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RESUMO 

A presente dissertação tem por objeto analisar o sistema atual dos 

privilégios industriais concedidos por patentes de invenção, notadamente no que 

concerne às questões relativas às licenças compulsórias, uma vez realizados e 

comprovados abusos de seu titular no campo econ6mico ou a má utilizaç8o do 

privilégio em açóes danosas à sociedade, ou ainda, a falta de exploraçáo do objeto 

patenteado. A maioria das inovações tecnológicas e invenções baseia-se em idBias 

que fazem parte do bem comum da humanidade, porém, a proteção legal dada a essas 

idéias, guarda excessiva preocupação aos interesses particulares, sem qualquer outra 

destinada à coletividade. A finalidade principal da proteção propriedade industrial 

deveria ser fundada no interesse coletivo, como contrapartida ao monopólio legal 

temporário concedido ao particular. A propriedade do ponto de vista histórico, e 

mesmo constitucional, nos mostra que as faculdades no bem, por parte do titular, h80 

de ser exercidas em proveito social. Toda base de desenvolvimento desse estudo 

centra-se no procedimento atual dos Órgãos Oficiais encarregados de analisar e 

conceder certificados de patente, cuja natureza de simples registrador, náo s6 

favorece o detentor do privil6gio concedido, como também obsta qualquer 

possibilidade mais célere na obtenção daquilo que se propõe como novo. De outro 

turno, todo aparato público é disponibilizado para o particular que apresenta uma 

idéia registrável, sem qualquer contrapartida à coletividade, sob a Bgide do 

desenvolvimento tecnológico, social e economico do pais. 



. 
RIASSUNTO . 

Scopo della presente dissertazione é studiare I'attuale sistema di 

privilegi concessi a brevetti di invenzione industriali, o meglio, le questioni relative a 

licenze compulsorie quando siano stati comprovati abusi de1 titolare della licenza, sia 

da1 punto di vista econômico, sia per cattiva utilizzazione de1 privilegio com azioni 

.dannose allá societá, o ancor meglio, per rnacanza di sfruttamento de1 brevetto. La 

maggior parte delle invenzioni e delle innovazioni tecnologiche manno come base 

idee chefanno parte de1 bene comune dell'umanitá, malgrado cio, Ia protezione 

legale, concenssa a queste idee, mostra uma eccessiva preoccupazione allá colettivitá. 

I1 fine principale di uma protezione brevettuale dourebbe essere I'interesse collettivo, 

come contropartita a um monopólio legale e temporaneo concesso all'inventore. La 

storia e Ia costituzione stessa ci mostrano Che Ia proprietá e Ia disponibilitá di um 

bene, da parte De1 titolare, dourebbe essere esercittta sotto I'aupicio di um 

giovamento sociale, 10 sui luppo tutto di questo studio h6 come fine esaminare 

I'attuale procedura degli organi ufficiali incaricati de analizzare e concedere 

certificati di brevetto, Ia natura di questi organi, di semplice registrazione, non 

soltanto favorisce i1 detentore De1 privilegio concesso, ma ostacola, anche, qualunque 

possibilita piú célere nell'ottenimento di quanto viene proposto come nuovo. D'altro 

canto, tutto I'apparato pubblico é oggi predisposto per favorire il singolo Che 

presenta um'idea brevettabile, senza nessuna contropartita pel Ia collettivitá sotto 

I'egida di uno sviluppo tecnológico, sociale ed econ8rnico de1 paese. 
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INTRODUÇAO 
O privil6gio industrial é matéria constitucional e pertence ao rol dos . 

Direitos e Garantias Fundamentais. Assim, assegurado está o inventor para que 

possa explorar os mercados, temporariamente, nos lugares onde M m  o registro 

da invençáo. 

O desenvolvimento deste trabalho caminha ao lado de conceitos 

conservadores, respaldados, atualmente, por força de tratados e convenções 

internacionais, os quais atingem, por via reflexa, nosso ordenamento interno. 

A cultura atual aponta para a valorização do detentor do privil6gi0, 

que nem sempre 6 o inventor, a ponto de ignorar outros preceitos, tamb6m 

constitucionais, como a livre concorrência, dentre outros. 

Busca-se no tema, propostas de reflexões do ponto de vista sócio- 

econômico, sem perder de vista as questões jurídicas que o atinam. 

Essas reflexões devem nos remeter, necessariamente, aos direitos 

fundamentais de primeira geração, na medida em que somos instados a pensar nas 

limitações constitucionais impostas ao Estado, principalmente no que tange aos 

direitos de liberdade, propriedade e igualdade. 

De outro turno, estar4 presente, no texto, o anseio do cidadão para 

ver cristalizado, cada vez mais, o bem-estar social, numa conduta positiva do 

Estado nessa dirqão, e, aqui, estaremos invocando os direitos fundamentais de 

segunda geração. 

A solidariedade e a fraternidade, que se espera, possam transbordar 

em cada indivíduo, constituindo num direito difuso e comum, tendendo proteger 



os grupos humanos, são marcas consagradas a uma outra dimensão dos direitos 

humanos. . . 
O ser humano tem um valor intrínseco a sua pessoa, valor este 

superior a qualquer preço, a qualquer indenização ou manipulação. 

A dignidade da pessoa, que tanto ressaltaremos, tem um valor 

próprio no ser humano, um valor absoluto, o qual deve ser objeto de respeito e 

proteção. 

Não nos parece correto privilegiar determinada pessoa, ou mesmo 

um grupo econômico, em detrimento de toda população de um país, e, em certos 

casos, do mundo. 

