODA (FASHION LAW) E A TUTELA DA PROPRIEDADE 

 

Para que o Direito da moda, como se conhece, chegasse ao patamar atual, considera-se 

que ocorreu uma evolução da própria moda, passando de um trabalho criativo do homem – 

inicialmente puramente estético –, e hoje ligado a questões de vestuário como um todo, 

incluindo roupas, bolsas, joias e cosméticos
201

. Logo, vê-se que o mundo da moda evolui cada 

vez mais. 

O Fashion Law é conhecido internacionalmente como o ramo de estudo que une moda 

e direito, com todas as tutelas que juridicamente lhes são dadas. O seu reconhecimento e 

surgimento oficial é recente, pois somente em 2006
202

 foi criado o primeiro curso de direito 

da moda no mundo, nos Estados Unidos. É lá ainda onde se localiza instituto do Direito da 

moda
203

 e o Conselho de Design de Moda da América, criados sem fins lucrativos para tratar 

do assunto
204

. 

Todavia, já existiam algumas noções da relação entre Direito e moda, já que no ano de 

1710, na França, houve a promulgação do Estatuto da Rainha Ana, sendo o primeiro 

documento que reconheceu o copyright
205

 ao direito anglo-saxão
206

 e reconheceu os direitos 

autorais. Ainda no direito francês, há o destaque para o Código da Moda e da vestimenta da 

mulher
207

, durante a Belle Époque
208

; a Lei Orgânica francesa de 23 de junho de 1857; a lei 

italiana de 30 de agosto de 1838 e a norte-americana em 3 de março de 1881
209

. 

                                                           
201

 CARDOSO, Gisela. La Protezione Delle Creazonidi Moda. Il Dirito di Autore, Itália, v. 4, n. LXXXV, 

p.409-445, Out./Nov. 2014. Trimestral, p. 410. 
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De acordo com o Direito Italiano, a tutela da moda surgiu apenas nos últimos 50 anos, 

devido a problemas legais que envolviam o fenômeno da moda
210

, como, por exemplo, a 

rápida forma com que as tendências se renovavam no mundo e uma exposição cada vez maior 

ao consumo dos produtos.  

Assim, demonstra-se que o ramo é muito amplo, abrangendo temas de propriedade 

industrial, propriedade intelectual, direito empresarial, direito penal (em relação à 

contrafação), direito do trabalho
211

, direito do consumidor, direito internacional e direito 

econômico. 

No Brasil, ainda não há uma lei específica que trate exclusivamente do assunto, o que 

existe é a aplicação de leis esparsas relacionadas ao tema, predominantemente aplicáveis aos 

contratos e à propriedade intelectual, por exemplo. Diferente do que ocorre nos Estados 

Unidos, que detêm uma melhor divisão jurídica e principiológica a respeito do Fashion Law. 

Destacam-se, a título de exemplo, legislações aplicáveis, em nível nacional e 

internacional: Lei de Propriedade Industrial, Lei dos Direitos Autorais, Convenção Unionista 

de Paris e o controverso Acordo de Madri, revisado pelo Protocolo de Madri, que trata da 

propriedade intelectual. 

Conceitualmente, pode-se dizer que o Direito da moda é uma especialidade jurídica 

que abrange tanto os estilistas quanto as empresas do mundo da moda, e assim como os outros 

ramos do direito, interligando-se com divisões que se assemelham de modo geral, tais como, 

já tratados acima, o direito empresarial e a propriedade intelectual. Desse modo, o Direito da 

moda pode ser considerado uma compilação de todos esses ramos
212

. No texto constitucional, 

deve-se analisar as previsões acerca das propriedades, como a industrial e de direito autoral, 

presentes no texto constitucional brasileiro, como se verá a seguir. 

 

 

3.1 PRINCÍPIOS DO FASHION LAW 

 

Os princípios do Fashion Law são frutos do direito norte-americano, mas podem ser 
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210

 CARDOSO, Gisela. La Protezione Delle Creazonidi Moda. Il Dirito di Autore, Itália, v. 4, n. LXXXV, 

p.409-445, Out./Nov. 2014. Trimestral, p. 409. 
211

 O direito do trabalho relacionado à moda não é o objeto central de estudo do presente trabalho, como já 

destacado nos objetivos, porém é inegável a relação entre ambos, principalmente nos países cuja legislação 

trabalhista é frágil e não possui tanta proteção, o que acaba fazendo com que empresas de fastfashion insiram 

suas fábricas nessas regiões.  
212

 JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. Fashion law: A guide for designers, fashion executives and 

attorneys. 2ª edição. Nova Iorque: Fairchild Book, 2014, p. 2. 



52 

 

aqui utilizados, dado o fato da sua pertinência e aplicabilidade. São considerados princípios 

básicos: knocking off; proteção à propriedade intelectual na moda, no têxtil e no vestuário. 

Esses princípios dão azo à defensa desse ramo, como um possível ramo autônomo do 

direito, por possuir princípios próprios. Desse modo, por que não o defender assim ou 

começar a pensar como tal? Nessa linha, tais princípios tornam-se mais um dos elementos 

importantes a ser estudado dentro do tema Fashion Law. 

Antes de entrar no conteúdo dos princípios, analisam-se os preceitos constitucionais 

que poderiam internalizá-los ao ordenamento jurídico, e se esses se compatibilizariam com os 

princípios do Fashion Law. 

Para isso, a análise da CUP será realizada, bem como o texto constitucional 

brasileiro. Com destaque para o art. 6º
213

, bis, que trata da imitação de produtos que causem 

confusão de uma marca no país em que aconteceu o registro, vedando essa imitação para que 

não aconteça confusão. 

Esse destaque do referido artigo se coaduna com o segundo princípio aqui 

trabalhado, qual seja, o da vedação à contrafação. Além disso, a própria Lei de Propriedade 

Industrial tutela a marca
214

, prevendo punição para casos de falsificação, como dispõe o art. 

195, da LPI, enquanto que a proteção da marca está disposta nos arts. 124 a 126 da LPI. Do 

mesmo modo, a aplicação de retirar do mercado um produto já registrado encontra guarida no 

primeiro princípio do Fashion Law, o chamado knocking off.  

Na seara constitucional, a garantia prevista no art. 5º, XXIX
215

 abarca o texto 

infralegal, internacional e os princípios do Direito da Moda que serão vistos a seguir, pois 

protege e assegura aos autores de inventos industriais o privilégio de proteção temporária. 

Incluem-se aqui os produtos que, caso contrafeitos, terão essa tutela constitucional. 

Como tais documentos nacionais visam à proteção dos produtos da moda, pode-se 

observar que os princípios do Fashion Law seriam abarcados pelo texto constitucional e 
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infraconstitucional do país. 

Ao passar para a análise dos princípios propriamente ditos, tem-se que o primeiro 

princípio se relaciona com as tendências, principalmente por essa indústria ser 

predominantemente imitativa, ou seja, quando a peça está “na moda” significa que várias 

outras semelhantes irão surgir a partir da tendência maior
216

. Desse modo, pode-se dizer que 

essa norma está interligada com o segundo e terceiro ciclo da moda, quando há um 

crescimento na popularidade dos produtos. 

Esse princípio vem justamente para fazer com que os produtos imitados “batam 

fora
217

”, ou seja, saiam do mercado da empresa que copiou a ideia da outra. No direito norte-

americano, esse é um jargão comum para indicar os momentos em que ocorrem violações de 

propriedade intelectual por outra empresa
218

. Jimenez e Kolsun ainda defendem que há uma 

ubiquidade nessas imitações, pois muitos profissionais da moda não possuem uma 

compreensão clara de que, ao realizarem uma imitação, estão infringindo a lei
219

. 

Caso essa prerrogativa fosse utilizada no Brasil, certamente não iria prosperar, pois 

ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que não a conhece, conforme dispõe a Lei 

de Introdução às Normas de Direito Brasileiro em seu art. 3º. 

Contudo, cabe uma exceção, dos chamados knockoffs legais, sendo possível, em 

alguns casos nos Estados Unidos, copiar um design de moda. Essa hipótese é uma exceção, 

pois não há uma referência direta a um item específico (bolsa ou sapato), mas sim em relação 

às parcerias, como por exemplo, das fábricas de tecidos
220

. 

O segundo princípio trata da proteção à propriedade intelectual, vestuário e têxtil, 

pautando-se, principalmente, em elementos relacionados à pirataria ou anticontrafação. Nesse 

sentido, é inegável a presença da contrafação no mundo da moda e áreas afins ou não, sendo 

uma indústria que, assim como a original, move bilhões de dólares ao ano. 

Apesar de nem todos os produtos poderem ser protegidos juridicamente, as grandes 

marcas possuem alguns preceitos de exclusividade, como por projetos de direitos autorais, 

projetos de superfície ou projetos de sapatos, joias e acessórios, ou até mesmo de 

fornecimento de tecidos tutelados, assim como os nomes, marcas e logotipos. Já as chamadas 
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características ornamentais não poderão ser protegidas
221

. 

A contrafação é vista no mundo jurídico nacional e internacional, logo é importante 

saber como essa ocorre. Assim, sempre que uma empresa faz de um produto determinado 

cópias do mesmo, reproduzindo sem autorização os elementos da marca com a intenção de 

enganar, estaremos diante da contrafação da marca. 

Para Kolsun e Jimenez
222

, a indústria da contrafação é uma organização criminosa 

internacional com financiamento por redes especializadas em falsificação. A respeito disso, 

existem alguns mecanismos para tentar diminuir as ações criminosas geradas pela 

falsificação. 

A título de exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem um programa 

sediado na Itália chamado UNICRI
223

 (Agência Inter-regional das Nações Unidas de Pesquisa 

Sobre Crime e do Instituto da Justiça), a Itália possui um Alto Comissariado para combater a 

contrafação, fruto do crime organizado, e o Brasil tem o FNCP (Fórum Nacional Contra a 

Pirataria) e a CPI da Pirataria (Brasil) para o combate aos produtos contrafeitos. 

O objetivo da UNICRI é combater e prevenir o crime organizado, pois cada vez mais 

a difusão de falsificações vem ocorrendo de forma mais rápida, além do intuito de minimizar 

a atuação daqueles que praticam as condutas criminosas.  

Em um exemplo hipotético, utilizando um dos maiores produtos imitados do mundo: 

os óculos. Supondo que óculos sejam produzidos colocando o logo “D & G” na sua haste, 

sem autorização dos detentores da marca Dolce & Gabbana, incide o cometimento da 

contrafação
224

. 

Além do projeto da ONU ou do Fórum Nacional Contra a Pirataria, os próprios 

advogados ou assessores jurídicos das grandes marcas são figuras essenciais e responsáveis na 

criação de uma estratégia antipirataria, juntamente com investimentos financeiros para isso. 

Portanto, existem algumas medidas legais que podem ser tomadas para que o enfretamento 

possa acontecer, como ocorre na busca e apreensão dos produtos
225

. 

Além da contrariedade à contrafação, esse princípio tem outros desdobramentos 

importantes, como as grandes marcas, os casos de distinção pela embalagem, direitos 
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autorais
226

 e patentes. 

A partir da diretiva desses dois princípios, pode-se concluir que há uma preocupação 

em banir as cópias, seja no “bater fora
227

”, em que há uma necessidade de exclusão das 

reproduções ilegais das marcas, como na proteção ao vestuário e à propriedade intelectual, a 

partir dos elementos anticontrafação e contra o uso indistinto das marcas sem os direitos de 

uso. 

 

 

3.2 ELEMENTOS DO FASHION LAW 

 

De início, é importante entender que o Fashion Law aborda conceitos como 

trademark, trade dress e copyright. Para embasá-los juridicamente e sua relação com o 

estímulo à criatividade, observa-se que se relacionam com problemas jurídicos enfrentados 

por empresas e estilistas
228

 que podem ser explicados por esses elementos. 

Também serão estudados elementos de propriedade intelectual, propriedade industrial 

e de Direito Constitucional, na seara nacional e no direito norte-americano, além de outras 

abrangências, como a lei comercial, de propriedade intelectual que abrange a lei do 

entretenimento, a lei do desporto, a lei da arte, contratos, direito societário, vendas comerciais, 

imobiliário, emprego, direito publicitário, comércio internacional e custos, por exemplo, 

unindo
229

 todas essas disciplinas jurídicas
230

. 

Sob o Direito Constitucional, a propriedade industrial e a intelectual são consideradas 

como direito fundamental, com proteção expressa no art. 5º do texto constitucional. 

Destacam-se, sobretudo as proposições de Dimoulis e Martins, quando tratam desses direitos 

como reguladores entre o Estado e os indivíduos, de modo que o Estado tem que cumprir os 

direitos e garantias fundamentais, enquanto que para os indivíduos são necessários para que se 

mantenham os elementos do capitalismo e ao mesmo tempo se reconheçam direitos sociais 

individuais, destacando: a liberdade, igualdade e propriedade
231

. 
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Para o que Direito da Moda encontre guarida no texto constitucional
232

, o art. 5º, 

incisos IX, XXVII e XXIX são essenciais, pois tratam de direito autoral, propriedade 

intelectual e industrial, cuja dissociação do tema trabalhado é impossível. Tais incisos 

inclusive demonstram a preocupação dada pelo constituinte originário na tutela dos direitos 

empresariais quanto às propriedades acima destacadas. 

Além dos elementos constitucionais acima colocados, há os que se relacionam com o 

direito da moda, em âmbito infraconstitucional, como trademark
233

, trade dress
234

, 

copyright
235

, propriedade industrial
236

, propriedade intelectual, documentos internacionais e a 

própria proteção do design de moda em diferentes jurisdições. 

O trademark é a chamada marca comercial, ou seja, a marca que tem poder de 

comércio ou venda. Enquanto que o conceito inicial de trade dress se detém à abrangência, à 

aparência do produto, à sua embalagem. 

Considera André Giacchetta e Matheus Santos que o trade dress é tutelado pelo art. 5º, 

XXIX, que trata da propriedade industrial
237

, que é um conjunto de imagens ou de tudo o que 

configura a formação de um produto. A tutela do trade dress é dada de forma semelhante aos 

sinais distintivos da marca, mas não totalmente iguais, pois é necessário elementos distintivos 

e possibilidade de confusão do produto
238

. Ou seja, o produto deve ser original e não deve ser 

confundido com os demais, inclusive como mecanismo de vedação à concorrência desleal. 

O trade dress é utilizado predominantemente para identificar elementos de marcas de 

luxo, os chamados ou considerados consumidores de produtos AAA (marcas de luxo). 

Portanto, aquele que compra o produto de uma marca de luxo, para ser um consumidor 

diferenciado dos demais, de modo que seja único ou que crie uma identidade específica para 

tanto. 

Isso tudo passa por um processo chamado de desenvolvimento do produto, que inclui 

manter uma identidade, fazendo-o ser identificado e reconhecido por um estilo único ou 

particular. Para que isso possa se desenvolver, há geralmente uma equipe capacitada por trás, 
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cuja responsabilidade perpassa pelo “desenvolvimento dos produtos, design e merchandising” 

variado sempre de produtor para produtor
239

. 

Acerca desse conjunto de imagens diferenciadoras em marcas de luxo, destaca Vitor 

Lira
240

 que existe um trabalho contínuo dessas grandes marcas em manter um padrão mundial, 

seja de produtos, seja de lojas. Sob essa perspectiva, em simples palavras, esse conjunto de 

imagens tem o intuito de diferenciar um produto sobre os demais. 

A título de exemplo, o conjunto de imagens trazido pelo logo da Louis Vuitton é 

conhecido mundialmente, bem como o padrão das lojas em todo o mundo. Tais elementos são 

importantes até para a própria concorrência, ou seja, a possibilidade de diferenciação de uma 

bolsa Louis Vuitton (logo LV, e as formas de rosa redonda ou que seguem o mesmo padrão) 

de uma bolsa da Chanel (logo: dois C se encontrando). Isto é o chamado trade dress. 

No Brasil, o trade dress foi analisado em dois REsp. do STJ, jurisprudências 

emblemáticas para que possa construir uma uniformização acerca do Direito da moda no país. 

Nessa seara, o REsp. 1.527.232-SP
241

 e o REsp 1677787/SC
242

 devem ser aqui analisados. O 
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CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. 

PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO 

JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 - Ação ajuizada em 

10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito 

recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F 

configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes 

sob a marca Honda GX. 3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca 

da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, 

sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de 

direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. 4 - A aparência extrínseca 

identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo 

conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da 

proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou 

associação indevida. 5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de 

origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de 

violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas 

desenvolvido. 7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do 

direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração 
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primeiro trata da competência acerca do órgão julgador dos processos que versem sobre o 

trade dress, enquanto que o segundo, coroado pela relatoria da Ministra Nancy Andrighi, é 

claro acerca da ausência de tutela expressa do conjunto-imagem, incidindo as normas 

infraconstitucionais esparsas, como a propriedade industrial e Código Civil, por exemplo. Isso 

também demonstra que os casos relacionados ao Direito da Moda começaram a chegar aos 

Tribunais Superiores, cujos entendimentos firmados passarão a ser futuros precedentes 

judiciais. 

Hoje o trade dress pode ser entendido como uma vestimenta de uma marca e de um 

conjunto-imagem do produto ou serviço, ou seja, é como o produto se apresenta para os 

consumidores, criando um aspecto específico visual ou sensorial da marca, chamado de 

branding
243

. 

Dentre o rol de proteção do trade dress, especificam-se: a proteção dada ao direito 

autoral, para as criações artísticas originais; ao desenho industrial, quando se tenham as 

características específicas do instituto; ao direito marcário, quando se tratarem de marcas 

mistas e tridimensionais e contra a concorrência desleal, quando a imitação levar à confusão 

os consumidores
244

. 

O trade dress também é protegido pelo Lanham Act do direito norte-americano, apesar 

de a doutrina estrangeira
245

 defender que os elementos formadores são subjetivos, inclusive 

em termos de interpretação, e apenas percebidos pelos sentidos. 

Tanto que, para que se realize um comércio de sucesso, considera Kolsun e Jimenez 

que três elementos devem estar presentes: o conjunto de imagens deve ser identificável; não 

deve ser funcional (útil); e não deve causar confusão por serem semelhantes
246

. 

IMAGEM 4
247

: Trade dress da Louis Vuitton, representado pelo conjunto de imagens que compõem a 

marca, representado pelo monograma na publicidade e no produto. 

                                                                                                                                                                                     
da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de 

sentença. 8 - Recurso especial provido. Disponível em < 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?data=%40DTDE+%3E%3D+20170925+e+%40DTDE+%3C

%3D+20170927&livre=%28%28%22NANCY+ANDRIGHI%22%29.min.%29+E+%28%22Terceira+Turma%2

2%29.org.&processo=1677787&ementa=trade+dress&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true> acesso em 

27 mar. 2018. 
243

 BARBOSA, Denis Borges. Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos sobre a propriedade intelectual. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 96. 
244 Idem, p. 96-97. 
245

 JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. Fashion law: A guide for designers, fashion executives and 

attorneys. 2.ª edição. Nova Iorque: Fairchild Book, 2014, p. 86. 
246

 Idem, p. 86. 
247

 Imagem de divulgação para venda, sem indicação de autoria, retirada do site: < 
https://www.buyma.us/br/items/75b80012-88a8-4258-bb2a-bec41f322540/> acesso em 10 jun. 2018. 
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O último elemento aqui analisado é o chamado trademark, ou em simples português, a 

marca registrada. O primeiro ponto retratado demonstra a importância da obtenção da 

proteção da marca, por meio do registro dos produtos em determinado espaço geográfico, pois 

a tutela da marca significa possuir direitos nacionais. 

Para que se tenha proteção mais eficaz, deverá ser escolhido um nome forte para o 

trademark. Para isso, diversos pontos devem ser considerados, tanto da perspectiva jurídica, 

como da perspectiva empresarial. Somente com esse desenvolvimento, a marca poderá ser 

ampliada de forma potencial, alcançando a fama em determinada localidade ou em nível 

mundial. 

Atualmente, é impossível conseguir o registro da marca Adidas ou da Calvin Klein, 

pois já são marcas registradas, e ainda que não fossem do ponto de vista legal, não seria 

coerente registrar uma marca com tais denominações
248

. 

Guillhermo Jimenez e Barbara Kolsun
249

 afirmam que as marcas registradas podem se 

classificar a partir de uma categoria mais forte para mais fraca, bem como de marcas que não 

são passíveis de registro. Dessa maneira, a classificação trazida pelos autores se divide em 

quatro: as marcas mais fortes, arbitrárias ou que usam nomes fantasias; as próximas aos mais 

fortes, que são marcas comerciais sugestivas; as que podem ser fracas ou fortes, a depender da 

circunstância, que são as marcas registradas descritivas e, por último, as marcas registradas 

fracas, também chamadas de genéricas. 
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 JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. Fashion law: A guide for designers, fashion executives and 

attorneys. 2.ª edição. Nova Iorque: Fairchild Book, 2014, p. 30. 
249

 Idem, p. 30. 
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A partir dessa classificação, chega-se a conclusões como: evitar a escolha por marcas 

genéricas, justificando-se pela impossibilidade de restringir todos os usos de termos comuns 

utilizados nas marcas
250

.  

Além disso, a trademark também é protegida pelo direito norte-americano, por 

intermédio do chamado Lanham Act, que oferece proteção distinta da fornecida em lei 

estadual específica da marca registrada. Seu objetivo é estabelecer a validade da marca e que 

o uso irregular dela é passível de causar confusão quanto à origem do produto, desvinculando 

a marca da sua original
251

. 

Essa importância do registro da marca é de inegável valor para as demandas judiciais. 

Todavia, é importante salientar que a marca não registrada possui proteção jurídica, desde que 

ela não seja simplesmente distinta, devendo ter um caráter distintivo via significado 

secundário
252

. Esse significado secundário é visto a partir de um elemento identificador da 

marca, como uma fonte ou uma logomarca, por exemplo. 

Em relação à diluição da trademark, ainda que inexistam confusões entre as marcas 

registradas, é importante que o dono da marca se previna contra o uso por terceiros
253

, o que 

muitas vezes diminui o valor de mercado, porque dissocia os bens ou serviços da marca 

famosa original. 

Além da fama da marca, a diluição pode acontecer por uma mancha na reputação da 

trademark, ocorrida justamente por uso similar ao nome da marca, ou nome comercial, 

prejudicando diretamente a reputação da marca famosa
254

. 

Para que as marcas tenham sucesso, faz-se necessário que haja uma descrição sobre 

tipos particulares de produtos ou serviços por ela oferecidos. Caso não aconteça isso, a marca 

registrada não será a mais famosa dentre as demais. 

IMAGEM 4: Sapato Louboutin
255

 - que foi o caso mais emblemático de trademark violada. 
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 JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. Fashion law: A guide for designers, fashion executives and 

attorneys. 2.ª edição. Nova Iorque: Fairchild Book, 2014, p. 30-31. 
251

 Idem, p. 82. 
252

 Bisidem, p. 83. 
253

 Op. Cit., p. 85. 
254

 Op. Cit., p. 85-86. 
255

 Imagem sem indicação de autoria, retirada do site: <http://lehrmach2.blogspot.com/2015/03/louboutin-v-

yves-2012-trademark.html> acesso em 10 jun. 2018. 
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No que tange ao copyright, há uma diferenciação entre o que propõe o direito 

brasileiro e o direito americano em relação ao direito da moda. Basicamente a diferença é que, 

no direito norte americano, o copyright é analisado como um dos principais problemas da 

moda que frequentemente existem nos litígios
256

, sem tratar nada de direito autoral, enquanto 

que no Brasil alguns requisitos legais devem ser observados, como a proteção do direito 

imaterial, protegido no direito de propriedade
257

. Todavia, há uma discussão desse elemento 

no direito brasileiro e americano, sendo mais bem estudado no ponto 3.4. 

Em relação à propriedade industrial, intelectual e ao direito autoral, a primeira a ser 

aqui tratada é a chamada propriedade intelectual, ou seja, aquela que tutela o “produto da 

capacidade intelectual
258

”, cujo intuito é “proibir a reprodução não autorizada
259

”. É nessa 

visão macro que a propriedade industrial está inserida, podendo ser considerada como ramo 

da propriedade intelectual, junto com os direitos autorais. 

No caso da moda, ambas podem ser aplicadas, mas, de acordo com Gilberto Mariot, a 

que possui maior relevância dentro da propriedade intelectual é a industrial, que oferece de 

forma ampla proteção desde as invenções até as marcas e designações, e dos produtos como 

um todo
260

. Ressalta-se que, apesar da propriedade industrial tutelar as marcas e patentes, 

somente as marcas serão aqui estudadas. Ademais, alguns conceitos correlatos ou sinônimos 
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 JIMENEZ, Guillermo C.; KOLSUN, Barbara. Fashion law: A guide for designers, fashion executives and 

attorneys. 2.ª edição. Nova Iorque: Fairchild Book, 2014, p. 45. Para os autores, o copyright faz parte do Fashion 

Law, por isso é aqui estudado. 
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 MARIOT, Gilberto. Fashion Law: a moda nos tribunais. São Paulo: estação das letras e das cores, 2016, p. 

76. 
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 Idem, p. 56. 
259

 Bisidem, p. 56. 
260

 Op. Cit., p. 56-57. Produtos como um todo, considera o autor como: do vestuário aos acessórios, passando 

pela proteção das fibras têxteis até os processos de lavagem, secagem, tingimento etc. 
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também serão vistos aqui, como é o caso do desenho industrial, que nada mais é o design
261

.  

Ainda sobre a propriedade industrial, destaca-se a importância da Convenção 

Unionista de Paris (CUP), que trata do primeiro acordo internacional acerca do direito de 

ambas as propriedades, que tiveram como marco inicial de negociações a Convenção de 

Viena, 10 anos antes
262

. Nessa Convenção, da qual o Brasil faz parte, é necessária a 

observância de princípios fundamentais presentes em seu texto. Tais princípios são de 

observância obrigatória, sendo cada um “território da União”, como considera Gilberto 

Mariot
263

. 

Dentre a divisão existente trazida pela Convenção Unionista de Paris e influenciadora 

direta da Lei de Propriedade Industrial, têm-se: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho 

industrial e a marca. A criação flutua no mundo da técnica e da estética. No campo da técnica, 

será fruto da propriedade industrial, enquanto que no campo da estética será fruto do direito 

autoral
264

. Afinal, se havia a segregação entre a estética e o funcional, o responsável por unir 

ambos foi a indústria moderna
265

. 

Diferencia-se o campo da técnica e do autor
266

, de acordo com Newton Silveira
267

, que 

a arte nasceu da necessidade do homem de se expressar, como uma forma ou modelo de 

instinto natural, até chegar à modernidade, quando a arte deixou de ser autossuficiente e 

passou a ter necessidade de satisfazer outros campos, como a seara industrial, de modo que a 
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 MARIOT, Gilberto. Fashion Law: a moda nos tribunais. São Paulo: estação das letras e das cores, 2016, p. 

58. 
262

 Idem, p. 62. 
263

 Bisidem, p. 62. Para este autor, o território da União se constitui por países contratantes que aplicam os 

princípios gerais de proteção da propriedade industrial. 
264

 Op. Cit., p. 63-66. O autor cita exemplos de invenção, como o vestido baby-look e o cursor de zíper. No 

mesmo sentido, CARDOSO, Gisela. La Protezione Delle Creazoni di Moda. Il Dirito di Autore, Itália, v. 4, n. 

LXXXV, p.409-445, Out./Nov. 2014, p. 413: “A tal fine è stato invocato il principio dell’unità dell’arte, 

principio in base al quale qualsiasi opera artística dovrebbe rientrate nell’ambito dela disciplina del diritto di 

autore, anche se destinada a scopi industriali”. 
265

 VERON, E. A Estética. São Paulo: Cultura, 1944, p. 91, citado por SILVEIRA, Newton. Direito de autor no 

design, 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 28, citado por FERNANDES, Ligia Durrer; PEDROSO, Têmis 

Chenso da Silva Rabelo. Revista de Direito Empresarial. Fashion Law: a proteção jurídica da moda. V. 3, n. 7. 

Jan-fev. 2015, p. 389-405, p. 397. 
266

 Outra informação importante é trazida por NIELSEN, Viviane Mattos. Direito Marcário e o Protocolo de 

Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais. Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O 

Protocolo de Madri e Outras Questões Concorrentes da Propriedade Intelectual no Brasil. Denis Borges Barbosa 

(org). Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2008, p. 1 – 112, p. 11, no que tange à diferenciação do aspecto moral da 

marca e do direito autoral, neste sentido: “Enquanto nos direitos de autor o aspecto moral confere ao titular um 

reconhecimento de seu obra gerando com isso também vantagens de cunho patrimonial, no caso das marcas e 

dos nomes empresariais o reconhecimento do direito imaterial está muito mais ligado à consequência econômica 

que será oferecida ao titular da marca ou nome empresarial pela vinculação dos mesmos aos produtos e/ou 

serviços disponíveis no mercado. O aspecto moral do reconhecimento não tem o mesmo significado atribuído às 

hipóteses dos direitos do autor, pois a identificação de uma marca a um produto ou serviço está diretamente 

ligada à credibilidade auferida pelo fabricante ou empresário”. 
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 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, 

nome empresarial, abuso de patentes. São Paulo: Editora Manole Ltda., 2014, passim. 
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técnica é objetivada na natureza, e arte apenas na realidade humana. 

Já o modelo de utilidade
268

 nada mais é do que o aprimoramento da técnica ou do 

produto, trazendo melhorias a algum já existente. Para isso, exemplos são trazidos, como o 

marcador de barras nos vestidos e a disposição introduzida em calçado contendo um 

compartimento composto de capa protetora envolvente
269

. 

IMAGEM 3: Modelo de utilidade de sandália
270

: 

 

O desenho industrial, como dito anteriormente, trata dos designs, que ocorrerá sempre 

que existir uma transformação de algum produto já existente
271

. Ao fim desses direitos de 

propriedade industrial, tem-se a marca, que possui poder de distinção em detrimento das 

demais, e é dado por meio do seu reconhecimento, de modo que, ao olhar para um símbolo, 

ou logomarca, ou nome, saiba identificar de qual marca se trata. 
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 O modelo de utilidade mais citado em vasta doutrina do Direito Empresarial, como Fábio Ulhoa Coelho, é o 

exemplo do telefone, desde a sua criação até chegarmos ao celular. 
269

 O exemplo citado por MARIOT, Gilberto. Fashion Law: a moda nos tribunais. São Paulo: estação das letras 

e das cores, 2016, p. 66-68, sobre o calçado trata-se de um calçado que não molha, impermeável. 
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 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR; INSTITUTO 

NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Revista de Propriedade Industrial: Seção I. Nº 2290. 25 

de novembro de 2014, p. 68-69. 
271

 MARIOT, Gilberto. Fashion Law: a moda nos tribunais. São Paulo: estação das letras e das cores, 2016, p. 

68-72, são citados vários exemplos de desenhos industriais, tais como: vestido com visual de lingerie, vestido 

com alça rolotês e configurações aplicadas à bolsa e de solado para calçado. 
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Em um primeiro momento, lidar com o tema pode assustar, pois parecem 

indissociáveis. Mas esse pensamento já começa a ser visto como contrário, afinal o Fashion 

Law une diversas áreas conexas do direito, sem ser ainda considerado um ramo autônomo
272

, 

mas, sim, um microssistema do direito, pois sempre há uma dificuldade de demonstrar todos 

os ramos que fazem parte de um campo jurídico. Contudo, ao mesmo tempo se diferencia dos 

demais e possui uma fonte própria, podendo assim ser considerado
273

. 

A importância do assunto, de acordo com Greenberg
274

, advém de três fatores. O 

primeiro relacionado com o montante bruto que a indústria da moda faz com que circule no 

mundo
275

. O segundo trata da dominação e repressão das marcas em detrimento das 

menores
276

. O terceiro é a proteção da propriedade intelectual
277

 em relação ao fast fashion
278

, 

numa lógica de knocking-off
279

, qual seja, aquele que imita o produto coloca-o à venda mais 

rápido que a empresa que produziu originalmente
280

. 

No âmbito do direito norte-americano, encontra-se uma divisão específica do tema: 

propriedade intelectual, licenciamento, contrafação, estrutura de negócios, acordos 

comerciais, direito do trabalho e importação. É inegável a importância do registro do produto 

para proteção em eventual ação judicial e para contagem dos prazos, diferentemente dos casos 

de direito do autor e de direito de propriedade industrial e intelectual. 

Sobre isso, salienta-se o destaque de um caso envolvendo empresas de roupas infantis 
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 Apesar de os Estados Unidos estabelecerem princípios próprios. 
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 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6ª edição. Brasília: 1995, Editora Universidade de 

Brasília, p. 37. 
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 GREENBERG, Cory. Pace I.P., Sports & Entertainment Law Forum. Fashion Law – A Guide for 

Designers, Fashion Executives, and Attorneys. Vol. 1, edição 1, 2011. Disponível em 
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72 e 73. 
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médio de U$D 7,50.” CARDOSO, Gisele Ghanem. Direito da moda: análise dos produtos “inspired”. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 33-34. 
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no Reino Unido, que quase perdeu a marca por causa de uma empresa grega, que tinha 

registrado o nome anteriormente. Assim, esse caso ilustra um perigo que os empresários 

correm ao buscar proteção da propriedade intelectual em seu proveito (ex. ao registrar as suas 

próprias marcas comerciais) sem auxílio especializado
281

. 

O caso envolveu a marca Kids Unique, um nome considerado fraco pelo advogado no 

momento do registro, e que podia ser perigoso registrar neste nome. Mas, previamente ao 

registro, foi realizada vasta pesquisa sobre o nome. Quando se chegou ao fim da pesquisa, 

verificou-se uma empresa grega com o mesmo nome registrado perante a União Europeia. 

Apesar disso, o dono da empresa inglesa ganhou a disputa judicial, que poderia ter sido 

evitada se tivesse o auxílio de um advogado especializado
282

. 

Historicamente, há diversos casos de registro de marcas, ou monogramas, ou 

elementos caracterizadores e identificadores dessas. Por isso que várias batalhas judiciais 

foram travadas em relação à usurpação do uso de uma marca. Citam-se aqui o caso do 

monograma da Louis Vuitton e o famoso caso da Chanel e seus perfumes versus o irmãos da 

Galeria Laffaiete, os Wertheimer. 

Esse registro é importante além da proteção em si, de um retorno de investimento para 

a marca, que acaba acumulando valores com o passar dos anos
283

. No caso do monograma 

“LV”, a Louis Vuitton, fundada em 1854, buscou somente em 1896 proteção ao famoso 

monograma da marca, sendo um dos monogramas de grandes marcas protegido juridicamente 

há mais tempo no mundo da moda
284

, e também um dos monogramas mais contrafeitos no 

mundo. 

Já o caso de Chanel
285

 aconteceu alguns anos depois do registro de Louis Vuitton. 

Aqui, o elemento que estava em questão era o perfume Chanel n. 5, para o qual foi fechado 

um negócio, que inicialmente funcionaria como uma sociedade, entre Chanel e Pierre 

Wertheimer. Esses seriam responsáveis por produzir e comercializar o perfume Chanel n. 5. 

Ocorre que, dos lucros advindos da sociedade, 70% estava direcionado para os 

Wertheimer, 20% para Bader e 10% para Chanel, que, para eles, apenas dava nome ao 

perfume e à marca. Até que o crescimento de Chanel acabou ofuscando a venda pelos 
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Werthimer e Chanel, o que a levou a buscar desfazer o acordo inicial
286

. A venda de perfumes 

e produtos relacionados não parou e os Wertheimer passaram a vender um creme com a 

mesma fragrância do Chanel n. 5. Aqui Chanel conseguiu uma liminar proibindo a venda do 

produto, que era produzido após uma assinatura de uma procuração, que dava o poder de 

produzir tais produtos, e a tentativa de desfazer a procuração continuou. 

Apenas o exílio de Chanel, durante o nazismo, fez com que ela conseguisse as mesmas 

matérias-primas e passasse a produzir um Chanel adulterado, enquanto estava na Suíça. Essa 

foi a forma com que a estilista conseguiu se defender. Nesse momento, os irmãos Wertheimer 

se sentiram prejudicados e denunciaram a novidade de Chanel como contrafação a um 

tribunal.  

O caso tramitou na França e Estados Unidos. No primeiro país, os Wertheimer eram 

acusados de produzirem “produtos falsos e de qualidade inferior
287

”, requerendo o fim de 

comportamentos abusivos e a restituição de produtos, fórmulas e fabricação à Chanel
288

. Já 

nos Estados Unidos, as acusações eram: “contrafação, abuso da confiança perante Chanel por 

parte da sociedade Les Parfums Chanel
289

”. 

O resultado do processo: Chanel queria 2% sobre as vendas no mundo
290

, e não mais 

os 10% da venda em França. Além disso, foi firmado um novo contrato para Chanel fabricar e 

vender o produto “Mademoiselle Chanel”, com uma condição: não acrescentar o n. 5. Então, 

desde o acordo em 1924, houve a concessão aos Wertheimer a todos os direitos de usar o 

nome, em troca dos 2% da venda no mundo. 

O que se observa é uma importância do ramo, seja para a tutela da marca, do produto 

ou do próprio estilista e suas criações, sem falar, claro, de conseguir definir elementos 

diferenciadores nítidos das marcas no mundo da moda e seus reflexos jurídicos, sejam eles 

doutrinários ou casuísticos. 
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3.3 A PROTEÇÃO E O ESTÍMULO À CRIATIVIDADE 

  

Em relação à tutela e ao estímulo à criatividade, há proteção no Direito da Moda, 

desde o processo criativo até o momento de venda do bem, portanto, há uma vinculação 

econômica entre o fruto da arte do estilista e a aferição econômica da marca. O viés criativo 

surgiu no mundo da moda, pautado em elementos estéticos, como moda ornamental
291

, 

modificado anos depois unindo a estética aos artigos de moda e a influência direta da moda 

com a economia. 

É inegável a união entre o montante econômico global que a indústria criativa da 

moda gera para os bens produzidos e vendidos no mercado. Por exemplo, no Brasil, segundo 

os dados mais atualizados da ABIT (Associação Brasileira de Indústria Têxtil), de dezembro 

de 2017, o faturamento têxtil de 2017 foi de 1 (um) bilhão de dólares em exportação e de 5,1 

bilhões de dólares em importação
292

. 