Também não nos parece certo que a pessoa humana veja ou tenha 

seus direitos e garantias fundamentais B margem do Direito, 96 para que possa ter 

acesso Bs novas tecnologias. 

Não obstante serem os privil6gios de invenções garantidos por 

cláusulas pétreas em nossa Carta Magna, a flexibilização dessas regras com 

fundamento no princípio da proporcionalidade, e com vistas aos Direitos 

Humanos, pode beneficiar a todos, inclusive o inventor, com os frutos daquilo que 

nasce como novo, inédito e tecnologicamente moderno. 

As pesquisas realizadas, evidentemente, não têm o condão de esgotar 

o assunto, mas, procurarão resgatar as velhas e tradicionais relações jurídicas em 

torno do tema, como também, espera-se poder concluir por novas formas na 

concessão de patentes, nas quais as garantias dos privilégios de invenções não 



desconsiderem e nem despersonalizem o ser humano, que, a bem da verdade, 

sempre foi e continuará sendo o aluo principal das conquistas tecnol6gicas. . 
Com enfoque nos Direitos Humanos Positivados espera-se encontrar 

novas formas de convivência à altura da importância do homem, e, como um dos 

objetivos deste trabalho é analisar as regras atuais da propriedade industrial 

constantes em nosso ordenamento jurídico, não se pode deixar de concluir 

criticamente o papel da propriedade e sua função social como princípios 

constitucionais, e assim, possibilitar a prevalência dos interesses públicos em face 

dos particulares. 



1 . A Propriedade e o Direito 

. . 
1.1 - Evolução histórica da propriedade 

O homem, em estado de natureza', tende a viver em liberdade 

irrestrita, o que lhe permite deliberar sobre a sua pr6pria subsist&ncia. 

Para John Locke "o estado de natureza, propriamente dito, 6 

aquele em que os homens vivem e sobrevivem juntos, segundo os ditames da 

razão, sem uma autoridade na terra que julgue suas disputas".2 

Sanchez nos ensina que "a liberdade do homem 6 uma realidade 

incontroversa e passou a constituir-se num direito fundamental e inalienável da 

pessoa humana".' 

A combinação de diferentes funções do homem no estado de 

natureza, um caçador e outro agricultor, por exemplo, criaram valores que 

não existiam, conquistando, assim, o direito natural a seus produtos, 

habilitando-os a negociarem entre si. 

Uma análise importante nos faz Friederich Engels quando 

avalia que "o vínculo estreitado entre a propriedade e a existência de 

agrupamentos humanos e familiares se deve tanto a fatores econômicos 

como físico naturaisv4, justificando-se os primeiros à causa de produção de 

subsistência e suas conexões espontaneistas com o cotidiano dos indivíduos, 

' "o estado de natureza é auferido pelo estado selvagem. o estado do homem que vive em 
liberdade anárquica ou em independencia em relaçáo &s leis". Creusa Copalbo. Filosofia 
e Educação Brasileira, revista Ciencia Humanas, ano 111, no 12, UGF. 1980. 

2 Apud L.J.Macfarlane, in Teoria pollrica Moderna, p. 25 

J. Mana Sanchez. Lu seguridad social de la abogacia, p. 50. 
4 A origem da famflia. da propriedade e do Estado, p. 187. 



sem existir uma nítida e presente intenção dirigida sociabilidade, o que nos 

faz acreditar que a primeira demonstração de propriedade surgida na cultura . 
tenha sido a comunal, distinta pois, da propriedade individual. 

Na Roma antiga, somente os patrícios eram cidadãos e 

detinham, exclusivamente, todos os direitos privados (jura privara) ou os 

políticos (jura publica). As demais pessoas, pertencentes a outras categorias 

sociais (plebeus, clientes) não tinham proteção jurídica do Estado Romano, 

ou seja, não tinham, oficialmente, o reconhecimento de nenhum direito5. 

Já na Grécia, os cidadãos eram obrigadosa ter, em comum, as 

suas colheitas, ou, pelo menos, a maioria delas, devendo gastá-las em 

sociedade, porém, tinham a propriedade absoluta do bem. 

Especificamente no caso da terra, esta gozava de valores 

maiores do que os frutos da mesma, embora o caminho natural para a 

concepção do direito de propriedade pareça indicar primeiro a propriedade 

da colheita, fruto do trabalho e, depois, a propriedade do solo.6 

Tanto para os romanos como para os gregos, três coisas se 

encontravam fundadas e estabelecidas solidamente nas sociedades: a religião 

doméstica, a família e o direito de propriedade. As três tiveram 

originariamente indisfarçável relação entre si e andaram, segundo parece, 

in~eparáveis.~ 

' Jose Creiela Jr. Curxo de direito romano. p. 175 .  

"lavo Acyr de Lima Rocha. A desapropriação no direilo agrário, p. 21. 
7 Ibid, mesma página. 



No período medieval estabelece-se a concorr&ncia de vários 

proprietários em relação ao mesmo bem e O conceito de proprietário se . 
modifica. De um lado, desponta o domínio eminente (Estado), de outro. o 

domínio direto (Senhor) e, finalmente, o domínio Otil (vassalo). O titular do 

domínio eminente concede o direito de utilização economica do bem e 

recebe, em troca, serviços ou rendas. Quem tem o domínio Otil 

perpetuamente, embora suporte encargos, possui, em verdade, uma 

propriedade paralela.8 

A igreja começou a se tornar grande proprietária nesse período. 

É dessa época a afirmação de que o Direito de Propriedade 6 um Direito 

Natural. 