Mundialmente, as marcas de alto renome possuem uma agregação de valor à marca, 

pois se compra a marca, e não o produto, o que também é uma justificativa para estimular as 

novas ideias e beneficiar o mercado
293

 e as balanças comerciais. 

Destaca Susan Scafidi
294

 que a globalização, dada por meio de novas tecnologias, 

com mudanças de preços globais da produção, seja voltada para importação ou exportação, 

seja para o reconhecimento do estilista (design de moda) com criações criativas, contribuem 

para o interesse no assunto. 

Salienta-se que essa propriedade intelectual, com vasto estímulo à criatividade, deve 

obedecer a alguns limites e satisfazer a alguns elementos específicos, de modo que não leve o 

consumidor a erro no momento da compra do produto. O primeiro deles é a diferenciação dos 

concorrentes
295

, de modo que cada marca ou produto possua sinais distintivos das demais, 

pois, caso contrário, recairia em cópias ou réplicas. 
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O segundo caso, em hipótese que a primeira venha a ocorrer, seria a impossibilidade 

de concorrência leal dos criadores. Afinal, ensejaria uma confusão entre os consumidores no 

momento da compra dos produtos
296

. 

Em contrapartida, o processo criativo é livre, pois é a partir de pesquisas, viagens e 

enquetes, que o designer de moda (estilista) começa o seu processo de desenvolvimento da 

peça ou coleção para desfilá-la em grandes semanas de moda, e são nesses desfiles que as 

tendências das estações nascem para a temporada. 

Pergunta-se: são os produtos do desfile que são realmente vendidos e que fazem 

sucesso? A resposta é simples: como vimos no capítulo anterior, existem os ciclos da moda e 

são exatamente eles que fazem com que as tendências atinjam seu máximo e seu declínio. 

Essas tendências existiam desde os anos de 1900, quando os chamados trendsetters 

surgiram. O objetivo deles era de “capturar o espírito do seu tempo e traduzi-lo em moda 

altamente aceita
297

”. Assim, nasceram as tendências de Paul Poiret, com a libertação das 

mulheres do uso do espartilho; Gabrielle Chanel, e o “estilo garçom
298

” e Jean Patou, que 

criou o estilo “melindrosa”
299

. 

Com o decorrer dos anos, várias outras tendências foram se criando, a exemplo das 

criações de Jeremy Scott para a Moschino, em coleções como a que representava a boneca 

Barbie (Mattel), o Mc Donalds
300

 ou Bob Esponja, todos em 2014, que também foi uma 

criação de tendência. Tanto que suas coleções eram queridas pelas famosas, que acabavam por 

fomentar a tendência ao usar o produto, como foi com a capa de celular imitando o espelho da 

Barbie. 

O elemento jurídico que tutela o intelecto do design, ou seja, a sua criação, impede 

que seja utilizada de outras formas e por outras pessoas, em sede de propriedade intelectual. 

Nesse ponto, diferencia-se a arte da técnica, tendo em vista que tais elementos são decisivos 
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para a escolha da tutela jurídica, se será de propriedade industrial ou intelectual no mundo da 

moda. 

Para isso o contrato do estilista deve ser analisado, ou seja, se ele for contratado para 

desenhar uma coleção específica, sem a produção de seus produtos em nível industrial, 

estaremos diante da arte. Contudo, se o estilista for de marcas de fast fashion, a arte cai em 

declínio, pois a produção das peças é realizada em larga escala. Daí se extrai uma conclusão: 

no caso de obras voltadas para coleções que de sobremaneira utilizam a arte, trata-se de tutela 

da propriedade intelectual; enquanto que as peças produzidas em larga escala relacionam-se 

com a proteção da propriedade industrial. 

Todavia, deve-se ir além, pois ao utilizar uma obra de arte em uma estampa de uma 

blusa, como proceder? Nesse caso, considera André Giacchetta e Matheus dos Santos, no 

âmbito do direito brasileiro, que há uma espécie de zona cinzenta
301

, pois há a junção da arte e 

da propriedade industrial.  

No direito italiano, alguns requisitos de aplicação são os mesmos, como a novidade, 

por exemplo. Em termos ornamentais, entre a produção artística e técnica, considera-se que 

deve existir uma espécie de formulário do produto para medir o valor estético e aferir o gosto 

do consumidor (como uma espécie de pesquisa prévia na busca por tendências), para em 

seguida poder ser dado o caráter industrial e produzido em tal escala
302

. 

Nesse direito, especificamente, merece destaque o requisito da novidade, que não 

precisa necessariamente ser encontrada dentro de uma combinação de cores ou formas, mas 

pode ser visto e identificado por meio de desenhos, cores, modelos, estrutura, material
303

. 

Aqui, faz-se necessária uma teoria para explicar o caso, que se chama teoria da 

unidade da arte. Criada por Pouillet, consistia em ser impossível “determinar claramente uma 

distinção entre as obras de arte aplicada, sob o domínio da arte propriamente dita, e as 

criações de forma destinadas à indústria
304

”. 

Em suma, significa que ambos os direitos são tutelados, de modo que um não se 
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sobrepõe ao outro, pois, apesar de ser um produto do mundo da moda, existe uma obra de arte 

nele aplicada, havendo dois direitos em uma única peça. 

Acerca do direito autoral, no Brasil, alguns requisitos devem ser observados, tais 

como novidade, que consiste em: não existir no mundo industrial, nem ser réplica, ou seja, o 

produto não deve existir no chamado estado da técnica
305

. Ao obedecer tais requisitos, a obra 

do estilista será protegida pelo direito autoral. 

Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, o produto deverá ser utilitário, ou seja, 

deve ser útil e funcional, ainda que a obra de arte seja aplicada na técnica (aqui, entenda como 

uma estampa em uma roupa
306

). Apesar de isso não ser unânime na doutrina, é defendido por 

André Giacchetta e Matheus dos Santos. 

Ressalta-se que essa tutela à criatividade do estilista também se encontra inerente à 

forma de como o objeto é produzido, diferenciando-o quanto aos demais
307

, justificando-se 

para se tornar mais agradável a pessoas importantes do mundo da moda: os consumidores. 

Desde que tragam elementos importantes e necessários à propriedade industrial, como a 

novidade e a originalidade, para poder possuir tais tutelas jurídicas. 

Sobre a originalidade, uma problemática é importante: como ser original num mundo 

em que tudo se transforma ou se reinventa? A maioria dos estudiosos sobre o tema, citando 

André Giacchetta e Matheus dos Santos
308

, asseguram que a originalidade é duvidosa e 

afirmam a ideia de que a moda é uma tendência e é difícil saber onde a tendência se iniciou e 

quem foi o verdadeiro precursor daquele produto. 

Para chegar a esse ponto de vista de qual produto é o original, é de suma importância 

observar qual é a data do registro da mercadoria. Um dos casos mais emblemáticos acerca da 

originalidade, ou de qual produto chegou primeiro ao mercado, para ser suscetível de tutela, 

foi o caso do solado vermelho, envolvendo Christian Louboutin e Yves Saint Laurent. 

O caso se iniciou em 2011 na Corte norte-americana, cujo litígio consistia em qual 

marca de sapatos tinha o poder de usar o solado vermelho, que à época era utilizado por 

ambas as marcas. Louboutin afirmou que esse solado dava um poder distintivo da marca, 

buscando que fosse impedido o uso pela Yves Saint Laurent o uso desse solado. 

Na decisão final da ação, a Corte norte-americana permitiu Yves Saint Laurent 
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comercializar um modelo específico de sapato monocromático em cor vermelha e solado 

vermelho. Os demais sapatos de solado vermelho seriam de exclusividade da Louboutin
309

. 

Em relação às questões de proteção à criação, também se relacionam com a marca. 

Pois a marca possui elementos distintivos, de modo que se saiba qual marca está sendo 

consumida, além do próprio status que a marca consumida passa à sociedade
310

. 

Em termos de proteção da criatividade e o que dispõe o texto constitucional, tem-se 

que o texto não estava alheio à tutela do estilista, bem como os próprios preceitos de 

propriedade industrial também não estão isentos de proteção no rol dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Como exemplo disso, cita-se o caso ocorrido no Tribunal de Justiça de São Paulo que 

proibiu a comercialização de bolsas similares às da marca francesa Hermès, por meio da 

Apelação nº 0187707-59.2010.8.26.0100, e no caso do estilista Marcelo Sommer, decidido 

pela 5ª Câmara de Direito Privado. 

O primeiro caso
311

 tratou da comercialização de bolsas da marca francesa Hermès, 

destacando a proteção dada pela Lei de Direitos Autorais. A empresa alegou ter tido parte de 

uma de suas linhas plagiadas por uma empresa brasileira. Em sede de defesa, a empresa 

brasileira alegou que a marca francesa não possuía registro no Brasil, logo não detinha 

proteção no ordenamento brasileiro. 
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O resultado da apelação foi o mesmo da sentença, a proibição da comercialização, 

produção, importação e exportação dos produtos, além da fixação de multa diária. Além da 

condenação em danos morais em favor da empresa francesa. 

O segundo caso, também oriundo do TJSP, tramitou na 5ª Câmara de Direito Privado 

e versava sobre o caso do estilista Marcelo Sommer, que registrou o nome da marca e a 

vendeu posteriormente a marca de fast fashion, C & A. O órgão colegiado decidiu que, após a 

venda, o estilista não mais podia utilizar o próprio nome. 

A questão foi colocada no Poder Judiciário após a assinatura de um contrato com 

uma loja de departamento, lançando uma coleção com o nome do estilista. Todavia, a marca 

já estava sendo utilizada em nome da vendida anteriormente. 

Para os desembargadores, destaca João Francisco Moreira Viegas que:  

 

O estilista violou a cláusula de não concorrência que consta no contrato de compra e 

venda com o grupo catarinense. “A inscrição do nome nas etiquetas das peças por 

ele idealizadas para a C&A inegavelmente permite questionamento sob a ótica da 

obrigação contratual de concorrência”, diz.  

Na decisão, o desembargador afirma ainda que a assinatura não havia sido utilizada 

apenas para evidenciar “de modo meramente informativo” a autoria da coleção. 

Segundo ele, o uso do nome Marcelo Sommer fomentou a comercialização dos 

produtos por meio de aproveitamento “tanto do nome do estilista quanto da própria 

marca Sommer”.  

 

Demonstra-se que há possibilidade de utilização do mesmo nome, desde que seja 

eminentemente informativo acerca de determinada coleção.  

Desses casos, extrai-se que a ideia (criação) projetada em uma coleção, a qual tenha 

eventualmente a ideia retirada de terceiros, será protegida pela Constituição Federal, Lei de 

Propriedade Industrial, Lei de Direitos Autorais e Código Penal, por exemplo. 

 

 

3.4 A TUTELA DO INTELECTO: A DISCUSSÃO ENTRE A LEI DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL E O DIREITO DA MODA AMERICANO 

 

Inicialmente se analisa o direito autoral, e em seguida, analisam-se os elementos 

específicos ou de congruência em relação à propriedade industrial. Como ponto de partida, 

tem-se o chamado copyright surgido no direito inglês
312

, mas que é vastamente utilizado no 

direito norte-americano, tendo como contra partida o Direito do Autor, de origem francesa, em 

que há uma inclinação brasileira a seguir. 
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Não se pode deixar de observar a importância do texto constitucional americano de 

1787, ao tentar encontrar um ponto em comum da obra no estado da técnica ou da arte. Desse 

modo, previa o texto constitucional que os autores e inventores tinham direito exclusivo sobre 

os escritos e descobertas realizadas
313

. 

Não obstante, no direito norte-americano, o copyright é explorado e discutido sob a 

ótica de um dos principais problemas específicos da moda que frequentemente existem nos 

litígios
314

. Enquanto que no Brasil alguns requisitos legais devem ser observados, como a 

“ordem extrapecuniária, imaterial, albergada no cerne moral da obra; em seguida, o de ordem 

patrimonial, protegido sob o manto do Direito de propriedade
315

”. 

Os preceitos inerentes aos direitos autorais e ao copyright, para que ambos existam 

no mundo jurídico e sejam passíveis de análise, são vistos da seguinte forma: o primeiro é 

analisado pelos conceitos legais, e esclarece que “pertencem ao autor os direitos morais e 

patrimoniais sobre a obra que criou
316

” e o segundo é visto como o direito de cópia ou 

reprodução
317

.  

Para isso, é necessário realizar um breve comentário acerca do copyright e do direito 

autoral em termos históricos, pois originalmente ambos se relacionavam apenas com obras 

literárias. O primeiro era focado na reprodução dos exemplares e o segundo na pessoa do 

próprio autor
318

. 

O direito do autor possui duas bifurcações em termos de natureza jurídica, a de 

ordem pessoal e a de ordem patrimonial. A primeira se relaciona com a ordem moral e o 

intelecto do autor no momento da criação, enquanto que a segunda é que se relaciona com o 

direito de ordem real da obra, logo, é o gozo econômico total ou parcial da obra
319

. 

A garantia da obra em termos de pecúnia é dada justamente por causa dessa última 

divisão, pois há uma possibilidade de gerar valores para o autor, ou para terceiros, 

definitivamente ou temporariamente
320

. Depreende-se que é o direito autoral protegido em 
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 MARIOT, Gilberto. Fashion Law: a moda nos tribunais. São Paulo: estação das letras e das cores, 2016, p. 

76. 
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 Idem 314, p. 78. 
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 Bisidem, p. 79. 
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 Op. cit, p. 79-80. 
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 CARDOSO, Gisele Ghanem. Direito da moda: análise dos produtos “inspired”. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
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duas vertentes, a patrimonial e a moral, tutelando a criação e a obra final. Esse conceito é 

distinto quando relacionado ao copyright, pois a única coisa que se protege é a obra
321

. 

O copyright
322

, em tradução mais livre, é o direito da cópia para o direito norte-

americano, que busca analisar esse direito junto com a proteção oferecida pelo direito do autor 

e as possíveis lides que poderão surgir
323

. Também se tutela uma imagem, uma pintura em 

uma camiseta, um padrão de tecidos, uma fotografia de um modelo vestindo uma parte de 

roupa ou uma parte de uma joia
324

.  

Mas somente isso é protegido pelo copyright, os casos de artigos de vestuário 

tridimensionais nunca foram totalmente levados para os Estados Unidos
325

. Isso se justifica, 

assim como no Brasil, pelo o fato de que algumas espécies são essencialmente protegidas pela 

propriedade intelectual, como é o caso das patentes ou o conjunto de vestuário
326

. 

O problema da tutela do copyright no âmbito da moda se concretizou em um caso 

que foi julgado envolvendo um design de sapato. Não estava claro quais elementos do design 

seriam suficientes para "separar" um primeiro modelo de sapato de um segundo modelo, 

podendo esse ser ou não considerado uma cópia ilegal do primeiro. Isso mostra que é 

relevante para o direito determinar quais características de design acarretam em uma proteção 

genérica do design (copyright) e quais não são suficientes. 

Para determinar se um design é suficiente diferente de outro, de modo a não infringir 

o copyright, devem ser observados os padrões originais de fábrica, imagens, artigos de 

utilidade 
327

, nível dos detalhes trabalhados em joias,
328

 nível de peculiaridades do vestuário e 
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de acessórios
329

. Exige-se um mínimo de originalidade no produto copiado, para que não seja 

penalizado pelo copyright.
330

. 

Como proteção aos desenhos industriais, existe o chamado registro industrial, que é 

equivalente em alguns países ao registro de patentes. Muitas vezes são protegidos desenhos 

ornamentais, tais como sapatos, óculos e frascos de perfume. A maioria dos países requer que 

a marca ou companhia do designer solicite o registro antes de associar o produto a um local 

de venda, como ocorre nos Estados Unidos, que possuem um período de graça
331

, também 

aplicável no Brasil. 

Acerca da proteção do copyright em nível mundial, oferece proteção e possibilidade 

de certificação do registro os Estados Unidos, com notáveis exceções: Canadá e China. 

Ademais, para garantir essa proteção, celebrou-se um acordo internacional na Convenção de 

Berna
332

. O acordo determinou vários aspectos da lei de copyright moderna, introduzindo o 

conceito de que a proteção existe assim que o trabalho é criado, em vez de requerer registro 

prévio. A Convenção também trouxe a exigência de que os signatários reconhecessem direitos 

de copyright possuídos por cidadãos de todos os demais signatários.
333

. Os Estados Unidos 

inicialmente não fizeram parte de tal Convenção Internacional
334

, mas o país se tornou um 

signatário a partir de 1988. 

Em relação à proteção internacional, coloca Kolsun e Jimenez que, em uma 

perspectiva global das marcas, a proteção intelectual nos Estados Unidos é necessária, mas 

não é suficiente. A propriedade intelectual pode ser protegida em termos mundiais devido a 

sua base. Mas é extremamente necessária a prevenção da entrada dos knockoffs nos Estados 
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 Bisidem, p. 51. 
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 Op. Cit., p. 50-51, 
334

 Idem 331, p.98. 



76 

 

Unidos e a prevenção da produção de knockoffs no resto do mundo
335

. 

Assim, o pensamento final em relação ao Direito da Moda e à aplicação dos direitos 

autorais é a mesma citada por Gilberto Mariot, acerca da impossibilidade de aplicação desses 

no ramo da moda, principalmente nos Estados Unidos.  

Isso se justifica “seja na parte de concepção, criação e projeto, seja na criação de 

estampas, ou mesmo na modelagem de vestuários ou nos acessórios de Moda em geral, como 

calçados, bolsas, lenços etc.
336

”. 

Outra justificativa é a de que nos Estados Unidos existe o chamado Piracy 

Paradox
337

, ou seja, a pirataria prejudica tanto esse ramo que é considerada como a que “se 

beneficia da falta de proteção jurídica
338

”. Essa se relaciona diretamente com os direitos 

autorais, que não são cobertos por tal proteção
339

. 

Isso se justifica porque as criações dos designs de moda nos Estados Unidos são 

vistas como obras utilitárias,
340

, portanto, sem valia para a tutela do direito autoral. 

Para chegar a essa conclusão uma análise é simples, há elementos próprios da 

Propriedade Industrial que especificamente já tutelam a parte criativa da moda, que como 

visto é o desenho industrial. Assim, já existem elementos suficientes que tutelam as etapas 

iniciais do produto. Além da própria forma como o direito autoral é visto nos Estados Unidos. 

Outra justificativa é a de que o TRIPS, ao tratar da lei autoral relacionada com artes e 

literatura, abrange somente isso, sem levar em consideração outros elementos, como as obras 

consideradas funcionais e utilitárias, nas quais estão inseridos os produtos do mundo da moda. 

Ou seja, é mais um elemento que justifica a inaplicabilidade do direito autoral a esse ramo, e 

ratificando a ideia/tese de que o melhor a se utilizar em tais casos é o direito da propriedade 

industrial
341

. 

Essa crítica, trazida brevemente, dá-se pelas largas decisões dos tribunais e das 

petições dos advogados, que largamente trabalham na tutela dos direitos autorais para 
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fundamentar ações e decisões judiciais que tramitam ou tramitaram nos tribunais. Muitas 

vezes isso se fundamenta pelo fato de que tais casos dispensam o registro, diferente do que 

ocorre com a propriedade industrial
342

. 

Como exemplo, nos Tribunais americanos citam-se casos como o Mazer vs. Stein
343

, 

cujo objeto da decisão aduz que apenas a obra de arte relacionada à perícia é arte, tudo que dê 

utilidade ao objeto não é. 

Além disso, em relação ao Direito da Moda, ao copyright e às artes aplicadas, em 

análise comparativa com o direito do autor, nos Estados Unidos não há a tutela das artes 

aplicadas, diferente do que ocorre com o Brasil
344

. 

A legislação norte-americana está tentando rever a forma como se tutelam os designs 

de moda. Tanto que há mais de 10 anos os estilistas tentam mudar a legislação americana 

sobre o tema por meio de Projetos de Lei, como: Lei de Proibição à Pirataria de Designs e Lei 

de Proteção
345

 e Prevenção contra Pirataria de Designs Inovadores
346

. 

O intuito de tais legislações era de criar uma base de dados unificada via internet que 

possibilitasse uma consulta das marcas ou designs. Essa base de dados
347

 tinha como objetivo 

maior disseminar a proteção dos direitos autorais para os mais diversos produtos do mundo da 

moda, como sapatos, bolsas e óculos
348

. 

Contudo, todos os esforços despendidos pelos estilistas norte-americanos foram em 

vão, e os projetos restaram rejeitados pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos e, 

consequentemente, a proteção dos direitos autorais aos estilistas, continua inexistindo
349

.  
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4. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB O ASPECTO DE PROTEÇÃO 

INTERNACIONAL DA MODA: ANÁLISE DAS MARCAS DAS GRIFES 

 

Falar que se compra um produto pela marca e não pelo o que oferece é um dos 

pensamentos mais difundidos pelo poder do símbolo. Essa importância existe desde o século 

XIX, quando surgiu a ideia de forma de consumo por meio do símbolo, ou seja, da marca
350

. 

O consumo de marca X, Y ou Z, representa muitas vezes o acesso a produtos de qualidade 

maior, considerado de mercado de luxo, em que se incluem as marcas de grife.  

Do mesmo modo que há o consumo por aqueles que possuem a oportunidade de 

adquirir tais produtos da marca X, existe outra parte que deseja tê-los, causando uma 

desigualdade social
351

 existente no mundo da moda desde os primórdios. 

Muitas das vezes, essa vontade de adquirir o produto não reflete diretamente no 

produto, mas sim na marca e no que ela representa perante a sociedade, independente de ser o 

produto original ou não. Portanto, essa marca de grife, que produz a invenção original, deverá 

ser protegida em nível nacional e internacional por intermédio de legislações específicas sobre 

propriedade industrial e intelectual, por exemplo. 

Logo, todo sistema jurídico nacional ou internacional deve possuir normas que, além 

de unificar o sistema, tenha elementos que o faça ter eficácia social. Tal eficácia deverá seguir 

uma evolução tecnológica, científica e humana da sociedade, caso contrário, a norma 

provavelmente não terá efeito e acabará como norma sem eficácia social ou será um 

dispositivo que já nasceu sem aplicabilidade. 

Daí, ao analisar o momento de exploração de determinada invenção, seja ela 

industrial ou não, uma proteção em relação às marcas deverá existir. Pois, como justifica 

Denis Borges Barbosa, “seus consumidores sofreriam um preço monopolista, enquanto os 

demais teriam o benefício da concorrência, além de não necessitarem alocar recursos para a 

pesquisa e desenvolvimento
352

”. 

Sob esse viés, surge a necessidade da tutela internacional para propriedade industrial 

como um todo ou para a marca. Disso surgiu a Convenção Unionista de Paris (CUP), 

contendo a definição
353

 de Propriedade Industrial também trazida pela Lei brasileira de 
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Propriedade Industrial (LPI) em 1996, ressaltando a importância de harmonizar 

internacionalmente o assunto e incorporá-lo nacionalmente. 

A importância de legislações que tratam acerca da propriedade industrial no ramo do 

Direito Internacional surgiu pós Revolução Industrial, com justamente dois documentos 

importantes: a Convenção Unionista de Paris e a Convenção de Berna, definido por 

Dominique Carreau e Jahyr-Philippe Bichara
354

 como um ramo do Direito Internacional. 

Essas Convenções são de suma importância, pois foi a partir delas que começou a acontecer a 

padronização relacionada aos direitos autorais
355

. 

A relevância do estudo do tema é destacada por Denis Borges Barbosa, ao afirmar 

que é no âmbito da propriedade intelectual que há uma maior incidência e aplicabilidade das 

normas internacionais, principalmente quando relacionada à propriedade industrial
356

. 

 

 

4.1 APLICABILIDADE DA NORMA INTERNACIONAL NO BRASIL: A 

NECESSIDADE DE INTERNALIZAÇÃO 

 

Para tratar da internalização da norma internacional no Brasil, destaca-se que, 

diferente de alguns ordenamentos jurídicos, é necessário um procedimento de incorporação do 

documento internacional no ordenamento pátrio definido pela Constituição Federal
357

. Essa 

incorporação ou internalização é conceituada por Paulo H. G. Portela como o “processo pelo 

qual os tratados passam a também fazer parte do ordenamento jurídico nacional dos entes 

estatais, adquirindo status semelhante aos das demais espécies normativas da ordem 

estatal
358

”. 

Após a internalização do tratado no país, o judiciário poderá utilizar a norma 

internacional como se nacional fosse, auxiliando os operadores do direito no momento de uma 
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fundamentação de ações e decisões judiciais
359

. 

Todavia, para que se chegue ao exame do Congresso Nacional, é imprescindível que 

ocorra o encaminhamento da exposição de motivos, dirigida pelo Ministro das Relações 

Exteriores ao Presidente da República, informando sobre a assinatura de determinado tratado. 

Em seguida, o Presidente da República envia uma mensagem para o Congresso Nacional, 

solicitando a análise do tratado para fins de ratificação, cabendo ao Congresso Nacional 

analisar a autorização ou não da ratificação do tratado, para ser editado um Decreto legislativo 

pelo Presidente do Congresso autorizando ou não. Caso o teor seja positivo, o Presidente da 

República promulgará um Decreto e, em seguida, será publicado no Diário Oficial
360

. 

Outra diferenciação importante é a de que as normas de jus cogens podem ser 

aplicadas mesmo sem ratificação do Estado
361

, mas o Brasil não adota essa teoria da 

introdução automática. No caso dos tratados
362

, no Brasil, a regra é a ratificação para que se 

tornem obrigatórios. 

Para a incorporação de um documento internacional no Brasil, essas fases deverão 

ser ultrapassadas, justificando-se pelo procedimento de incorporação que necessita de 

cumprimento de atos jurídicos específicos, emanados por uma autoridade estatal. No caso, a 

competência é do Congresso Nacional para resolver os assuntos relacionados aos Tratados 

Internacionais e, em seguida, a promulgação do Tratado pelo Presidente da República. 

Após a promulgação do Chefe do Executivo federal, será formalizado via Decreto, 

que autoriza a execução do tratado no ordenamento jurídico brasileiro, com a consequente 

determinação da publicação no Diário Oficial, que dá força obrigatória nacionalmente
363

. 

Desse modo, a título de exemplo, observa-se a incorporação da Convenção Unionista 

de Paris no país. Como primeiro ponto, foi necessário passar por análise do Congresso 

Nacional, e em seguida foi promulgado pelo Presidente da República um Decreto dando 

validade ao documento internacional, no caso o Decreto 635, de 21 de agosto de 1992.  

O Decreto pode vir seguido de uma lei ou não. No caso da propriedade industrial, foi 

editada e promulgada a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que passou a regular os direitos 

relacionados à propriedade industrial. Esse procedimento até aconteceu com o Acordo de 
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Madri, mas acabou denunciado
364

em 1934 e perdeu sua eficácia no Brasil
365

. 

Assim como a Convenção Unionista de Paris, outros documentos internacionais 

poderão ser ratificados e devidamente promulgados no Brasil. Após entrarem em vigor, 

passam a produzir efeitos e fazer parte das normas jurídicas nacionais
366

. 

Dentre os efeitos produzidos pela norma internacional integrada ao ordenamento 

jurídico nacional, existe o de revogar as disposições contrárias ou incompatíveis com a nova 

regra jurídica
367

. 

Porém, não se pode esquecer de legislações internacionais sobre o assunto, que já 

foram devidamente incorporadas à legislação brasileira. Ora, se há a Convenção Unionista de 

Paris, a Convenção de Berna e a Ata Final que incorporou os resultados da Rodada do 

Uruguai de Negociações Comerciais Mulitilaterais do GATT, todos inseridos no ordenamento 

nacional, com seus devidos Decretos
368

, poderão ser utilizados nas fundamentações de casos 

concretos, mas a problemática gira em torno do Protocolo de Madri, ainda não incorporado. 

Não obstante o Brasil ter internalizado a Convenção Unionista de Paris, apenas até 

meados de 2017 se manifestou acerca do ingresso no Protocolo de Madri, alegando que 

estaria o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) se aparelhando para poder 

modificar os mecanismos de registro das marcas.  

O reconhecimento do Protocolo no Brasil seria de suma importância para uma 

uniformização do tratamento das marcas dentro e fora do país, pois, a partir de então, os 

participantes do Protocolo poderiam de forma unificada requerer o registro de tutela da marca 

em apenas um Estado e esse valer para os demais. Além da junção do registro, outro ponto 

positivo seria a uniformização dos prazos de requerimento do registro e a manutenção do 

direito de prioridade, conforme dispõe a CUP.  

O Acordo firmado em junho de 1989, e atualizado no Protocolo de Madri, jamais 

tinha sido objeto de discussão na Câmara dos Deputados para fins de votação e vigência no 

Brasil, até novembro de 2016, quando foi transformada em um projeto para internalização no 
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 De acordo com MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 404-405, o ato de denúncia seria a revogação de um tratado por lei 

posterior, condição de exceção de revogação dos tratados. E de acordo com PORTELA, Paulo Henrique 

Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Editora Jus Podium. Salvador: 2010, p. 140, as formas de 

extinção dos tratados possuem as seguintes possibilidades: “denúncia e retirada: permanência de um número de 

participantes inferior ao mínimo estabelecido, nos tratados multilaterais. Vontade comum das partes: fim da 

vigência do tratado por prazo fixo, com condição resolutiva ou com objetivo que tenha sido atingido. Alteração 

fundamental das circunstâncias (incluindo guerras): substituição por outro tratado. Violação substancial: desuso 

(caducidade). Impossibilidade de cumprimento (perda do objeto): rompimento das relações diplomáticas”. 
365

 O assunto do Acordo de Madri e suas revisões serão melhores analisados no ponto 4.4. 
366

 Idem, p. 404. 
367

 Bisidem, p. 404. 
368

 Mais detalhes no ponto 5.4 deste trabalho. 
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país, por meio do PDC 860/2017
369

. 

Esse procedimento de incorporação dos documentos internacionais é importante, 

porque existem documentos internacionais (Tratados, Protocolos, Convenções,...) que, para 

serem incorporados ao ordenamento brasileiro, deverão estar de acordo com as normas 

constitucionais. Desse modo, após passarem pelo trâmite de aprovação junto ao Congresso 

Nacional, devidamente aprovados, poderão ser internalizados à ordem jurídica pátria, desde 

que sejam compatíveis com os preceitos constitucionais vigentes. 

Assim, para que o Protocolo de Madri tenha validade no país, para os casos que não 

envolvam contratos que tenham como objeto o Protocolo, deverá esse ser internalizado. Por 

enquanto, a previsão é de que em 2019
370

 o INPI tenha meios tecnológicos suficientes para 

aplicá-lo, desde que sua devida incorporação aconteça. 

É importante destacar o que Denis Borges Barbosa preceitua ao defender a 

internalização da propriedade intelectual, afirmando que só assim o país seria detentor de 

tecnologia, mão de obra para explorar o produto
371

. Do mesmo modo, caso houvesse a 

concessão do invento, o país estaria em desvantagem em relação aos demais, pois não teria 

como desenvolver pesquisas e desenvolver a descoberta
372

. 

Conclui-se, então, que, apesar de o Brasil não ser obrigado a ratificar ou seguir o que 

propõe o Protocolo de Madri, para que esse tenha validade, há necessidade de internalização 

da norma internacional ao ordenamento vigente, caso contrário, o único documento que 

continuará a ser utilizado como parâmetro é a Convenção Unionista de Paris sem as 

complementações necessárias presentes no Protocolo. 

 

 

4.2 COMO A MODA PODE SER CONSIDERADA UM DIREITO PARAUNIVERSAL 
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 EMENTA: Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de 

Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri 

relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação 

das declarações e notificações que especifica. BRASÍLIA. PDC 860/2017. Projeto de Decreto Legislativo de 

Acordos, tratados ou atos internacionais. Disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2164129&ord=1> Acesso em 28 

mar. 2018. 
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 BRASIL. INPI se prepara para possível adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Disponível em < 

http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-se-prepara-para-adesao-do-brasil-ao-protocolo-de-madri> acesso em 04 

mai. 2018. 
371

 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Lumen Juris, 2010, p. 137. 
372

 Idem, p. 137. 
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Inicialmente, para entender o direito parauniversal
373

, as áreas do Direito Internacional 

serão brevemente relatadas. A primeira delas é em relação à necessidade da existência de um 

direito que englobasse os problemas regionais existentes, mas de forma universal, pois esses 

surgiam de acordo com a localização geográfica dos países, com diferentes tradições, 

costumes e características
374

. 

Nessa seara, considera Jorge Miranda uma divisão do Direito Internacional, incidida 

da divisão entre os documentos internacionais e os internos, chamadas de Direito 

Internacional Geral ou comum e Direito Convencional, em que o primeiro vincula os Estados 

aos demais sujeitos, enquanto o segundo vincula apenas alguns
375

. 

Como uma evolução de tais conceitos, extrai-se a ideia de extensão mundial ou 

parauniversal. Quando incidem temas que vão além dos previstos nos tratados multilaterais, 

isso é considerado como direito parauniversal
376

. As decisões que são consideradas como de 

direito parauniversal
377

 advêm de instituições como a ONU (Organização das Nações 

Unidas), UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), 

OMS (Organização Mundial da Saúde)
378

, dentre outras
379

. 
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 Muitos autores tratam do tema como Direito Internacional Geral, apesar de haver uma pouca diferença entre 

os termos. 
374

 MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. Princípia Editora, Lda. Estoril: 2006, p. 26. 

Disponível em < https://books.google.com.br/books?id=2AK1-

Ak0irUC&pg=PA257&dq=direito+parauniversal&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwj81OmVxPTaAhXDFJAKHahvARcQ6AEILDAA#v=onepage&q=parauniversal&f

=false> acesso em 07 mai. 2018. 
375

 Idem. 
376

 Bisidem 
377

 Ainda explica MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. Princípia Editora, Lda. Estoril: 

2006, p. 17, que: “A par das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho, constituir-se-iam, 

entretanto, outras organizações de âmbito parauniversal, cobrindo os mais diversos domínios, nos sectores 

económicos, sociais e culturais: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

Organização Mundial da Saúde, etc. Juridicamente distintas das Nações Unidas, estão-lhe vinculadas, enquanto 

suas organizações especializadas, por acordos celebrados através do Conselho Económico e Social (arts. 57º e 

63º) e dai falar-se, por vezes, em “família das Nações Unidas”.” Op. Cit. 
378

 Op. Cit. 
379

 O Tribunal Internacional de Justiça também considerou que assuntos referentes a diplomacia, em que há 

interesses de particulares, não fazem parte da mesma categoria do Direito Internacional Geral ou nos 

instrumentos de caráter universal ou parauniversal. Tanto que no caso em tela (não reconhecimento pela Bélgica 

do direito a proteção diplomática de acionistas nacionais de uma sociedade comercial de um Estado terceiro em 

relação a medidas tomadas contra aquela sociedade comercial noutro Estado terceiro) em “reparação de danos 

sofridos ao serviço das Nações Unidas, este direito baseia-se no preenchimento de duas condições: 1) o outro 

Estado violou uma obrigação para consigo relativa a um dos seus nacionais; II) só o Estado ao qual uma 

obrigação internacional é devida pode apresentar uma pretensão relativa à sua violação”. RIBEIRO, Manuel de 

Almeida; COUTINHO, Francisco Pereira. Jurisprudência Resumida do Tribunal Internacional de Justiça: 

1947-2015. Publicações Dom Quixote. Alfragide: 2016, sem pág. Disponível em: < 

https://books.google.com.br/books?id=AI8ODAAAQBAJ&pg=PT96&lpg=PT96&dq=direito+internacional+ger

al+%C3%A9+o+mesmo+que+direito+parauniversal&source=bl&ots=5Q4ge3ap3s&sig=smDAJe-

UObwvsw31JAy_L_gebcQ&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjByuvDvPTaAhUFFpAKHUziDV0Q6AEIMjAC#v=onepage&q=direito%20interna
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As decisões que são emanadas por essas organizações internacionais, considera Celso 

de Mello, como uma nova fonte do Direito Internacional, pois se originam de uma 

organização internacional específica, sendo obrigatórias ratificadas ou não
380

. Além disso, 

também se destaca que “negar que estas decisões sejam fontes do DI é não reconhecer o 

processo de integração da sociedade internacional”
381

, afinal as normas emanadas pelas 

organizações internacionais são as mais recentes fontes do Direito Internacional
382

. 

Outra justificativa, no caso de aplicação dessas normas, é dada pelos professores 

Dominique Carreau e Jahyr P. Bichara
383

, que as consideram como um regramento 

importante, pois se impõem ao Estado, ainda que não exista nenhuma norma imperativa, 

destacando a relevância dessas por ser fruto de derrogações específicas ou regionais
384

. 

Em relação ao Direito da Moda, existe uma instituição no âmbito da ONU que se 

destaca, chamada UNICRI
385

 (United Nations Interregional Crime and Justice Research 

Institute), que dentre as suas competências e ações, trata das contrafações. 