Com o advento do capitalismo restaura-se o conceito unitário 

da propriedade e ampliam-se os poderes por ela conferidos. Tem lugar 

novamente o fortalecimento da concepção individ~alista.~ 

Com a Revolução Francesa em 1789, considerada o mais 

importante acontecimento da história contemporânea, contrapondo-se ao 

sistema feudal consolidado em proposição e valores absolutos e te016~icos'~, 

a ~ropriedade recebeu nova concepção nos aspectos jurídicos e políticos 

ideológicos. Os bens imóveis foram erigidos, sendo, em contrapartida, 

ignorados os móveis; os direitos perp6tuos à propriedade foram extintos; os 

priviMgios das classes abastadas foram desprezados. 

8 Orlando Gomes. Direitos reais, 1980. p. 97. 
9 Ibid, mesma página. 

AS condições sociais bbsicas da sociedade feudal eram senhor e servo. O senhor possuia a 
terra e o servo detinha o poder militar, político e judiciirio; o servo tinha a posse útil da 
terra, devia obrigações e tinha direito de ser protegido pelo senhor. 



As mudanças radicais sofridas na sociedade europeia 

demarcaram seu apogeu no pprfodo da Revolução Francesa, quando se . 
percebeu que o interesse social exigia restrições às prerrogativas individuais, 

firmando-se, sob a nova forma de poder de regulação, o princípio de que o 

carhter inviolável e sagrado da propriedade não impedia sua utilização 

destinada ao bem coletivo, mediante justa e prkvia indenização pela cessão 

compulsória da propriedade individual em proveito da ordem pública. Dessa 

forma, o Estado, em seu contexto organizacional, dispõe de instrumentos 

que podem viabilizar a transformação da propriedade privada em pública, 

por meio do exercício de uma função social, sob a 6gide do direito positivo 

vigente1'. 

A sociedade, após um longo e doloroso processo de lutas e 

convulsões, assumiu O compromisso de redistribuir a riqueza por ela 

produzida, ou seja, integrar aquelas camadas marginalizadas pela 

concentração abusiva de renda, transformar a massa em cidadãos. 

Entretanto, as camadas que detêm os meios e bens de produção, a elite 

composta pelos grandes latifunditirios e conglomerados empresariais, 

impõem resistências a esse escopo e aferram-se às suas posses de modo 

intransigente e, muitas vezes, violento, num esforço cego e inconsequente. E 

esse fenômeno se reproduz com bastante frequência nas classes sociais 

baixas, náo sendo portanto privativo da elite dirigente. Da bicicleta ao 

automóvel, da pequena gleba rural ao latifúndio, da pequena empresa 

grande corporação industrial, ningukm se dispõe a renunciar ao direito de 

propriedade em prol desse interesse ~ole t ivo. '~  

" Arnol Wald. Novas dimensões do direito de propriedade, p. 22-27. 

l2 vladimir da Rocha França. FunçUo Social da Propriedade na Constituiçdo Federal. In: 
Revista Jurídica In Verbis - P. 7. 



No entender de Karl Larenz, a função social da propriedade 

alcançou a categoria de "princípio jurídico" pelo esforqo dos constituintes . 
alemães na Lex Mzíxima da República Federal ~ 1 e m ã . l ~  

O princípio da função social da propriedade rapidamente tomou 

a forma da cidadania no mundo ~ontem~orâneo. '~  

Com a inserção do principio da função social da propriedade na 

Constituição brasileira, em 1967 e 1969, artigos 157, III, e 160, 111, 

respectivamente, deixou-se de coibir O uso anti-social da propriedade, 

passando-se, então, a exigir-se o cumprimento de tal função, jzí que tal 

princípio alcançara o status de bem jurídico conaturalmente definido, a nível 

constitucional, como teleologicamente orientado para este destino." 

1.2 A propriedade nas Constituições Federais 

Brasileiras 

A primeira Constituição brasileira, imposta por D. Pedro ,I em 

1824, estabeleceu a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos 

cidadãos brasileiros, e teve por base a liberdade, a segurança individual e a 

propriedade. 

" ~ p u d  Luiz Edson Fachin. A Funçao Social da Posse e a Propriedade Contemporllnea 
(um Perspectiva da Usucapiüo Imobiliária Rural), p. 17. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 1988. 

l4 Guillermo Alknde. In Panorama de Derechos Reales, h Ley. Sociedad Anónima Editora 
e Impresora, Buenos Aires: 1967, p. 372. Complementando o autor: "En más o em menos, 
buena parte de Ia legislación forinea da entrada a la función social de  Ia propiedad, ya 
que la establezca expresamente en Ias leyes - muchas vetes em Ia propia Constituiución - 
, ya que implícitamente resulte de Ia forma de legislar". p ,375. 

Celso Antonio Bandeira de Mello. NOVOS Aspectos da Funçdo Social da Propriedade no 
Direito Público, Revista de Direito PCiblico n. 84, p .41. 



As idkias da Revolução Francesa estavam presentes naquela 

Carta Magna, tanto que, o artigo 179 dizia que "é garantido o direito de . 
propriedade em toda a sua plenitude...". 

A única exceção ao preceito constitucional 96 se apresentava 

diante do bem público, legalmente verificado, devendo o cidadão ser 

previamente indenizado pela perda da propriedade. 

A Constituição de 1891 pouco inovou, apenas acrescentou ao 

texto que também aos estrangeiros estaria garantido o direito de propriedade 

em toda a sua plenitude. 

J4 a Constituição de 1934 teve forte influência da Constituição 

alemã de weimar,16 promulgada em 1919, principalmente por ter acolhido, 

em seu artigo 113, O preceito de que a Constituição assegurava aos 

brasileiros e estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à liberdade, à subsistência, B segurança individual e à 

propriedade. 