A relação entre moda e contrafação é intensa, pois o ramo da moda é um dos mais 

contrafeitos no mundo. Isso ocorre além da própria universalidade na produção da peça 

falsificada, como no consumo mundial de tais produtos. Inclusive, considera a UNICRI que 

esse tráfico de produtos contrafeitos cresce cada vez mais, de forma epidêmica, graças a redes 

criminosas transnacionais exploradoras do lado negativo da globalização
386

. Dentro dessa 

classificação está a contrafação, como a mais lucrativa e menos perigosa dentre as atividades 

que a UNICRI abarca. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas para combater esse crime são os malefícios 

que as tecnologias antifalsificação podem desempenhar a governos, produtores de tecnologia 

                                                                                                                                                                                     
cional%20geral%20%C3%A9%20o%20mesmo%20que%20direito%20parauniversal&f=false> acesso em 07 

mai. 2018. 
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 MELLO, Celso D. Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público: I Vol. Rio de Janeiro: Renovar, 

2004, p. 313. 
381

 Idem, p. 314. 
382

 Bisidem, p 314. 
383

 Os autores utilizam a terminologia de regras do direito internacional geral, como convencionais ou 

costumeiras. 
384

CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. Direito Internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016, p. 136. Acerca do regionalismo e sua importância para que hoje se conhece como direito parauniversal, 

encontra guarida no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, sugerindo-se a leitura da obra Cooperação e conflito 

nas relações internacionais de Joseph Nye. 
385

 O UNICRI faz parte da ONU desde 1965, cujo intuito é apoiar os países na previsão do crime e na facilitação 

da justiça criminal. A necessidade da entidade foi devido à evolução dos crimes e da internacionalização e 

disseminação deles. Disponível em: UNICRI, About UNICRI. Disponível em < http://www.unicri.it/institute/> 

acesso em 07 mai. 2018. 
386

 UNICRI. Anti-counterfeiting systems and technologies: supporting knowledge creation and information 

sharing on public private partnerships. Disponível em < 

http://www.unicri.it/topics/counterfeiting/anticounterfeiting_technologies/> acesso em 7 mai. 2018. 
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e associações industriais, além da pouca literatura especializada acerca do tema
387

. No 

entanto, a promoção de sistema ad hoc promovido pela UNICRI, com o intuito de especializar 

alguns provedores
388

 para lidar com as demandas, parece ser um avanço, pois beneficiaria 

tanto o setor público como o setor privado
389

. 

As marcas são os produtos mais falsificados no mundo, sejam em óculos, roupas, tênis 

ou acessórios. Os números de produtos advindos da contrafação são altos, inclusive em 

termos de perda econômica e comercial para os países. Ao trazer a realidade dessas perdas 

para o Brasil, a CPI da Pirataria, realizada no ano de 2004, calculou um prejuízo ao país no 

monte de R$ 1,4 bilhão, que respondia por 72% do mercado e com evasão fiscal no montante 

de 28%
390

. 

Na última pesquisa do IBOPE/FECOMÉRCIO RJ
391

, em 2008, foram analisados os 

dados de sete categorias
392

 em relação ao impacto de impostos, cujos valores aproximados 

foram de 18,6 bilhões de reais, enquanto que no mercado pirata o valor chegou ao montante 

de 46,7 bilhões de reais e os valores declarados seriam no total de 23,3 bilhões de reais. 

Além disso, a moda é universal e global, pois as grandes marcas possuem lojas em 

diversos países do mundo, ressaltando a importância das tutelas existentes, seja em relação às 

difundidas pela UNICRI, como pelos documentos internacionais (Convenções, Protocolos e 

Acordos) sobre o direito marcário, editados pelos mais diversos órgãos internacionais. 

Nesse caso, é inegável a importância da moda para a economia mundial, 

principalmente das grandes marcas, como Louis Vuitton, Christian Dior, Michael Kors, Prada, 

dentre outras, que geram altos lucros para as empresas que vendem os produtos de modo 

globalizado, seja por meio de lojas físicas nos países ou por meio de plataformas digitais. 

Desse modo, não tem como se negar as características parauniversais do Direito da Moda
393

, 
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 UNICRI. Anti-counterfeiting systems and technologies: supporting knowledge creation and information 

sharing on public private partnerships.Disponível em < 

http://www.unicri.it/topics/counterfeiting/anticounterfeiting_technologies/> acesso em 7 mai. 2018. 
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 Sobre isso, a UNICRI tem um projeto para apoiar esforços e reduzir a disseminação de produtos falsificados e 
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anticontrafacção em diferentes áreas geográficas e sectores de mercadorias. 
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 Idem 386. 
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 BRASIL. CONGRESSO, Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria. CPI da 

Pirataria: relatório. Brasília: Câmara dos Deputados. Coordenação de Publicações, 2004, p. 63. 
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 FÓRUM NACIONAL CONTRA A PIRATARIA. Relatório IBOPE: out. 2008. Disponível em 

<http://forumcontrapirataria.tempsite.ws/web//conteudo/pesquisa/F37140f48274482827914f76b72efc08fd5882f

a.pdf> acesso em 27 out. 2013. 
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 Roupas, tênis, brinquedos, relógios, perfumes, cosméticos, jogos eletrônicos e peças para motos. 
393

 Além de Direito parauniversal, o Direito da Moda, pode ser considerado como Direito Transnacional, tendo 

em vista que a moda está intrinsecamente ligada ao surgimento das marcas e do crescimento do comércio, cuja 
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abarcada principalmente nas decisões emanadas pela ONU, através da UNICRI. 

 

 

4.3 CONVENÇÃO UNIONISTA DE PARIS: ASPECTOS DO DIREITO MARCÁRIO 

 

Inicialmente, observa-se a evolução do comércio em âmbito internacional e da 

necessidade de proteção das marcas no mesmo nível. Desse modo, a antiguidade é 

considerada o primeiro momento de reconhecimento da marca, indicando a origem do produto 

e a localidade em que o mesmo foi feito. Pois, apenas na Idade Média, com o surgimento das 

corporações, a marca passou a ter sinal distintivo e diferenciar uma corporação da outra, para, 

em seguida, na Revolução Industrial, possuir fins mercadológicos de concorrência
394

. 

Além disso, existiam as questões de concorrência desleal e contrafação. Portanto, a 

presença de tratados internacionais relacionados ao assunto era iminente, dessa forma, surge 

inicialmente a CUP (Convenção Unionista de Paris)
395

, o TRIPS (Agreementon Trade-Related 

Aspects of Intellecutal Property Rughts) e o Acordo de Madri
396

. 

A Convenção Unionista de Paris de 1883 só foi possível devido às discussões 

iniciadas em Viena dez anos antes. Foi nessa mesma localidade que se criou esse congresso 

internacional, o qual não prosperou, cinco anos depois das primeiras negociações em Viena, 

que começaram a discutir novamente os pontos retratados inicialmente em 1873. Somente em 

1880, o texto da Convenção começou a ser elaborado, sendo finalizado apenas em 1883, 

ficando conhecida como Convenção Unionista de Paris
397

, cujo intuito era a proteção da 

                                                                                                                                                                                     
dependência econômica nacionais depende diretamente da internacional. Sem falar nos “investimentos privados 

internacionais para reforçar a integração econômica internacional e de tornar os Estados cada vez mais 
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demandas externas. CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr-Philippe. Direito Internacional. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2016, p. 23-24. 
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 NIELSEN, Viviane Mattos. Direito Marcário e o Protocolo de Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões 

Atuais. Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e Outras Questões 

Concorrentes da Propriedade Intelectual no Brasil. Denis Borges Barbosa (org). Lumen Juris. Rio de Janeiro: 

2008, p. 1 – 112, p. 5-6. 
395

 Ensina ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo; ADOURIAN, Eva Haig. A Revolução das Marcas: do direito 

industrial à propriedade intelectual. Revista de Direito Privado. Nº 16, p. 225-259, p. 240 que a CUP, tem o 

“fim de se adequar à necessidade de harmonização dos direitos privados, com a noção de soberania vigente na 
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Estados, como as existentes entre Áustria e Hungria ou Inglaterra e Escócia, numa relação distinta da federação 

ou de organização interestadual”. 
396

 NIELSEN, Viviane Mattos. Direito Marcário e o Protocolo de Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões 

Atuais. Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e Outras Questões 

Concorrentes da Propriedade Intelectual no Brasil. Denis Borges Barbosa (org). Lumen Juris. Rio de Janeiro: 

2008, p. 1 – 112, p. 1. 
397

 Após o seu surgimento, foi criado um Bureau Internacional da União para a Proteção da Propriedade 

Industrial, cujas finalidades era a de administrar o tratado e promover o que estava proposto na Convenção. 
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propriedade industrial
398

.  

A principal justificativa para colocar a Convenção Unionista de Paris em vigor foi a 

necessidade de unificação dos sistemas internacionais de tutela das normas de Direito 

Privado
399

. Demonstrando-se, assim, que a propriedade industrial é relativamente nova e 

contemporânea “à internacionalização do fluxo de comércio de bens produzidos pela indústria 

de transformação
400

”. 

Após as discussões no Congresso Internacional para a Proteção da Propriedade 

Intelectual, o total de 11 (onze) países assinaram a União Internacional, sendo: Espanha, 

Guatemala, França, Itália, Holanda, Portugal, Bélgica, São Salvador, Sérvia, Suíça e Brasil
401

. 

No Brasil, existiam legislações sobre o tema desde o ano de 1809, sendo o país um 

dos primeiros a tratar do tema, que consistia em: conseguir a liberação de uma patente 

internamente e, caso conseguisse fora do país, automaticamente a concessão brasileira se 

esvairia. Com destaque para a norma, era de que também tinha validade para aqueles que 

possuíam indústria fora do Brasil e que no país queriam se estabelecer
402

. 

O principal objetivo da Convenção era permitir que os países, chamados de 

signatários, pudessem possuir direitos de propriedade industrial de forma igual em relação a 

todos que assinaram a Convenção. Para isso, fazia-se necessário unir o texto internacional ao 

texto nacional dando tutela brasileira, por exemplo, aos demais Estados estrangeiros
403

 em 

relação ao registro das marcas. 

Dentre os principais artigos da CUP, merece destaque o art. 6 bis, que versa sobre os 

sistemas de proteção à marca: o atributivo
404

 e o declarativo. O primeiro abrange Europa, 

Japão e Brasil, no que tange ao registro da marca, enquanto o segundo é predominantemente 

norte-americano e trata do uso e sua ratificação dada pelo registro
405

. 

Esse artigo versa sobre uma das maiores preocupações do mundo da moda: a 

contrafação. Portanto, ao surgir um pedido de registro de marca fruto de contrafação, o texto 
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 Idem 398, p. 240. 
402

 Bisidem, p. 138-139. 
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do documento internacional invalida, recusa ou proíbe o uso da marca que constitua tal 

fato
406

. 

É justamente disso que advém a tutela das marcas notoriamente conhecidas, cuja 

definição é trazida por Newton Silveira
407

 em um caso concreto do Tribunal de Grande 

Instance de Paris, da terceira turma, que utilizou o art. 5 bis, da CUP, cuja decisão consistiu 

em: marcas notórias são aquelas que possuem um objeto de uso de longa duração, com 

“atividade publicitária, de uma exploração constante, massiva, quando seja conhecida de uma 

larga faixa do público
408

”. Essa decisão, inclusive, acaba prevendo uma interpretação 

extensiva do que propõe o art. 6 bis (1), CUP, pois inseriu um novo status às marcas, a 

chamada marca notoriamente conhecida
409

. 

Tal proteção dada às marcas notoriamente conhecidas adveio de uma “tendência 

internacionalista do direito marcário
410

”, fazendo com que a marca ultrapassasse os limites 

territoriais, em face de inexigibilidade do registro
411

. As marcas que gozam desse privilégio o 

detêm por serem conhecidas mundialmente e atuarem em países que são signatários da 

Convenção. 

Para que as marcas notoriamente conhecidas tenham as garantias disciplinadas no 

documento internacional, os países se comprometem a recusar ou invalidar o registro da 

marca que tentar registrar como se notoriamente conhecida fosse. Do mesmo modo, irá 

proibir o uso da marca que constitua reprodução indevida, imitação ou tradução que cause 

confusão ao consumidor
412

. 

Além disso, destaca-se a importância dos princípios dessa Convenção, vistos como 

norma por Viviane M. Nielsen, pois são “núcleos de um sistema e para serem notificados têm 

de ser substituídos por um novo ordenamento jurídico que esteja dotado de lógica e harmonia 

como ocorre com os princípios da CUP e o ordenamento jurídico brasileiro
413

”. 
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Outra característica que merece destaque da Convenção relaciona-se com o registro, 

o qual considera Viviane M. Nielsen que o documento internacional não vem como 

unificador, mas sim harmonizador, pois há uma interferência nas legislações nacionais dos 

Estados, respeitando os limites de soberania desses
414

. 

Todavia, a Convenção havia sido criada antes da instituição do TRIPS, e buscava 

conhecer direitos de proprietários de patentes e marcas, e precisava manter o interesse e o 

direito daqueles que por ela eram tutelados
415

. Essa predileção por alguns postos específicos 

clamava por alterações, que até foram colocadas em pauta, mas após a Conferência 

Diplomática (1980) foram abandonadas. Muitas das reivindicações apenas foram observadas 

com o surgimento do TRIPS, e não na Convenção propriamente dita. 

O TRIPS surge para estabelecer critérios de proteção mínimos às marcas, bem como 

tentou unir as legislações dos Estados-membros, utilizando-se de princípios próprios do 

Direito Internacional, o do tratamento nacional e da nação mais favorecida
416

. Ainda ressalta-

se que o TRIPS deu uma abrangência maior que a CUP em relação às marcas notoriamente 

conhecidas, tendo em vista que abarcava as marcas de produto e serviços, enquanto que a 

CUP apenas alcança as de produtos
417

. 

Sobre a CUP e o TRIPS destaca-se que ambos visaram fixar padrões mínimos em 

nível nacional, sendo regras que não estabeleciam uma preponderância do Direito 

Internacional em detrimento do nacional
418

. Além disso, um ponto positivo da Convenção é a 

quantidade de mudanças existentes, que são mínimas se comparadas com outras convenções, 

e o número de países que a seguem, atualmente cerca de 150 países
419

. 

 

 

4.4 O ACORDO DE MADRI E SUAS REVISÕES 

 

O Acordo de Madri
420

 sobre as marcas surgiu da necessidade de discussão 

envolvendo a proteção dessas, devido à insuficiência da CUP
421

. Desse modo, em 1878, no 
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Congresso de Paris, foi debatida a possibilidade de criar um sistema para permitir proteção ao 

titular da marca, a partir do depósito de proteção em outros países
422

. A discussão continuou 

em 1883, na Convenção Unionista de Paris e continuou até 1886, em Madri, sendo criado o 

Registro Internacional de Marcas
423

. 

O Acordo consistia na possibilidade de Estados nacionais contratantes assegurarem a 

tutela das marcas que haviam sido registradas no país de origem, mediante um registro 

internacional, que se dirigia a um escritório internacional, para a análise do pedido, 

simplificando os pedidos
424

. Ou seja, esse Tratado veio com o intuito de simplificar a proteção 

das marcas nos Estados signatários, cujo intuito era requerer apenas no país de origem a tutela 

da marca, sem a necessidade de se dirigir a cada país e requerer a tutela
425

. 

Desse modo, algumas informações são importantes de pontuação. A primeira é em 

relação ao local do registro, que é o estabelecimento empresarial em que as atividades 

empresariais sejam estabelecidas e que representa a nacionalidade
426

. A garantia do Acordo 

para a proteção da marca nacional na seara internacional começaria a contar da data do 

depósito do pedido de registro no país de origem, contados os dois anos previstos 

legalmente
427

. 

Para que esse pedido tenha validade internacionalmente, deverá o Bureau 

internacional ser devidamente notificado, podendo ser exigida a “manifestação expressa do 

requerente para a extensão do pedido a outros países da União
428

”. Em seguida, abre-se prazo 

para a manifestação dos Estados concordando ou recusando o registro extensivo do registro, 

em não havendo a manifestação por parte de um dos Estados, automaticamente será estendido 

o registro
429

. 
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Considera Viviane M. Nielsen que o Acordo possui os efeitos para conceder ao 

“depositante de uma marca internacional a proteção aos interessados nos países em que 

requereram extensão dos pedidos de maneira como se o depósito tivesse sido realizado 

diretamente neste país
430

”. 

O prazo para perda do depósito era de um ano, contado da recusa do pedido. Além 

disso, tem relevância o “ataque central
431

”, conhecido quando há o ataque do mérito da 

questão central do pedido de depósito, ou seja, se o Estado principal foi atingido, os Estados 

que possuem as concessões também serão
432

. 

Outro ponto deve ser analisado em relação ao Acordo que é a aceitação das cláusulas 

previstas, como prevê o item 5 do art. 14, cujos efeitos serão produzidos após a entrega da 

notificação. Isso acaba por limitar a aplicação do Direito Internacional, tendo em vista a 

restrição de o país exercer ou negar vigência do acordo, gerando a possibilidade de denúncia 

do acordo, que aconteceu com um país, cujo prazo dado foi de 5 (cinco) anos
433

. 

O Acordo não foi amplamente aceito pelos Estados, devido a uma série de 

dificuldades, elencadas por Paulo Roberto C. Arnoldi e Eva H. Colmobo como:  

 

(1) a necessidade de se obter um registro nacional, para o qual servisse de base a 

solicitação de um registro de marca internacional; (2) a possibilidade do “ataque 

central” nos cinco anos de vigência do registro internacional e que ao caducar o 

registro-base se faz caducar também o registro de marca internacional, com a perda 

de todo o direito de prioridade; (3) prazo máximo de doze meses para notificação 

das denegatórias provisionais de mérito de oposições de terceiros ou objeções dos 

escritórios de marcas do país designado; (4) além da questão do idioma do acordo 

ser unicamente o francês, o que era inaceitável para os demais países
434

. 

 

O Acordo de Madri teve uma breve vigência no Brasil a partir de dois decretos, o 

Decreto nº 5.685
435

 e o Decreto nº 19.056
436

, ambos do ano de 1929, relacionados com a 
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Convenção Unionista de Paris e o referido acordo. Todavia, em 1934 o Acordo foi denunciado 

através do Decreto nº 196
437

, cuja fundamentação foi o reiterado apelo da classe trabalhadora 

do país, cujo resultado foi a denúncia em relação ao registro internacional de marcas de 

fábrica ou de comércio. 

Em uma avaliação da compatibilidade com o princípio da territorialidade e 

especialidade do registro, como prevê o art. 129, da LPI, estabelece o uso da marca de forma 

exclusiva, em que é reconhecida de forma estrita no país em que a marca foi registrada, como 

dispõe o Acordo de Madri, restringindo a proteção à marca não depositada no país
438

. 

Devido ao insucesso do Acordo, ainda havia a necessidade de proteger o domínio das 

marcas, sendo criado o Protocolo de Madri (1989), cujo intuito era aproximar os países que 

não haviam ratificado o Acordo de Madri
439

. Um dos argumentos utilizados para a criação do 

Protocolo foi a demora na obtenção do registro nacional, pois deveriam aguardar o 

deferimento no país de origem, inicialmente, para depois requererem o acesso ao registro 

internacional e assim exercer o direito de prioridade previsto na Convenção Unionista de 

Paris
440

. 

Também era considerado um obstáculo à defesa central, pois no prazo de cinco anos 

o registro internacional dependia do registro nacional para ter validade logo, ocorrendo a 

anulação de um registro nacional, o internacional também seria anulado. Mas o Protocolo 

alterou essa condição, ao “permitir a transformação de um pedido internacional, atingido pelo 

sistema da defesa central, em cada um dos países designados
441

”. 

O Protocolo de Madri, ao estabelecer novas regras, rompeu barreiras que tornavam o 

Acordo de Madri difícil de ser assinado pelos Estados. Diante disso, unificou a possibilidade 

do requerimento do registro internacional junto do nacional, desde que requerido junto à 

administração central nacional, em que o depositante podia ter acesso ao registro da marca 

requerido nacionalmente, tendo como base os outros pedidos de registro requeridos perante a 
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administração
442

. 