E, no inciso 17 do mesmo artigo 113, deixou escrito ser 

garantido o direito de propriedade, que não poderia ser exercido contra o 

interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinasse. 

O chamado "Estado Novo", fruto do golpe de 1937, nos trouxe 

a Constituição desse mesmo ano. A novidade ficava por conta do texto 

limitador, no qual o uso desses direitos e garantias tinha por limite o bem 

público, as necessidades da defesa, do bem-estar, da paz e da ordem 

'5 cOnstituiç$o de Weimar. de 1919, serviu de modelo para as constituições entre as duas 
guerras. A ela se  deve a constituciona~ização dos direitos sociais e da economia 



coletiva, bem como as exigências da segurança da nação e do Estado, em 

nome dela constituído e organizado na Constituição. . 
Por sua vez, os artigos sobre a ordem econ8mica indicavam 

diversas balizas fundamentais ao exercicio do direito de propriedade e de 

seu conteúdo, conforme se pode verificar nos artigos 143, 144 e 155; assim, 

ao distinguir a propriedade do solo e a do subsolo para o efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial, estas dependendo de autorização 

federal a ser concedida s6 para brasileiros ou empresas constituídas por 

brasileiros. 

As desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou 

por interesse social, mediante prgvia e justa indenização em dinheiro, foi 

marcada pela Constituição de 1946, já em pleno restabelecimento do Estado 

de Direito. 

Os parágrafos 17 e 18 daquela ConstituiçHo asseguraram aos 

inventores a propriedade dos inventos industriais, , bem como a das marcas 

de indústria e comércio. 

Embora tendo como limites 0s direitos fundamentais 

assegurados pela Carta Magna, 0 artigo 146 previa O intervencionismo 

estatal no domínio econornico, com base no interesse público. 

Pelo artigo 147, o uso da propriedade estaria condicionado ao 

bem-estar social. E ainda, pelo disposto no artigo 141, 5 16, a lei poderia 

promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para 

todos. 



A Emenda Constitucional 10164 estabeleceu nova redação para 

o 316 do artigo 141,, da Constituição de 1946 nos seguintes termos: in 

verbis: 

"6 garantido o direito de propriedade, salvo o caso de 
desapropriação por necessidade ou utilidade pbblica, ou por 
interesse social, mediante prdvia e justa indenização em dinheiro, 
com a exceção prevista no 8 1". do artigo 147, que. em caso de 
perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, as autoridades 
competentes poderão usar da propriedade particular, se assim o 
exigir o bem público, ficando, todavia, assegurado o direito 
indenização ulterior". 

Os pr6ximos textos constitucionais, ou seja, a Constituição de 

] 967 e a Emenda Constitucional no 1, de 1969 não inovaram no assunto em 

relação à Emenda Constitucional no 10164, da Constituição de 1946. 

A de suas antecessoras, a Constituição de 1988 

protege o direito de - propriedade. Deve-se atentar para o fato de que o direito 

h propriedade não está garantido'7. O que se garante no artigo sO, caput, 6 a - 
inviolabilidade desse direito. I n  verbis: 

Artigo 5', caput: "Todos SHo iguais Perante a lei, sem distinçso de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito h vida, h liberdade, g 
igualdade, h segurança e h propriedade, nos termos seguintes". 

NO que tange ao direito de propriedade, O inciso XXII do artigo 

5' acima descrito, assim se manifesta, in verbis: 
Artigo 5'' 
Inciso XII: "6 garantido o direito de propriedade"; 

Propriedade traduz uma relação sobre a qual recai uma proteção 

jurídica, ~ ã o  6 a propriedade um direito; direito 6 sua proteção. Assim, 

direito de propriedade 6 o direito h proteção da relação de um sujeito sobre 

- 
" catlos A~~~~ Britto, Direito de Propriedade (0 novo e sempre velho perfil consrirucional 

da propriedade). p. 44. 



um objeto. Somente aquela relação que preenche requisitos determinados 

pelo direito 6 passível de ser protegida.18 

Portanto, o direito de propriedade, constitucionalmente garantido, 

deve ser entendido como o direito que tem o indivíduo no acesso ao conjunto de 

normas que designam esse direito, com a precípua finalidade de proteger a sua 

propriedade. 

Assim, o velho perfil coostitucional, consagrado por todas as 

Constituições Federais brasileiras, serviu tamb8m de modelo ?I Constituição 

atual, o que nos leva à propriedade individualista, e não à propriedade 

privada solidária. 

Carlos Aires  rito'^ nos ensina que 

" a propriedade C o grande divisor de dguas da sociedade, que, no 
caso brasileiro, se marca por uma microminoria de proprietdrios e 
uma macromaioria de nHo proprietários (os 20% mais pobres da 
nossa população detém apenas 2% da riqueza nacional, enquanto os 
20% mais ricos abocanham 66% dessa riqueza), marca essa que se 
aprofunda ainda mais quanto h propriedade dos bens de produção. 
Quem deles C dono, vive de bem para ótimo, em todos os planos; 
quem náo o 6, vive de regular para péssimo. E é claro que o tema 
da propriedade, decisivo para sinalizar a qualidade de vida das 
pessoas, deve desfilar pela passarela das urgências 
constitucionais". 

1.2.1 A função social da propriedade 

A função social da propriedade remonta as sesmarias, não 

sendo, dessa forma, novidade em nosso país.* 

-- - 
I8 Cristiane Derani. A propriedade na Constituiçao de 1988 e O conteúdo da 'Função 

Social'. p. 59. 
19 

lbid p. 45. 
20 Lima Stefanini. A desapropriação no direito agrário. Sã0 Paulo: RT, 1978, p. 86. 



Ao serem concedidas as chamadas sesmarias levava-se em 

consideração glebas de terra sufkiente para que um homem de cabedais 

pudesse explorar. Não ocorrendo essa exploração, em um determinado 

espaço de tempo, as terras reverteriam ao patrimonio da Ordem de Cristo, a 

qual era administrada por Portugal. 

A falta de exploração indicava um desvio de finalidade da 

concessão, a qual, nas palavras de Fernando P. soderozl, 

"a esta diretriz, fundamentada nas premissas da concessão de 

sesmarias acima referidas, podemos denominar de função social da 

propriedade". 

O direito positivo brasileiro 6 contemplado com um sistema 

integrado por institutos de direito material e processual para a propriedade e 

todas as suas manifestações. Tanto no regime constitucional, como no 

infraconstitucional, o direito de propriedade é tutelado com pouca 

flexibilidade, de forma rígida e com muita prudência. Nunca o operador 

jurídico se ressentiu da ausência de meios legais para garantir a posse e a 

propriedade individual, haja vista 0 conjunto dos poderosos interesses que 

surgem em sua defesa. O que se reivindica hoje do Direito são soluções 

pacíficas e legais para a posse e propriedade sociais." 

Assim, o Direito de Propriedade 6 garantia constitucional 

estabelecida no artigo 5", XXII, e a sua função social deverá ser atendida, 

conforme preceitua o inciso XXIII, in verbis: 

21 O Estatuto da Terra, Curso de Direito Agrário 2, p. 27. 

22 Vladimir da Rocha França. Instituiçdo da Propriedade e sua FunçUo Social. In: Revista 
da &cola Superior de Magistratura do Estado de Pernambuco. p. 718; e,  Instirui@o da 
propriedade e sua ~ ~ n p i o  Social. In: Revista da Escola Superior de Magistratura do 
Estado de Pernambuco. pp. 457-458. 



Artigo 5": "Todos são iguais perante a lei, sem distinçáo de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pai* a inviolabilidade do direito h vida, B liberdade, g 
segurança e lipropriedade, nos termos seguintes: 
Inciso XII: C garantido o direito de prupnedade; 
Inciso XXIII: a propriedade atender6 a sua funçHo social"; 

Apesar de a Constituição Federal ter previsto a propriedade 

como um direito individual, ao vinculá-la à sua função social, não pode mais 

ser vista como um direito estritamente individual, nem como uma instituição 

de direito privado. 

Cláudio Souto, ao referir-se a essa vinculação, salienta que "é 

preciso que o operador do direito se disponha a construir meios para a 

consecução do escopo fundamental da República que é o bem-estar social, 
9,  23 de outra forma, nada valerá existir O formal sem que haja o material . 

Propriedade traduz uma relação sobre a qual recai uma 

proteção jurídica. Não 6 a propriedade um direito; direito é sua proteção. 

Assim, direito de propriedade 6 0 direito à proteção da relação de um sujeito 

sobre um objeto. Somente aquela relação que preenche requisitos 

determinados pelo direito 6 passível de ser protegida." 

Para Duguit, "se a ligação de uma coisa h utilidade individual é 

protegida, é antes de tudo por causa da utilidade social que resulta desta 
,i 25 relação . 

A respeito, oportuno são 0s dizeres de Aristóteles, ao deixar 

registrado em sua obra A Política, idéias relativas ao sentido social da 

23 ciência e glica no Direito - uma Alternativa de Modernidade. p . 17. 

24 cristiane ~ ~ ~ ~ ~ i .  A propriedade na Constituiçao de 1988 e o conteúdo da 'Funçdo 

Social'. p. 59. 
25 uon ~ ~ ~ ~ i ~ ,  tes transfarmations &nérales du droit privé. p. 158-159. 



propriedade, ao referir-se à partilha dos bens, onde as riquezas não devam 

ser comuns, apenas que seu uso deve ser comunicado como que entre 

amigos, de modo que a nenhum cidadão possa faltar o pão.26 

Assim, a propriedade seria privada quanto à posse, mas comum 

quanto ao uso. 

A propriedade não pode se transformar em motivo para, a 

adoçáo de um estilo de vida caracterizado pelo vício e o pecado. Ter bens 

não 6 proibido, o que 6 proibido 6 não saber usar eticamente a propriedade; 

princípio que, de resto, vale para tudo na vida.27 

A doutrina Católica, na famosa Encíclica do Rerum Novarum, 

baseada nos estudos de São Thomas de Aquino nos diz: 
" Donde se segue que deve ter sob o seu domínio nHo s6 0s 
produtos da terra, mas ainda a própria terra, que, pela sua 
fecundidade, ele v& estar destinada a ser a sua fornecedora no 
futuro". 

0 s  princípios da Escola de Direito Natural chega a recusar a 

ingerência do Estado na propriedade ao dizer que: 
"não se apele para a providência do Estado, porque o Estado 6 
posterior ao homem, e antes que ele se pudesse formar, j6 o homem 
tinha recebido da natureza O direito de viver e proteger a sua 
existência". 