Sinteticamente, as diferenças entre o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri, 

extraídas da obra de Paulo Roberto Colombo Arnoldi e Eva Haig Adourian
443

, foram que o 

primeiro necessitava da existência de um registro nacional; o cancelamento dentro do prazo 

de 5 anos de vigência, com caducidade e perda do direito de prioridade; o prazo para 

notificação do escritório internacional com denegatórias é de 12 meses; o idioma era o francês 

e a vigência da marca era de 20 anos, enquanto que, para o segundo, há a solicitação do 

registro; o cancelamento ou recusa da solicitação gera caducidade, mas mantêm o direito de 

prioridade; o prazo para notificação do escritório internacional com denegatória foi ampliado 

até 18 meses; o idioma podia ser francês ou inglês e a vigência da marca era de 10 anos. 

Além disso, outros pontos também merecem atenção, como a possibilidade de partes 

contratantes abrangerem tanto os Estados como as organizações internacionais, desde que 

devidamente pertencentes à Convenção Unionista de Paris e que possuam um escritório 

nacional
444

. 

Dessa forma, observa-se que o Protocolo de Madri pareceu mais vantajoso de 

aceitação pelas facilidades acima apresentadas. Tanto que atualmente a quantidade de países 

que fazem parte do Protocolo é de 101 países
445

. 

O Brasil ainda não é signatário do Protocolo. Inclusive, a OAB/RJ, no ano de 2008, 

ofereceu parecer acerca da possibilidade de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, desde 

que o INPI cumprisse algumas modificações para a devida internalização do documento
446

. 

O INPI precisa se adequar às regras do protocolo
447

. Apesar dos esforços, somente 

em 24 de outubro de 2017 foi enviado para o Congresso Nacional a votação do Protocolo de 

Madri, para saber se o Brasil irá ou não aderi-lo, esperando que até 2018 o INPI se adeque ao 
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registro e possa receber os pedidos internacionais em 2019
448

. 

Dentre os benefícios, a adesão ao Protocolo pelo país permitiria o registro 

internacional de uma marca em diversos países, além da redução de custos e facilidades na 

gestão de publicidade da marca e da internacionalização de empresas estrangeiras no Brasil
449

. 
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5. O REGRAMENTO JURÍDICO DA MODA NO ÂMBITO DO DIREITO 

INTERNACIONAL E O DO DIREITO INTERNO: A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

E INTELECTUAL 

 

5.1 A JUSTIFICATIVA DA PROTEÇÃO DA MODA EM ÂMBITO INTERNACIONAL 

 

O mundo da moda é global, como já demonstrado. Assim, é necessário que existam 

elementos que tutelem o comércio internacional e a proteção das marcas nos países, de um 

modo mais unificado. 

Dessa maneira, tanto elementos de Direito Internacional, como elementos de Direito 

interno deverão ser observados. Para isso, os Tratados Internacionais internalizados no Brasil 

serão analisados, bem como quais os elementos constitucionais que se coadunam com tais 

proteções. 

No capítulo anterior foram vistos os aspectos inerentes apenas à propriedade 

industrial. Neste ponto, há uma maior abrangência, pois se passa a analisar tanto as questões 

já demandadas como a propriedade intelectual especificamente. Além disso, não se 

depreenderá apenas na perspectiva do Direito Internacional, mas também de suas 

repercussões no direito interno. 

Desse modo, pela necessidade da observância de preceitos unificadores da moda, do 

comércio e das diferentes formas de registros de marcas, por exemplo, existem elementos que 

precisam unir e tutelar a moda como um todo, principalmente por causa das relações que 

transcendem os limites dos Estados.  

Como a análise é do ordenamento jurídico brasileiro, a perspectiva aqui analisada 

será a de aplicabilidade dos Tratados Internacionais a respeito do tema e seus reflexos 

jurídicos, econômicos e ramificações internacionais no país, de modo a observar a 

aplicabilidade e a forma como os documentos internacionais são vistos na perspectiva do 

direito interno. Bem como as dificuldades ou facilidades do uso do Direito Internacional no 

Brasil, vendo sob a perspectiva de Direito Público, em contrapartida da perspectiva do Direito 

Internacional Privado e a aplicação do Acordo de Madri, tratado no capítulo anterior. 

 

 

5.2 APLICABILIDADE DO DIREITO INTERNACIONAL NO DIREITO INTERNO 

SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL: A ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DO COMÉRCIO E O TRIPS 
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Como já visto anteriormente, além da necessidade de unificação da proteção 

internacional dada às marcas por meio da Convenção Unionista de Paris, alguns outros 

elementos deverão ser observados, para que se chegue até a tutela internacional da 

propriedade intelectual e industrial. 

Para isso é inevitável o estudo da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do 

acordo TRIPS
450

 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), ressaltando, 

inicialmente, a conceituação da propriedade intelectual e explicar o porquê da sua importância 

de proteção dada em critérios internacionais. 

Historicamente, é salutar a importância do ano de 1967 e à constituição da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
451

. Foi nessa Convenção que houve 

a definição de Propriedade Intelectual, como a junção de diversos elementos, envolvendo arte, 

literatura e ciência, dadas a partir da interpretação de um artista, via fonograma ou rádio, 

envolvendo tudo aquilo que fosse criado pela mente humana
452

, desde os desenhos industriais, 

passando pelo modelo industrial, marcas de comércio, serviço ou de indústria, sendo vedada a 

concorrência desleal ou qualquer outra forma de ceifar os direitos afetos à atividade 

intelectual ou industrial, em uma das searas específicas, como intelectual, industrial, 

científica, literária ou artística. 

Após a definição jurídica-internacional sobre a propriedade intelectual, o mesmo 

autor ainda aduz que esta propriedade é considerada como internacionalizada, devido a sua 

ampla abrangência, que como já visto envolve propriedade industrial, direitos autorais e obras 

literárias, por exemplo. 

Para Denis B. Barbosa, nem os acordos existentes sobre o assunto
453

 são capazes de 

estruturarem tudo, pois o único objetivo desses documentos é realizar uma unificação 

internacional para que se tente construir elementos comuns aos três. As diretrizes constantes 

no GATT e no TRIPS
454

 foram essenciais para a produção da norma internacional brasileira e 
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a própria unificação internacional acerca do assunto, com destaque para o âmbito de 

negociação do TRIPS, criado com o intuito de estabelecer paradigmas internacionais 

relacionados à propriedade intelectual, incluindo o direito de propriedade intelectual, marcas, 

desenhos industriais e patentes
455

. 

Assim, como marco temporal inicial, leva-se em consideração o início da Rodada do 

Uruguai (GATT), pois somente a partir dessa rodada, observou-se a utilização do termo 

propriedade intelectual, tendo em vista que até a Rodada de Dillon (1960-61) apenas as tarifas 

eram levadas em consideração, com aberturas apenas a partir da Rodada de Kennedy (1964-

67). 

Na Rodada do Uruguai (1986-94), discutiram-se elementos inerentes à propriedade 

intelectual, que jamais haviam sido discutidos em Rodadas anteriores do GATT (Acordo 

Geral Sobre Tarifas e Comércio), modificando, assim, a visão dos países que estavam 

discutindo o conteúdo. Apenas em 1991, editou-se o GATT-TRIPS
456

, que de fato passou a 

prever a propriedade intelectual no âmbito das rodadas de negociação. 

Enquanto que a realidade presente na OMPI (Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual) era de harmonizar o entendimento sobre os assuntos que tratavam da propriedade 

intelectual, como marcas, patentes e designs, pautando-se na base da Convenção de Berna
457

. 

A OMPI, criada em 1967, a partir da Convenção de Estocolmo, surgiu como um 

organismo especializado da ONU (Organização das Nações Unidas), que passou a unir dois 

institutos que a princípio eram indissociáveis: o direito autoral e o direito inventivo, como 

direito autoral e propriedade industrial
458

. 

Apesar da existência da OMPI, havia lacunas que precisavam ser preenchidas, como 

por exemplo, não detinha meios de solução de conflitos
459

 de qualquer espécie, e a 

interposição de recursos, que deveriam ser interpostos na Corte Internacional de Justiça de 

                                                                                                                                                                                     
disso, houve uma reação contrária muito forte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. GONTIJO, 

Cícero Ivan Ferreira. As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips. 

Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e Outras Questões Concorrentes da 

Propriedade Intelectual no Brasil. Denis Borges Barbosa (org). Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2008, p. 193-218, p. 

198-199. 
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 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Editora Jus Podium. 

Salvador: 2010, p. 415. 
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 Idem, p. 17-18. 
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Haia
460

. Além disso, havia igualdade de votos dos Estados que faziam parte, sem qualquer 

tipo de fiscalização de compromissos assumidos pelos Estados-membros
461

, sejam os que 

cumpriam o que havia sido determinado ou os que descumpriam. 

Assim, é inegável que a OMPI de forma individual carecia de meios para fiscalizar, 

jurisdicionar, mediar ou conciliar. Era um órgão eminentemente técnico na solução dos 

problemas relacionados à propriedade intelectual. Logo, fazia-se necessário outro órgão que 

vinculasse a propriedade intelectual ao comércio internacional. 

Nesse contexto, surge o GATT, no ano de 1947, criado com o intuito exclusivo de 

tratar sobre tarifas, incluindo suas diminuições, mas que deixava a desejar em alguns pontos 

relacionados ao comércio e à propriedade intelectual, anos depois inserida em uma Rodada 

específica. De fato, segundo Basso, havia uma breve referência ao assunto em alguns artigos 

do GATT de 1947
462

, mas nada que fosse de extrema relevância, ainda. 

Tanto que inexistiam previsões acerca de um órgão específico para a solução de 

controvérsias relacionadas ao comércio
463

 desde a OMPI, de modo que as cinco primeiras 

rodadas apenas trataram de tarifas. Demonstrando a sua importância, previsões acerca da 

propriedade industrial apenas surgiram entre 1970 e 1980, ao vincular a propriedade 

intelectual ao comércio mundial
464

. 

Apesar da abertura de temas, na sexta e sétima rodada, apenas na oitava, conhecida 

como Rodada do Uruguai, houve um novo marco jurídico com a criação da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). O sistema de solução de controvérsias em matéria 

comercial apenas passou a existir com a Rodada de Doha, que começou em 2001 e ainda não 

foi finalizada. 

Diante disso, a relevância da Rodada do Uruguai ocorreu devido a um verdadeiro 

embate entre os países do sul e do norte, de modo que os países desenvolvidos tinham um 

objetivo: inserir a propriedade intelectual na seara de proteção da OMC, além da diminuição 

de desigualdades de tecnologias entre os países ricos e pobres, sendo um grande problema no 

momento da unificação dos assuntos tratados na Rodada do Uruguai, no qual se inclui a 

propriedade intelectual. 

Apesar de os Estados em desenvolvimento terem sucumbido às pressões dos Estados 
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 Idem, p. 18. 
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463
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desenvolvidos, as discussões ocorridas no GATT eram de extrema importância, pois 

começaram os debates acerca de temas relevantes na propriedade imaterial, como a questão 

da contrafação e a proteção incipiente dada à propriedade intelectual
465

; a reivindicação dos 

países pobres em detrimento dos mais ricos, no quesito desenvolvimento global, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D)
466

, pois não havia uma tradição de proteção do intelecto nos países 

em desenvolvimento, quando alegavam precisar de uma maior difusão de tecnologias
467

. 

Por último, países desenvolvidos tentaram buscar medidas que evitassem abusos na 

prática ao comércio legítimo, pois o objetivo era ser uma abertura ao comércio, e não uma 

barreira comercial. De modo que “as distorções no comércio podem surgir não apenas da 

“inadequada” proteção como também de uma “excessiva” proteção
468

”. 

Foi justamente nessa discussão de inserção ou não da tutela internacional da 

propriedade intelectual, no âmbito da Rodada do Uruguai, nas negociações da OMC, que 

surge o TRIPS. Dentre os vários motivos de sua criação, aduz Maristela Basso, que houve a 

necessidade de suprir deficiências e vincular o assunto ao comércio internacional
469

, pois a 

partir da discussão, necessariamente, existiriam discussões para o assunto. 

Dentro do Acordo, de fato, criou-se um mecanismo de cooperação internacional, 

destacado no art. 69
470

, em que se firmaram os meios alternativos de solução de controvérsias 

do comércio internacional, inclusive com a diminuição de barreiras alfandegárias dispostas no 

artigo referido. Nessa seara, também merece atenção o art. 64
471

 e suas disposições sobre o 
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 Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens 
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portugues1.pdf> acesso em 23 mar. 2018. 
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Solução e Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto desse Acordo, salvo 

disposição contrária especificamente prevista neste Acordo. 2. Os subparágrafos 1(b) e 1(c) do ARTIGO XXIII 
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do tipo previstos nos subparágrafos 1(b) e 1(c) do ARTIGO XXIII do GATT 1994, efetuadas em conformidade 
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que se aplica e não se aplica no momento da solução da controvérsia. 

Também é importante destacar nesse Acordo a aplicação de Convenções (CUP, 

Berna e Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados); de 

princípios inerentes ao Direito Internacional; das indicações geográficas; patentes; da 

necessidade de sigilo; da impossibilidade de concorrência desleal; das especificidades de 

proteção dos direitos de propriedade intelectual, os quais alguns serão aqui destacados. 

Desse modo, será dado o Tratamento Nacional aos membros do TRIPS, ou seja, os 

investimentos internacionais que vigoram em um dos Estados-membros terão tratamento 

idêntico aos que se aplicam aos nacionais, bem como o Tratamento da Nação Mais 

Favorecida
472

 aos Estados que precisarem, desde que cumpram alguns requisitos, presentes no 

art. 4º
473

 do Acordo. Há que se destacar ainda a previsão de acordos multilaterais sobre 

Obtenção ou Manutenção da Proteção, cuja aplicação ocorrerá com base nos arts. 3º e 4º do 

Acordo, mantendo os direitos de propriedade intelectual. 

Em relação às marcas, o Acordo busca definir, em sua seção 2, o objeto da proteção, 

os direitos conferidos, as exceções, a duração da proteção, o requisito do uso. Nesta seção há 

uma correlação com o que trata a Convenção Unionista de Paris (CUP), bem como objetiva a 

marca como qualquer sinal, ou combinações de sinais com poder distintivo, indicados por 

meio de nomes, letras, números, cores ou figuras. 

Assim, destaca Maristela Basso que “o TRIPS representa, portanto, um documento 

fundamental na consolidação da proteção dos direitos de propriedade intelectual na sociedade 

internacional contemporânea e a vinculação definitiva desses direitos ao comércio 

internacional
474

”. 
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 a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não 

limitados em particular à proteção da propriedade intelectual; b) tenha sido outorgada em conformidade com as 

disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em 

função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional; c) seja relativa aos direitos de 

artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo; d) 

resultem de Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor 

antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao 

Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais 

Membros. 
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Em relação aos efeitos do TRIPS no Brasil, é relevante para a fixação do Direito da 

Moda na seara internacional, possuindo dois: os externos e os internos. Os externos se 

relacionam com o Direito Internacional propriamente dito, ou seja, às obrigações com a OMC 

e os Estados-membros. Já o segundo efeito é a forma de entrada do TRIPS no Brasil e sua 

execução
475

. 

O primeiro ponto a ser tratado acerca desses efeitos é o regime transitório especial do 

TRIPS para Estados-partes em desenvolvimento, sendo o que mais se relaciona com o 

disposto na diferença entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento.  

A divisão consiste basicamente em: regime transitório geral; regime transitório 

especial para os Estados-partes em Desenvolvimento; regime transitório especial para os 

Estados de menor desenvolvimento relativo dos membros
476

. Esse estabelecimento 

diferenciado de prazos acaba por tratar “incorporação dos standards
477

 de proteção de acordo 

com o nível de desenvolvimento de cada país
478

”. 

O primeiro visa privilegiar os Estados-parte que assinaram o Acordo, dado o prazo 

de um ano para a cobrança do disposto no documento. O segundo prevê um prazo maior, de 

quatro anos para a aplicação dos princípios do tratamento nacional
479

, da nação mais 

favorecida
480

 e dos acordos multilaterais. Para os países em desenvolvimento o prazo é 

aumentado de um ano, pois é somado o período transitório geral e o especial
481

. 

Já o terceiro regime disciplina os Estados mais atrasados, cujos princípios acima 

retratados são utilizados dentro do prazo de 10 (dez) anos, inclusive podendo ser prorrogado 

pelo Conselho do TRIPS. Devido a essa elasticidade e heterogeneidade dos prazos, defende 

Basso pela aplicação do Direito Intertemporal como elemento essencial para considerar as 

especificidades de certos países em relação ao acordo
482

. 

Apesar da existência de períodos distintos, chamado de período de transição, que 
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independia de comunicação oficial do membro à OMC, possuem três exceções, disciplinadas 

nos arts. 65.5
483

, 70.8
484

 e 70.9
485

, referindo-se à Rodada do Uruguai
486

. 

Essa diferenciação de prazos, explica Thiago Paluma
487

, acontece devido ao 

desenvolvimento ou não dos países, excepcionando os arts. 65.1 e 65.3 do TRIPS, de modo 

que os países em transformação, colocados como países comunistas, mudando para países 

com economia de mercado e livres, considerados os países capitalistas, possuem o prazo de 

quatro anos. 

Ressalta-se que o Brasil internalizou o TRIPS via Decreto Presidencial nº. 1.355, de 

30 de dezembro de 1994, trazendo agora, em sua legislação interna, elementos de proteção à 

Propriedade Intelectual. Com isso, outras leis passaram a tutelá-la, como a LPI (Lei de 

Propriedade Industrial – Lei 9.279/1996) e a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998). 

Inclusive, foi com a Lei de Propriedade Industrial que o Brasil incorporou de forma integral 

todos os standards previstos no TRIPS
488

. 

Apesar de todos esses esforços de reconhecimento da propriedade intelectual na 

esfera internacional, atualmente, alguns países desenvolvidos consideram a tutela concedida 

pelo TRIPS com insatisfação
489

. Inclusive, em relação à contrafação, amplamente discutida no 

capítulo 2, os países desenvolvidos trouxeram o Acordo Internacional chamado ACTA (Anti-

Counterfeiting Trade Agreement), que trata de medidas coercitivas para acabar com a 

produção e distribuição de bens fruto da falsificação, comercializados pela internet. 

Outros standards surgiram para os países desenvolvidos, em relação ao TRIPS: o 

TRIPS-Plus
490

 e o TRIPS-Extra
491

, que, inicialmente, parece que versam sobre barreiras 

colocadas em detrimento dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, pois 
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103 

 

aumentam a dependência tecnológica, em relação aos países ricos
492

. 

Paluma considera que o TRIPS-Plus e o TRIPS-Extra trata de elementos normativos 

que seguem deixando os países em desenvolvimento dependendo tecnologicamente dos países 

desenvolvidos. Ocorre que, em um primeiro momento, se demonstra uma incongruência entre 

o que propõe o art. 4º do Acordo TRIPS, que trata da Nação Mais Favorecida, de modo que 

uma não poderá conceder nenhum privilégio em detrimento de outra, ou de tratá-la como não 

nacional. 

Então, a partir do momento em que os standards colocam como se fossem 

dependentes, tecnologicamente e economicamente, os países em desenvolvimento dos 

desenvolvidos, é questionável a aplicação dos novos acordos. Esses acordos bilaterais
493

, em 

sua maioria propostos pelos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, são 

chamados de BIPs
494

 ou BITs
495

. 

De fato, o TRIP-Plus, celebrado entre Estados Unidos e Singapura, tutela a 

tecnologia, mas, ao mesmo tempo, impõe barreiras e licenças à Singapura. Por óbvio que a 

propriedade intelectual deve ser tutelada, mas os padrões de proteção disciplinados no TRIPS 

podem ser utilizados, diminuindo as discrepâncias existentes entre os países desenvolvidos, 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A fim de que aqueles que se encontrem em 

período de transição busquem meios de alcançar as tecnologias necessárias e se igualarem aos 

países desenvolvidos, sem precisar de acordos bilaterais que coloquem os países do norte 

como beneficiários dos países do sul, por esses não terem tecnologia suficiente. 

Além do TRIPS, existe outro mecanismo internacional que pode diminuir o nível de 

degrau tecnológico entre os países do sul e do norte. É a chamada moratória internacional, 

cuja medida visa corrigir discrepâncias tecnológicas entre os países, fazendo com que os 

países em desenvolvimento possam construir medidas e políticas para fortalecer a capacidade 

tecnológica relacionada à propriedade intelectual
496

. 

Nesse contexto, o TRIPS deve prevalecer, pois une os mecanismos de cooperação, 

pesquisa e investimento entre os países ao desenvolvimento deles, deve buscar essa forma de 
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equivalência dos Estados-membros. Apesar de em alguns momentos impor barreiras a países 

menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, alguns países, ao celebrarem acordo, já se 

presumem equivalentes. 

O TRIPS se mostra importante para o Brasil e para o Direito da Moda, pois passa a 

unificar o entendimento acerca da propriedade intelectual, que é um dos elementos mais 

importantes do Fashion Law, que deve obrigatoriamente ser tutelado na seara internacional e 

no âmbito do Direito Interno, conforme o Decreto 1.355 e toda a legislação esparsa acerca do 

tema, influenciada pelo Direito Internacional, como forma de concretização de tais direitos no 

Brasil. 

Dentre os documentos internacionais, observa-se relevância tanto da CUP como do 

TRIPS para que ocorra uma tutela do Fashion Law na seara da propriedade industrial, pois a 

partir deles se passou a discutir acerca do assunto. O TRIPS analisado sob uma perspectiva do 

Direito Internacional Econômico, de regulações de mercados, de pesquisa e desenvolvimento 

industrial para a produção, enquanto que a CUP se relaciona com a tutela das marcas e 

patentes na seara industrial.  

Esses elementos são diretamente ligados ao Direito da Moda e sua proteção 

internacional, tendo em vista que um dos pontos mais relevantes para a proteção da marca, na 

seara internacional, é dada pela Convenção Unionista de Paris. Apesar de moda não ser só a 

marca, é inegável a relação entre ambos e a necessidade de tutela da marca, dentro do Fashion 

Law. 

 

 

5.3 A MODA COMO DIREITO FUNDAMENTAL: ANÁLISE DOS INCISOS SOBRE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL, INTELECTUAL E ARTÍSTICA DO ART. 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COMO É TRATADO NA CONSTITUIÇÃO AMERICANA 

E ALEMÃ 

 

Na construção deste tópico, importante ressaltar que a análise de forma mais detida se 

dará em relação aos incisos IX, XXVII, e XXIX
497

, do art. 5º, da Constituição Federal, como 
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 De acordo com Viviane Mattos Nielsen, em NIELSEN, Viviane Mattos. Direito Marcário e o Protocolo de 

Madri: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais. Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O 

Protocolo de Madri e Outras Questões Concorrentes da Propriedade Intelectual no Brasil. Denis Borges Barbosa 

(org). Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2008, p. 1 – 112, p. 8-9: “A Constituição pretendeu não só dar garantias à 

exclusividade de uso, como visou atingir um conteúdo finalístico desses direitos, vinculando-os ao seu uso 

social. Nesse sentido verificamos a conexão com as funções das marcas de gerar desenvolvimento e proteger a 

atividade econômica através da defesa da concorrência pretendidas pelo legislador [...]”. 
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forma de concretização de Direitos em âmbito constitucional, no que tange ao Direito da 

Moda.  

A ideia de analisar outros ordenamentos jurídicos, sob o enfoque de três textos 

constitucionais acerca da propriedade intelectual, é justamente tentar inferir se há uma forma 

una de tratamento sobre o assunto em âmbito interno e se há uma incidência dos documentos 

internacionais nas Cartas Maiores dos Estados. 

Para isso, é necessário entender o surgimento da relevância constitucional da 

propriedade intelectual como monopólio, para em seguida passar à análise dos textos 

constitucionais. Historicamente, destaca-se o Estatuto do Monopólio de 1624, com decisões 

em Tribunais Constitucionais desde os anos de 1977
498

. 

Nos Estados Unidos, questões relacionadas ao monopólio se encontram dispostos na 

cláusula oitava da Constituição Americana, com destaque para o copyright e o direito da arte, 

que não obteve sucesso perante os congressistas, na cessão de privilégios monopolísticos, 

limitando-se a tratar sobre patentes e duração de direitos outorgados
499

. 

Ao partir desses preceitos da Constituição americana, em relação ao monopólio, 

considera Denis B. Barbosa, Karin G-Kuntz e Ana Beatriz Barbosa como a “proposição de 

um princípio geral de legitimação constitucional dos direitos sobre criações do espírito, 

expressivas, tecnológicas ou de imagem empresarial
500

”. 

Esse monopólio é importante, pois passa a considerar a existência do novo, 

suprimindo o que existe no domínio público, devido à inserção da economia de mercado 

como algo permanente com tutela constitucional
501

. 

O monopólio foi o ponto de partida para a construção da tutela da propriedade 

intelectual em sede do Direito Constitucional. Para a constituição da propriedade intelectual 

como propriedade, além do monopólio, incide a ideia de polo de propriedade, influenciado 

pela jurisprudência norte-americana
502

 e do Tribunal Constitucional Alemão e da Corte 
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 O primeiro caso envolvendo o Estatuto dos Monopólios como regra principal ocorreu em um caso entre a 

Austrália e a Nova Zelândia. BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTS, Karin; BARBOSA, Ana Beatriz 
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Constitucional Italiana, em que se atrelaram: propriedade intelectual e função social
503

. 

A construção da importância da propriedade intelectual tutelada na seara 

constitucional partiu de uma casuística majoritariamente relacionada às patentes, podendo 

construir elementos que passaram a tutelar a propriedade industrial e o direito autoral. 

Assim, é importante tecer um breve histórico da constituição, em relação à tutela da 

propriedade industrial e intelectual, sob o prisma nacional e internacional. Desse modo, 

nacionalmente, há que se destacar o Projeto de Código de Propriedade Industrial idealizado 

no ano de 1991
504

.  

Observa-se que o contexto da proposição deste Código foi pós-redemocratização do 

Brasil, momento em que a ala dos empresários necessitava de maiores garantias protetivas por 

parte do governo. Neste ínterim, a proposta apresentada ao Congresso Nacional tinha um 

objetivo: “preceder regimentalmente o projeto do Governo
505

”. Tanto que para a elaboração 

desse projeto, diversos setores
506

 estavam unidos, sejam interessados de direito interno como 

de direito internacional. Dentre os elementos internacionais que influenciaram a lei no Brasil 

destacam-se: a harmonização pretendente às marcas e patentes da OMPI e as rodadas de 

negociação do GATT
507

. 

Além disso, para a análise das questões constitucionais, outros sistemas podem ser 

utilizados de forma mais genérica, como influenciadores. Aqui, elementos de outros países 

estão em baila. Como ocorre, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos e na da 

Alemanha, que colocam a propriedade industrial e a arte como um direito fundamental
508

, a 

brasileira também possui o mesmo entendimento acerca da propriedade industrial. Com isso, 

considera Denis Borges Barbosa
509

 que há duas espécies de relevância para justificar a 

inserção da propriedade intelectual no corpo constitucional: a econômica e a diplomática. 

Para os Estados Unidos, a importância se deu para manter um equilíbrio em seu texto. 

O mesmo aconteceu para o Brasil, pois não ocorreram pressões internacionais para que a 

tutela existisse. Ademais, constituições que possuem esse teor protegem tanto o direito das 
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Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 46. 
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 Grande influenciador da atual LPI. 
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 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Lumen Juris, 2010, p. 16. 
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 Os setores destacados por BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Lumen 

Juris, 2010, p. 16 e 17, eram: Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da 
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gentes quanto da propriedade intelectual
510

. 

A característica das constituições, desde a inglesa, consistia na união de três fatores: 

direitos fundamentais, princípios e organização política
511

. Além disso, a constituição 

americana trata acerca dos direitos de propriedade intelectual, já a Constituição Alemã 

também traz em seu corpo diversas liberdades e limitações, assim como a Constituição 

Brasileira. Desse modo, há o destaque para a liberdade de expressão do pensamento e a 

inviolabilidade da propriedade
512

. 

O destaque da Carta Constitucional americana para a tutela do tema se relaciona com a 

arte, como se depreende da leitura da seção 8
513

 do texto constitucional, relacionada à cláusula 

de comércio. Enquanto que a Constituição Alemã trata em seu capítulo sobre a competência 

exclusiva para legislar sobre a propriedade industrial, direito autoral e direito editorial
514

. 

Diferente do que ocorre no Brasil e nos Estados Unidos, o texto constitucional alemão 

prevê a criação de um Tribunal específico para os assuntos de propriedade industrial
515

. Sem 

dúvidas, um grande avanço para a jurisprudência e análise de casos que tratam do tema. 

Após a breve diferenciação das constituições americana, alemã e brasileira, passa-se a 

analisar alguns casos das Cortes Americana e Alemã para, em seguida, deter-se 

especificamente ao estudo dos dispositivos constitucionais brasileiros. 

O primeiro caso da Corte Constitucional Americana analisado é o Graham v. John 

Deere Co
516

, em 1966, que basicamente trata sobre o uso de patentes por meio de artes úteis. 

A argumentação foi pautada na lei de monopólios, em que não poderia o Congresso emitir 

patentes de materiais que haviam caído em domínio público, pois, para que uma patente 

possua validade, preceitos constitucionais deverão ser obedecidos como forma de se chegar ao 

propósito constitucional. 
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 WOOD, Gordon S. A Constituição dos Estados Unidos da América. In: João Paulo M. Peixoto e Walter 
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Esse caso gerou comunicações entre Thomas Jefferson e Madison, pois Jefferson era 

contrário ao monopólio, que inclusive requereu que fosse editada uma carta de Direitos que 

limitassem o monopólio
517

. 

Foi também na Corte Americana, no caso James contra Campbell
518

, que a propriedade 

intelectual foi vista como propriedade constitucional, quando foi dado poder ao Congresso 

para “promover o progresso da ciência e artes úteis assegurando por períodos limitados a 

autores e inventores o direito exclusivo às suas descobertas escritas
519

”, em que o uso não 

poderia estar desvinculado da autorização do detentor da patente. 

Denis B. Barbosa, Karin G-Kunts e Ana Beatriz Barbosa consideram que a 

constituição da propriedade deverá partir de um ato estatal de concessão da patente, desde que 

constitua uma propriedade, sem a desapropriação de direitos, mas de atos estatais. Isso só foi 

possível a partir dos entendimentos jurisprudenciais americanos
520

. 

Em relação à propriedade e à Lei Fundamental Alemã, há o destaque para o art. 14, 

que versa sobre o direito de propriedade, apesar de não especificamente acerca da propriedade 

intelectual, bem como as decisões do Tribunal Alemão sobre a propriedade intelectual ser 

ainda muito tímida, não há nenhum caso de grande destaque cujo objeto seja a discussão 

sobre o assunto.  

Após ser retratada a realidade das constituições estrangeiras, que versam sobre a 

propriedade intelectual, passa-se à análise dos dispositivos constitucionais brasileiros que 

tratam do assunto. Portanto, os incisos IX, XXVII, e XXIX, do art. 5º, serão aqui estudados.  

Destacando-se a visão de Denis Borges Barbosa acerca do tema, que considera o 

inciso XXIX
521

, seguido do inciso XXVII, que tutela os “investimentos da propriedade 

intelectual que se contrapõem essencialmente à tutela da concorrência livre
522

”. 

Agora passamos a analisar cada inciso de forma mais detida. O primeiro a ser aqui 

visto trata da liberdade de expressão intelectual e artística, destacado no inciso IX
523

. Esse 

dispositivo muito se assemelha ao da Constituição Alemã. 

Neste tópico um caso julgado na Corte alemã será analisado, relacionado ao direito de 
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propriedade e ao direito à informação, que era Hernich Müller versus Bertold Brecht
524

. Esse 

caso consistia na utilização de trechos de Bertold por Müller. O Tribunal Constitucional 

observou que o autor precisa ser protegido por quem se utiliza sem autorização de parte de 

sua obra. Em contrapartida, há o acesso à informação. Diante desse deslinde, a Corte decidiu 

por não colocar o interesse público em detrimento do direito do autor, considerando uma 

invasão negligenciável do direito autor detentor da cópia, sem perigos de desvantagens 

econômicas. 

Portanto, esse caso coroou a proteção do direito do autor em termos constitucionais, 

em sede de previsão legislativa e jurisprudencial. Enquanto isso, o posicionamento da Corte 

norte-americana é de que o direito do autor tutela a forma e não a informação propriamente 

dita
525

.  

Em relação ao Brasil, esse dispositivo foi criado a partir da impossibilidade de 

vedação ao anonimato no momento da criação, como também dispõe o inciso IV, do art. 5º da 

Constituição Federal. Não obstante, no contexto pós-Ditadura Militar, a liberdade de 

expressão possui o intuito de “manter a fachada liberal do regime, com a consagração da 

liberdade de expressão
526

”. 

No que tange ao inciso XXVII
527

, depreende-se em relação ao primeiro e é o que mais 

se arrola ao texto da constituição americana. Esse texto, segundo Maristela Basso, divide-se 

sob dois aspectos: o do direito do autor propriamente dito e o da propriedade industrial
528

.  

Em âmbito internacional, há que se notar o destaque de alguns tratados da OMPI 

acerca do tema, tais como o Tratado da OMPI sobre Direito do Autor, Tratado da OMPI sobre 

Interpretação ou Execução de Fonograma e Convenção de Bruxelas ou a Convenção da 

OMPI. 

Em suma, a relevância desse inciso no texto constitucional coroa o direito do autor 

como direito constitucional, ainda que visto de forma dividida, ou seja, como direito do autor 
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526
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e ramos conexos, como o da propriedade industrial
529

. 

Importante ressaltar que, devido à divisão da classificação do direito autoral, em 

direitos morais e patrimoniais, e até extrapatrimoniais, em relação ao autor e a obra 

produzida
530

, deve-se analisar qual dessas searas é a que tutela o referido inciso. Portanto, 

defende Maristela Basso que, ao se tratar de um direito exclusivo, passível de reprodução, se 

refere ao direito patrimonial do direito do autor
531

, sem conexão com os outros direitos 

relacionados ao conceito amplo. 

A partir de uma análise comparativa entre o inciso XXVII e o XXIX, o primeiro não 

se encontra relacionado com o “desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico do 

país
532

”, como acontece com a previsão do inciso XXIX. O primeiro inciso apenas protege o 

direito patrimonial, desde que cumpra a função social
533

 do direito do autor. 

Em relação ao inciso XXIX, vê-se que há uma abrangência maior do texto 

constitucional, não se limitando apenas a dar direitos àqueles que criam, mas também aos que 

possuem marcas e invenções industriais. Apesar de retirar expressamente referência às 

marcas, como acontecia na Constituição de 1891, acredita-se que essa interpretação ainda 

pode ser observada de tal forma
534

. 

Essa inserção de outros elementos ao texto constitucional, abrangendo marcas e 

patentes ao inciso XXIX, é algo visto como uma evolução, pois retira a possibilidade de 

exploração econômica das invenções apenas pelo criador, pois deverá ter efeitos sociais 

positivos. Caso contrário, não estaria cumprindo a função social prevista no referido inciso
535

. 

Esse dispositivo constitucional também visa atingir alguns objetivos, tais como: 

propiciar o interesse social do país e favorecer o desenvolvimento tecnológico e econômico 

do país, pautando-se numa aplicação finalística e de funcionalidade do dispositivo, para fins 
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de integração jurídica, econômica, estratégica e social
536

, diferente do que ocorre com o 

direito autoral, como se verá. 

Assim, defende o autor que esses três elementos, considerados como trígonos, são 

necessários para manter um equilíbrio no interesse social e de desenvolvimento econômico e 

tecnológico
537

. 

Destaca-se ainda uma análise de dispositivos constitucionais comparativos, tais como 

o inciso XXIX e os arts. 218
538

 e 219
539

, que tratam do desenvolvimento produtivo nacional e 

regional. Logo, deve prevalecer o desenvolvimento nacional, em detrimento do externo, sendo 

medida inconstitucional lei que regulamente um modelo voltado apenas para a exportação. 

Afinal, a prevalência é a do desenvolvimento nacional. 

Dentre as bases constitucionais que tutelam a tecnologia
540

, são aqui tratados alguns. O 

primeiro é o invento novo e industrial, cuja proteção constitucional deriva do invento e do 

modelo de utilidade. 

O invento, como o nome diz, trata de uma invenção, nesse caso, em seara industrial, 

inclusive passível de proteção constitucional, como já foi visto anteriormente. A invenção 

deve obedecer a um requisito essencial: o da novidade
541

. Caso contrário, recairia sobre o 

chamado domínio público, e nem sempre é fácil retirá-lo dessa seara
542

. 

Ao inventor é assegurado um período específico para utilizar a sua obra com 

exclusividade. Esse prazo deve ser obedecido sob pena de caducidade ou perda dos direitos de 

uso, mas, claro, sendo permitidas as devidas prorrogações dos períodos, cujo monopólio é de 

15 (quinze) anos
543

, desde que devidamente registrada perante o INPI. 

Em relação aos direitos autorais tutelados na Constituição, dois incisos do art. 5º se 

destacam: os incisos XXVII e XXVIII, podendo ser transmitidos aos herdeiros, pelo tempo 

fixado em lei e todas as proteções individuais e fiscalizatórias previstas em lei. 
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No que tange à classificação ou à natureza jurídica dos direitos do autor, como já visto, 

fazem parte da tutela intelectual, logo dotados de patrimonialidade. Mas existem 

ordenamentos que permitem a existência de danos morais, pois há uma prevalência de direitos 

pessoais em detrimento dos patrimoniais
544

. 

Para o Direito da Moda, qualquer das tutelas dadas à propriedade industrial, intelectual 

ou artística é de suma importância, tendo em vista que os parâmetros constitucionais são o 

principal ponto de congruência entre esses diversos ramos do direito que alicerçam esse novo 

ramo.  

Desse modo, apesar de se encontrarem em parâmetros diferentes na tutela do Direito 

da Moda, os Estados Unidos, com uma legislação mais específica, e o Brasil, com uma 

legislação sobre o tema, a previsão dos assuntos relevantes é um caminho para que se procure 

uma tutela constitucional. 