E 6 na sabedoria de São Tomás de Aquino que encontramos o 

reconhecimento ao direito de propriedade, porém na justa medida da 

necessidade de seu propriet8rio.28 

26 A Polftica. p ,101. 
21 conforme a d ~ e r u n 2  Novarum", de Leão XIII, QuadragQimo Ano, de Pio XI, Mater er 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  de joão XX[fr. Trecho extraido da internet - Doutrina Católica - http: 11 
geocities. ~ahoo.com.bi/ worth-2001 /catedo.html 

28 Ibid, mesmo artigo. 



Em outra Encíçlica conhecida como Mater et Magistra, do Papa . 
João XXIII, a propriedade se liga a sua função social, em benefício da 

humanidade, ao referir-se que: 
"A vida em sociedade é natural e necesshria ao homem, ora. ela 
exige condiçóes que a tornem perfeitamente possível e vigvel, vale 
dizer, com tudo o que promova a paz, a ordem, a justiça e o 
progresso, bens que a propriedade perfeitamente realiza", 

Resumidamente, para a Igreja Católica Romana, o direito de 

propriedade privada é um direito natural secundirio, deduzido dos fins 

primeiros da vida humana. Deus não assinalou a nenhum homem, em 

particular, uma parte, mas quis deixar a limitação das propriedades à 

sabedoria dos homens e as instituições dos POVOS. 

por fim, reconhece ao Estado a competência para definir as 

formas do direito de propriedade para favorecer uma distribuição mais 

equitativa das riquezas. 

E, por entender que Deus deu a todos os homens a terra para 

seu benefício comum, a propriedade privada não deve servir somente ao 

indivíduo, mas a toda sociedade. Isso é 0 que a Igreja chama de função 

social. Assim, deixar de considerar essa id6ia de bem comum, 6 deixar de 

cumprir sua função social. 

Terras ou imóveis Sã0 apenas espécies do g&nero 

"propriedade". Ao se pensar na função social da propriedade deve-se adaptar 

este princípio nas múltiplas propriedades conhecidas, quais sejam, a dos 



bens de consumo, a dos bens de produção, à industrial, à das marcas de 

indústria e comercio, B literária, B artística e h científica.? 

O proprietário de uma coisa, ao atuar com vantagens para a 

sociedade, tem o reconhecimento legal de seu poder sobre essa coisa. 

fi da graduação da utilização da coisa pela sociedade que se 

pode avaliar o preenchimento do p~eceit0 legal da função social da 

propriedade.30 

NO texto constitucional brasileiro não h6 qualquer garantia à 

propriedade se esta estiver desatrelada da sua função social. 

A função social da propriedade não pode ser confundida com 0s 

sistemas de limitação de propriedade, ou seja, a afetação de seus caracteres 

tradicionais (direito absoluto, exclusivo e perpétuo); estes dizem respeito ao 

exercício do direito, ao propriet8ri0, e, não h estrutura interna do direito 

propriedade, estando subordinados h função social da propriedade, como 

bem leciona José Afonso da silva3': 
(...) a funçáo social da propriedade se modifica com as mudanças 

na relação de produção. E toda vez que isso ocorrera houvera 
transformação na estrutura interna do conceito de propriedade, 
surgindo nova concepção sobre ela, de tal sorte que, ao estabelecer 
expressamente que a propriedade atender6 a sua função, mas 
especialmente quando O reputou principio da ordem econamica, ou 
seja, como um princípio informador da constituição economica 
bradleira com o fim de assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social (art. 170, I1 e III), a 
Constituição não estava simplesmente preordenando fundamentos 

l9 carlos Sundfeld. Função social da propriedade, Temas de direito Urbanístico I ,  p. 2. 

'" Cristiane Derani, A propriedade na Constituiçdo de 1988 e o torneado da d~unçao 
Social'. p. 61. 

31 Curso de Direilu Constitucionaf Po~itivo. P . 294. 



hs limitações, obrigações e 6nus relativamente B propriedade 
privada, princípio também da ordem econ&mica, e, portanto, 
sujeita, 96 por si: ao cumprimento daquele fim. Pois, limitações, 
obrigações é 8nus s2o externos ao direito de propriedade, 
vinculando simplesmente a atividade do proprietdrio, interferindo 
tão s6 com o exercício do direito, os quais se explicam pela 
simples atuaçso do poder de polícia". 

Em nível infraconstitucional, o Código Penal tipifica uma s6rie 

de condutas que representam crimes praticados contra a propriedade privada, 

como o roubo, o furto, a apropriação indébita e a contrafação. 

A Constituiçáo da República preceitua, em alguns de seus 

dispositivos, promover o atendimento à função social da propriedade. 

O inciso XXIV, do artigo sO, ressalva a hipótese da propriedade 

ser desapropriada a título de necessidade ou utilidade plíblica ou por 

interesse social. In verbis: 

"a lei estabelecerti o procedimento para desapropriaçgo por 
necessidade ou utilidade pdblica. ou por interesse social, mediante 
justa e &via indenizaçgo em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituiçáo"; 

O inciso XXV previu a possibilidade de estar a sociedade 

submetida a iminente perigo, sendo então a propriedade privada passível de 

ser usada por autoridade competente. In verbis: 
"no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poder6 usar de propriedade particular, assegurada ao proprietirio 
indenizaçáo ulterior, se houver dano". 

A garantia de impenhorabilidade da Pequena propriedade rural, 

quando produtiva, encontra-se no inciS0 XXVI. In verbis: 

"a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não serti objeto de penhora para 
pagamento de ddbitos decorrentes de sua atividade produtiva, 
djSpondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento"; 





A função social dapropriedade rural é tratadanos artigos 184 e 

185. I n  verbis: 

Artigo 184, caput: "Compete UniHo desapropriar por interesse 
social, para fins de reforma agrária, O im6vel rural que nHo esteja 
cumprindo sua funçHo social, mediante prévia e justa indenização 
em títulos da divida agriria, com cláusula de preservação do valor 
real, resgatilvel no prazo de vinte anos, a partir do segundo ano de 
sua emissão, e cuja utilização setlí definida em lei". 
Artigo 185, caput: "Sáo insuscetíveis de desapropriação para fins 
de reforma agrãria: 
I: a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que seu propriet6rio não possua Outra; 
11: a propriedade produtiva". 