 

 

5.4 REGULAÇÃO DA MODA NO DIREITO INTERNO: DO DECRETO 635/1992 E A LEI 

DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Antes de adentrar no mérito do Decreto 635/1992 e da Lei de Propriedade Industrial, 

é importante ressaltar brevemente que a internalização de tais normas no ordenamento 

jurídico brasileiro demonstra a real eficácia do Direito Internacional em âmbito de direito 

nacional. 

Para os defensores do monismo
545

 basta saber como correlacionar as duas ordens 

jurídicas distintas, a interna e a internacional, em apenas uma. Assim, para os monistas, 

sobremaneira, há uma primazia do Direito Internacional em detrimento das normas estatais. 

Enquanto que, para o dualismo
546

, existiria uma regulação entre Estados e uma nacional, bem 

como em relação aos indivíduos e os Estados, existindo duas ordens jurídicas distintas: a 

internacional, que regula os Estados, e a nacional, que tutela as relações individuais. 

Para o dualismo, os sistemas não se interpelam. Logo, os preceitos inerentes ao 
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Direito Internacional não podem influenciar o Direito Interno, em nenhuma hipótese poderão 

conflitar. No caso do Direito Internacional, por regular questão entre Estados, e o direito 

interno, entre os indivíduos, seria impossível dispor de assunto de direito interno, presentes no 

Direito Internacional, sem que a devida internalização ocorresse.  

Tal procedimento se dá por meio da incorporação do documento internacional por 

meio de um procedimento receptivo convertendo a norma internacional em norma interna. Os 

parâmetros de internalização são definidos pelo Estado, em que há a inserção da norma de 

Direito Internacional no plano nacional.  

Ao partir dessa perspectiva dualista de integração do Direito Internacional ao direito 

pátrio, os documentos internacionais aqui tratados – Convenção Unionista de Paris e 

Convenção de Berna, por exemplo, além dos Acordos TRIPS/OMC – deveriam integrar o 

sistema nacional brasileiro de algum modo, tendo em vista ser signatário de tais documentos 

internacionais. 

Dessa forma, desde os primeiros Acordos sobre propriedade intelectual até a Lei de 

Propriedade Industrial, LPI (Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996), tem-se que o primeiro texto 

internacional importante foi a Convenção Unionista de Paris (CUP), que passou a vigorar no 

Brasil a partir do Decreto 635 de 1992, que promulgou a referida Convenção ao ordenamento 

pátrio. 

Em seguida, vários acordos passaram a existir, dentre eles o TRIPS/OMC, que 

vigoraram no Brasil via Decreto nº 1.355, de 31 de dezembro de 1994, promulgando a Ata 

Final que incorporou os resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais 

Mulitilaterais do GATT, bem como após o Decreto 75.572, de 8 de abril de 1975, que 

promulgou a Convenção Unionista de Paris na proteção da Propriedade Industrial no Brasil, 

bem como o Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975, promulgando a Convenção de Berna 

para a proteção de Obras Literárias e Artísticas. 

A Convenção de Berna previa que os signatários iriam desfrutar dos mesmos direitos, 

que iriam conferir aos demais o mesmo tratamento, como se nacionais fossem, desde que 

fizessem parte da Convenção
547

. 

O Decreto 635 de agosto de 1992 foi de suma importância, pois promulgou a 

Convenção Unionista de Paris, cujo objetivo era tutelar a propriedade industrial. Dentre as 

alterações na legislação nacional, depreende-se que acompanharam as modificações trazidas 

pelas próprias ratificações da Convenção, como aconteceu em 1994, que via Decreto 
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1.263/1994, ratificou os termos do documento internacional, em âmbito interno. 

Além disso, destaca-se a relevância desse documento pela ligação direta com as 

outas legislações aqui trabalhadas, como o Decreto Legislativo 78 de 1974, que aprovou os 

textos que instituíram a OMPI no âmbito da Convenção Unionista de Paris, e o Decreto 

75.572, de 1975, como o grande decreto que promulgou a CUP no Brasil. 

Em relação ao sistema de proteção da marca vigente no Brasil, é atributivo, ou seja, 

aquele decorrente da marca registrada. O relevo desse sistema é justamente proteger as 

marcas contra a contrafação, como dispõe o art. 6 BIS, CUP e invalidar, recusar ou proibir o 

uso da marca pirateada. Logo, deixou de bastar que a marca fosse divulgada 

internacionalmente para a tutela pelo INPI, devendo, a partir de agora, não ser fruto de marca 

contrafeita
548

, coroando o princípio da marca notoriamente conhecida. 

Após toda a breve introdução acerca do arcabouço jurídico brasileiro, é necessário 

entender o porquê da importância da Lei de Propriedade Industrial (LPI) neste país. A 

primeira preocupação anterior à Lei era de que apenas a marca registrada era detentora de 

tutela
549

, ou seja, a preocupação de contrafação, concorrência desleal e confusão entre as 

marcas não era levada em consideração, o que sem dúvidas gerava imensa insegurança 

jurídica aos detentores das marcas que ainda não haviam sido registradas, pois havia uma 

inaplicabilidade do art. 6 BIS, CUP permeando tal aplicação até os anos 1990
550

. 

Ou seja, existia um caos jurídico que pairava na aplicação das normas referentes às 

marcas no Brasil, seja na seara jurisprudencial, ou na seara conceitual, pois não havia 

distinção na classificação das marcas, ou nos elementos diferenciadores de desenho industrial, 

patente ou direito autoral
551

. Consequentemente, também não havia uma uniformidade 

legislativa acerca de marcas e patentes, o que poderia levar a ser criada uma legislação para 

cada área, ou seja, uma lei de patentes farmacêuticas, outra para alimentos, outra para o 

mundo da moda, outra para automóveis. Assim o que já era descentralizado, ficaria mais 

abrangente ainda. 

Daí, a necessidade de uma lei que tutelasse todos esses elementos, em um único 

documento normativo nacional, era urgente. Sem falar que o Brasil já seguia a Convenção 

Unionista de Paris e tinha recém-assinado o acordo TRIPS, logo uma legislação específica era 

necessária. Nessa perspectiva, surgiu a Lei de Propriedade Industrial, trazendo uma segurança 
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jurídica e econômica aos países que requeriam o registro da marca no Brasil, por meio de um 

órgão específico, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). 

Além de trazer uma legislação sobre marcas e patentes, a LPI tinha o intuito de 

firmar legalmente as proposições tratadas no TRIPS, bem como a disposição da Convenção 

Unionista de Paris. Acerca das marcas e desenhos industriais, que representam 

majoritariamente as questões de direito da moda no direito, alguns pontos devem ser 

observados, como questões de registro. As marcas possuem um período disciplinado no 

TRIPS não inferior a 7 (sete) anos, podendo ser renovado de forma indefinida (art. 18), 

enquanto que na LPI (art. 133), o período de registro vigorará durante 10 anos, prorrogável 

por igual período e de forma sucessiva. Já para o desenho industrial, o TRIPS prevê o registro 

de pelo menos 10 anos (art. 26.3), e a LPI (art. 73) dispõe como prazo também 10 anos, com a 

possibilidade de prorrogação por três períodos sucessivos de cinco anos. 

IMAGEM 5: Prazo de validade
552

 

 

Em relação às marcas, objeto de estudo do presente trabalho, a Lei de Propriedade 

Industrial trouxe algumas inovações. A primeira é em relação ao legitimado para requerer o 

registro da marca, podendo ser empresa direta ou indiretamente controlada pelo requerente, 

sem a possibilidade de cessão a terceiros. 

No que tange aos elementos de marcas consideradas registráveis, a lei considera 
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como as visualmente perceptíveis, ou seja, as marcas de produto ou serviço
553

, certificação
554

 

ou coletiva
555

, como bem dispõem o art. 123, da LPI. Essa marca deverá distinguir os 

produtos sobre os quais incidem a atividade econômica, diferenciando um empresário do 

outro. 

Trouxe também um rol extensivo de marcas não registráveis, prevendo agora a 

impossibilidade de registro nos casos de confusão entre as marcas, utilização de nome de 

terceiros para empresa própria ou que utilizam pseudônimos, além do que é tutelado pelo 

direito autoral, dentre outros elementos. 

Outra alteração positiva foi a de que não era prevista a proteção para as marcas não 

registradas, que muitas vezes incluía as marcas notoriamente conhecidas. A partir da LPI, o 

texto, em seu art. 126, aduziu expressamente a tutela às marcas notoriamente conhecidas, 

desde que registradas de boa-fé no país
556

. Merece destaque ainda que as marcas que 

requeriam o registro perante o INPI, que fossem semelhantes ou imitadas, também não 

puderam mais ser objeto de registro. Além disso, o próprio texto constitucional de 1988, em 

seu inciso XXIX, art. 5º, também não excluiu a proteção de marca não registrada nem a 

concorrência desleal
557

. 

Para os signatários da CUP, um elemento internacional é importante no pedido do 

registro da marca no Brasil, que o princípio da prioridade estrangeira, cujo pedido deve ser 

apresentado quatro meses antes, obrigatoriamente traduzido. Esse princípio também foi 

coroado com o advento da LPI, em seu art. 127, trazendo em seu corpo todo o procedimento e 

prazos para a concessão do benefício. 

No que tange ao prazo de validade, como visto, a duração é de 10 anos. Caso o 

detentor da marca queira prorrogar o prazo, deverá ser requerida durante o último ano de 

vigência ou até seis meses após, desde que tenha representante no Brasil. E o período de 

extinção ocorrerá via caducidade, ou seja, foi requerido, mas nunca utilizado ou interrompido 

pelo mínimo de cinco anos
558

. 

Além de tratar sobre as marcas, a Lei de Propriedade Industrial versa sobre patentes, 
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desenhos industriais e concorrência desleal. O grande valor da legislação trabalhada 

ultrapassa a seara nacional, pois tutela as marcas brasileiras e estrangeiras, coroando e 

internalizando documentos internacionais importantes ao Brasil: a Convenção Unionista de 

Paris e o Acordo TRIPS, colocando sem dúvidas, o país como possuidor de uma das 

legislações mais completas acerca do assunto e o mais importante: obedecendo a preceitos de 

Direito Internacional. 

A obediência estreita ao Direito Internacional já foi criticada, devido ao fato da não 

observância dos prazos acima retratados, inclusive na aprovação da LPI
559

. Ademais, ainda 

considera Thiago Paluma Rocha que a legislação brasileira ultrapassa a fronteira do que foi 

definido no TRIPS, não podendo se aproveitar de diversas medidas previstas no TRIPS, por 

não ser disciplinada na legislação brasileira
560

. 

Isto porque há assuntos que são tratados no TRIPS e não na lei brasileira, enquanto 

que a lei brasileira vai além sob outros aspectos. Por isso, “a lei brasileira de propriedade 

industrial possui proteção maior que a prevista pelo TRIPS, constituindo-se em uma lei 

TRIPS-Plus
561

”. 

Em contrapartida, considera Cícero Ivan F. Gontijo que o Brasil participa de diversos 

foros (OMC, Mercosul, União Europeia, Estados Unidos e OMPI), que basicamente tratam 

respectivamente, sobre pontos específicos do TRIPS: harmonização das legislações dos 

membros; tentativa de formar o Mercosul como a União Europeia; formar um mercado 

comum com os países das Américas – exceto Cuba –, e analisar projetos em andamento sobre 

propriedade intelectual
562

. Para esse autor, o fato de o Brasil ter internalizado o TRIPS, e ter 

sido criado no Mercosul
563

 uma Comissão de Propriedade Intelectual, e estar tentando 

implementar um protocolo de solução de controvérsias e de harmonização de normas de 

Propriedade Industrial, não se caracterizaria como TRIPS Plus
564

. 

Em relação ao posicionamento dicotômico, se o Brasil é TRIPS Plus ou não, devido 

à legislação hoje vigente no país, parece mais acertada a visão de que atualmente o país faz 
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parte do rol dos que pertencem ao TRIPS Plus. 

Dessa forma, o que se observa é a construção de uma norma nacional que unificou a 

propriedade intelectual, ainda que não obedecesse aos prazos previstos pela lei internacional, 

que ultrapassou barreiras protetivas, sendo uma normativa além do que propunha o TRIPS 

inicialmente. Apesar das críticas tecidas em relação à LPI, é inegável que o Brasil precisava 

de uma legislação mais consistente acerca de prazos unificados para tudo que a propriedade 

intelectual abrange, consequentemente, um dos principais nortes para reger o Direito da Moda 

no país. 

A importância disso tudo é demonstrar que o Direito da Moda merece um espaço 

maior dentro do ordenamento jurídico brasileiro, e que o texto constitucional tem meios de 

abarcar uma possível legislação específica, além da LPI e dos documentos internacionais. 

Pois, o que se tem hoje, são legislações esparsas sobre os assuntos correlatos como um todo. 
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CONCLUSÃO 

 

O Direito da Moda na perspectiva do Direito Empresarial, tutelado pela propriedade 

intelectual e industrial, na seara nacional e internacional, demonstra que pode, desde a criação 

do design até o momento final, de comercialização e publicidade do produto, ser tutelado 

pelos documentos jurídicos existentes. Contudo, não se vê uma legislação específica acerca 

do assunto, intitulada como: Lei de Direito da Moda, seja sob o viés nacional, seja sob o viés 

internacional, o que seria interessante, pois coroaria o novo ramo do Direito como autônomo, 

tendo em vista a existência de princípios próprios do Fashion Law. 

Um dos pontos positivos do Direito da Moda se relaciona com a proteção intelectual 

dada ao estilista, como um verdadeiro reconhecimento ao trabalho do design e não 

necessariamente apenas à marca vinculada ao produto, mas a tutela ao criacionismo do 

estilista. 

A relevância do tema restou demonstrada além do que prevê a perspectiva jurídica, 

pois abarcou a perspectiva social, filosófica, econômica e de mercado ao demonstrar a 

transdisciplinaridade da moda, em uma construção da importância do assunto até a sua tutela 

internacional. Principalmente, ao mostrar que na atualidade é impossível separar a 

importância da moda de qualquer tipo de direito, seja no momento da regulação comercial, 

seja pelas tutelas dadas pelo TRIPS, OMC, Convenção Unionista de Paris, Protocolo de 

Madri ou Lei de Propriedade Industrial. 

Além de tratar sobre as marcas, a Lei de Propriedade Industrial versa sobre patentes, 

desenhos industriais e concorrência desleal. O grande valor da legislação trabalhada 

ultrapassa a seara nacional, pois tutela as marcas brasileiras e estrangeiras, coroando e 

internalizando documentos internacionais importantes ao Brasil, como a Convenção Unionista 

de Paris e o Acordo TRIPS, colocando, sem dúvidas, o país como possuidor de uma das 

legislações mais completas acerca do assunto, e o mais importante: obedecendo aos preceitos 

de direito internacional sobre o tema. 

Por isso que toda a tutela dada à propriedade industrial, intelectual e artística é de 

grande valia para a proteção do Direito da Moda, pois é a partir delas que se pode pensar em 

um documento maior que verse especificamente sobre o assunto, levando em consideração 

seus princípios e elementos específicos. Os documentos existentes sem dúvidas são um 

arcabouço jurídico rico em informações pertinentes para a proteção das grandes marcas, mas 

não é algo totalmente unificado. Se assim fosse, a grande maioria dos países teriam aderido ao 

Protocolo de Madri, como aconteceu com a Convenção Unionista de Paris.  
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Sem falar que alguns assuntos ultrapassam a discussão ou a proteção do que prevê o 

instituto da moda, como é o caso de medicamentos ou plantas, por exemplo, o que mostra que 

a tutela dada pelos documentos internacionais, ainda que não demonstradas aqui, vão além do 

que se dispõem, pois também há a discussão acerca das patentes, por exemplo. 

Assim, demonstra-se que deverá existir uma construção que unifique todas essas 

perspectivas em nível internacional e nacional especificamente para a moda, pois o que hoje 

há são diversos organismos e documentos internacionais que tutelam as grandes marcas por 

meio da propriedade industrial, enquanto que existe um órgão específico da ONU que tenta 

combater o crime organizado relacionado à contrafação das marcas, outro documento 

internacional sobre direito autoral e outro que regula as relações comerciais. 

Logo, não há uma uniformização internacional específica para moda. O que resta 

saber é se os documentos já existentes sempre serão suficientes para suprir as demandas que 

surgem diariamente, como acontece, ou se uma legislação unificada colocaria o Fashion Law 

em um novo patamar. 

Porém, essa inexistência de legislação específica para o ramo não impede que exista 

proteção jurídica para os casos relacionados à moda, envolvendo propriedade industrial ou 

intelectual, pois, como já foi amplamente visto, existem leis nacionais e internacionais que 

são específicas para essas proteções. A problemática que suscita dúvidas são os documentos 

internacionais ainda não incorporados ao ordenamento brasileiro, sua aplicabilidade ou não. 

Então, a Convenção Unionista de Paris e o TRIPS merecem o devido destaque, pois 

passaram a demonstrar a relevância do assunto em âmbito internacional, criando mecanismos 

de proteção que influenciaram diretamente a legislação brasileira, que foi além do que 

previam os documentos. 

O Acordo de Madri, seguido pelo Protocolo de Madri, idem. A diferença é a falta de 

internalização ao ordenamento brasileiro, cujo problema se justifica pela ausência de 

aparelhamento do INPI e pela dificuldade de cumprimento dos prazos específicos previstos no 

Protocolo, cujos benefícios e facilidades são múltiplas. 

A adesão desse Protocolo pelo Brasil sem dúvidas colocaria o país em um novo 

patamar relacionado à proteção ao direito marcário, tanto internamente como 

internacionalmente, tendo em vista a uniformização da proteção às marcas dos países 

signatários. 

Portanto, a moda, por essa indústria geradora de riquezas e tendências, deve ser vista 

com bons olhos pelo texto constitucional, em virtude da necessidade de proteção das marcas, 
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seja pelo ordenamento pátrio, seja pelos documentos internacionais. Ou mais recentemente, 

pela legalização ao corretor de moda, por meio da Lei nº 13.595, de 12 de julho de 2018. 

Assim, percebe-se que toda a discussão em torno da moda merece ser aprofundada e 

vista como constitucional por intermédio do seu texto hoje existente, ainda que sem um 

documento uno, mas como um mecanismo que deve ser estudado e aprimorado cada vez 

mais. Pois já possui artigos e incisos específicos que abarcam a propriedade industrial e o 

direito autoral, por exemplo. 

Por isso, a moda por ser esse fenômeno global, em relação a tendências e à 

economia, deve sim, ser abarcada na perspectiva constitucional, seja pelos artigos acima 

citados, seja pela inserção de tratados e documentos internacionais que versem sobre o tema e 

estejam ligados aos preceitos da Carta Maior brasileira, demonstrando que a mudança no 

texto constitucional deve acontecer sob todas as perspectivas e assuntos, ainda que, 

aparentemente, não possuam relevância para o ordenamento jurídico. 
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GLOSSÁRIO 

 

Fashion Law Ramo do direito conhecido como Direito da 

Moda 

In Termo utilizado para indicar que a pessoa 

está dentro da tendência da moda 

Out Termo utilizado para indicar que a pessoa 

está fora de moda 

Trendsetters Criadores de tendências 

New Look Novo visual, difundido principalmente por 

Christian Dior inicialmente. 

Prêt-a-porter É o mesmo que pronto para vestir, se 

contrapõe a alta costura. 

 

 

 