0 artigo 19 1, caput, regula O uSucapiã0 rural. In verbis: 

"Aquele que, não sendo proprietário de im6vel rural ou urbano, 
possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposiçso, arca 
de terra, em zona tural, nHo superior a cinquenta hectares, 
tomando-a produtiva por seu trabalho Ou de sua famflia, tendo nela 
sua moradia, adquirir-lhe-& a propriedade". 

A titularidade à propriedade de empresa jornalística e de 

radiodifusão, vem regulada no artigo 222, CUpUt. In verbis: 
-A propriedade de empresa jornalistica e de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens C privativa de brasileiros natos ou naturalizados 
h6 mais de dez anos, aos quais caber6 a responsabilidade por sua 
administração e orientação intelectual". 

1.2.2 A Propriedade e a Ordem EconÔmica 

Considerando-se 0s condicionamentos econômicos 

fundamentais, nossos legisladores constituintes de 1988 incluiram, a 

exemplo da Carta Magna de 1946 (art. 14719 que 0 uso da propriedade está 

vinculado ao bem-estar social, e isto também vem previsto no Título 

destinado à Ordem Econômica e Social, e, na de 1967 (art. 157, 111) e 

Emenda ~ ~ ~ ~ t i t ~ ~ i o n a l  de 1969 (art. 160, III), ambos, também previstos na 

parte voltada à regulamenta~ã~ da mesma ordem econômica, a função da 



propriedade como prevista no art. 170, 111, sendo assim, um dos princfpios 

da Ordem Econômica e Financeira: 

Para José Afonso da Silva, a inclusão da função social da 

propriedade entre os princípios que regem a Ordem Econômica e Social, ao 

lado da propriedade privada (art. 170, incisos I1 e III), s6 vem reforçar a 

idéia da relativação do direito à propriedade particular, ao nos dizer que: 

" Os conservadores da constituinte, contudo, insistiram para que a 
propriedade figurasse como um dos princípios da ordem 
econ(lmica, sem perceber que, com isso, estavam relativizando o 
conceito de propriedade, porque submetendo-a aos ditames da 
justiça social, de sorte que se pode dizer que ela. 66 ela 6 legítima 
enquanto cumpra uma função dirigida 21 justiça social." " 

A partir de então, a função social da propriedade caracterizou- 

se como condicionamento à atividade econômica, com a finalistica de que 

seja assegurado a todos "existência digna", conforme os ditames da justiça 

Nesse diapasão, estando o direito de propriedade B disposiçao 

do desenvolvimento social, deve subordinar-se As transformações 

experimentadas pela sociedade. 

Jorge Miranda, ao COrtIentar 0s direitos fundamentais da 

Constituição Portuguesa faz as seguintes observações: 

"A colocação da propriedade, não j6 a par das liberdades, mas sim, 
dentre os direitos ~ c o ~ Ô ~ ~ c o S ,  sociais e culturais (art. 62) e a 
inserção da iniciativa econômica privada na parte 11, relativa 21 

economica (ait. 85)". 

32 Curso de Direito Consri~ucional Positivo, P. 690. 
33 

Ibid. p. 262. 



O que o constitucionalista lusitano deixa claro 6 que a 

propriedade social 6 um camit@o para o sociaiismo, que a Constituição 

Portuguesa faz questão de apenas encaminhar, usando expressões como 

"abre caminho", "cria condiçaes", e após a primazia do social, alude 

tambdm que a "propriedade social s6 deve ser predominante e não exclusiva 
1, 34 na transição para o socialismo . 

Para ~ u ~ u i t ~ '  "O direito positivo somente dever8 proteger a 

faculdade do possuidor de constituir bens e riqueza se seu propósito 

finalfstico fosse voltado à perspectiva social". 

Wander Bastos substancia que Duguit, apoiando-se no 

cientificismo sociológico de Emile Durkheim e em sua teoria da 

solidariedade, fundada na divisão do trabalho social, teoriza o controle 

social distinguindo três esp6cies de normas sociais (econ8micas, morais e 

jurídicas) em decorrência h interação dos indivíduos na sociedade a que 

pertençam. Defendia Durkheim que a propriedade se vinculava a uma 

necessidade econômica e, essa última, por sua vez, transformando-se em 

necessidade social, evolucionava a propriedade, numa mesma sintonia, 

caracterizada como função social e não como direito subjetivo absoluto do 

proprietário. 36 

Eras Roberto Grau nos ensina que "enquanto a propriedade 6 

encarada como instrumento, como uma garantia da subsistência individual e 

familiar, tem uma função individual, isenta da função social, limitada tão 

34 Manual de Direito Conslirucionol, p 330 - 335. 

35 Leon Duguit, Les transformationes gedrales du droitprive depuis de Code N a p p ~ [ ~ ~ ~ ,  p, 
147 - 178. 

36 Orlando G ~ ~ ~ ~ .  Novos temas de direito civil, p. 168 - 170, aPud Moraes, J .  D, de. A 
funcão social da propriedade e a Constituição Federal de 1988, p. 94 - 95. 



somente pelo poder de polícia estatal, que estaria relacionada com o artigo 

5 O ,  inciso XXII, da Carta M a p a .  Estando a propriedade relacionada com OS 

bens de produçâ;~, teríamos, não um direito de propriedade, mas uma 

propriedade-função, perdendo sua condiçáo de direito, passando B de dever, 
9 ,  37 estando assentada no texto constitucional no artigo 170, inciso 111 , 

Lembra ainda o jurista que: 

" (...) quanto inclusão do principio da garantia da propriedade 
privada dos bens de produção entre os princípios da ordem 
econbmica, tem o condão de não apenas afetá-10s pela funçgo 
social - condbio entre Os incisos I1 e 111 do artigo 170 - mas, alCm 
disso, de subordinar o exercício dessa propriedade aos ditames da 
justiça social e de transformar esse mesmo exercício em 
instrumento para a realização do fim de assegurar a todos 
existhcia digna".38 

Isabel Vaz, ao discordar do critério proposto por Eros Grau 

para se identificar juridicamente a incidência do principio da função social 

da propriedade, nos diz que: 
"o direito subjetivo do propriethflo dos bens de produçao, da 
propriedade dinâmica, ao contrhrio do que afirma Eros Grau, ngo 
pode ser considerado abolido simplesmente porque a empresa 
privada tem uma função social a cumprir. Esta funçgo impõe 
compromissos e deveres ao acionista controlador, conforme o 
artigo 170, caput, e inciso 111 da Carta vigente e ainda nos termos 
do par&grafo dnico do artigo 116 da Lei 6.404/76, mas não lhe 
retira a qualidade de titular de direitos subjetivos sobre os lucros 

0s dividendos resultantes da atividade empresarial. Caso 
contrhno, não se justificariam a inserção da "livre iniciativaw no 
capur do citado artigo 170 nem do pr ind  io da 'propriedade 
prjvada'no ificiso 11 do mesmo dispositivo". ,B 

Alerta, ainda Isabel VaZ, que 0 tratamento con~titucional das 

propriedades estáticas e dinâmicas40 não seguem, evidentemente, o mesmo 

" ordem ~ ~ ~ ~ a ~ j ~ ~  na Constituiçdo de 1988 (Interpretação e Crítica). p. 247. 
38 

Ibid, p. 244. 
39 Direito Econ&nico das Propriedades 2 ed. P. 154. 

" ~ ~ t ~ ~ d ~ - ~ ~  como dinãmica, todos 0s bens voltados a Pr'Jdu~áo, enquanto que, por estica, 

aqueles que têm uma fun* individud, familiar, a m o  no caso da popriedade imóvel. 



ritmo. Mas, destacar a função social da propriedade das propriedades 

estáticas não lhe parece acertado, cdmplementando que: 

"a interpretação adequada, a nosso ver, seria considerar tanto a 
propriedade eststica quanto a dinamica submetidas ao preceito da 
função social, que nHo acarreta, em nenhuma das hip6teses, a 
supressáo do princípio constitucional garantidor do direito g 
propriedade privada. Existem, evidentemente, limitações "de 
direito privado" e limitações de "direito páblico", Conceituadas 
como gênero, das quais as espécies "restrições" limitam o carster 
exclusivo, e as "desapropriações", 0 car6ter perpétuo do direito de 
propriedade". 'I 

A função social é intrínseca propriedade privada. As 

concepções individualistas sucumbiram ante a força das pressões sociais em 

prol de sua democratização. Pode-se dizer que não basta apenas o título 

aquisitivo para conferir-lhe legitimidade, 6 preciso que o seu titular, ao 

utilizar o feixe dos poderes - absolutos, amplos ou restringidos - integrantes 

do direito de propriedade, esteja sensibilizado com 0 dever social imposto 

pela Constituição ~ederal .~ '  

41 
Ibid, p. 153. 

42 vladimir da Rocha F ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ @ o  Social da Propriedade na Constituição feder ai.^. 10. 



2. Tratados e Convenções internacionais sobre a Propriedade . 
Industrial . 

Para Thomas ~obbes", 

'$0 direito de representar a pessoa de todos C conferido ao que é 

tornado soberano, mediante um pacto celebrado apenas entre 0s 

súditos e não entre o soberano e cada um dos outros, não pode 

haver quebra do pacto da parte do soberano. portanto nenhum dos 

súditos pode se libertar da sujeição, sob qualquer pretexto de 

infraçáo". 

Assim, os homens, visando uma convivência pacífica e 

organizada, submetem-se as leis e a um poder central que Ihes garanta 

segurança. Em contrapartida, renunciam a seu poder e transferem-no para 

uma única pessoa. Todos agindo dessa forma, tem-se 0 chamado "Pacto de 

União". 

Tais fatos conferem ao soberano um poder absoluto. 

Dessa forma, sendo a soberania um fenômeno jurídico 

decorrente do fato de o Estado possuir a última palavra dentro de seu 

território. O Estado, ao estabelecer o que 6 de sua competência e aquilo que 

não Ihe cabe decidir, estar6 em verdade manifestando sua soberania. 

Partindo dessa noção, tem-se que jurisdição e soberania são 

fenômenos muito ligados, pois O monop6lio que 0 Estado tem da coação 

física e do poder decis6rio, com relação aos conflitos existentes em seu 
I 

território, explica o fenômeno da soberania. Deve haver, então, em cada I 

território, uma s6 unidade decisória, sob pena de, destruindo a unidade do 

Estado, destruir a ele próprio. 

43 fit<ulo eclesiástico e civil. p. 133. 
Levrorü ou Matiria, forma e p a  de 



O carater absoIuto .da Boberania não t! abalado pelo direito 

internacional e pela interdependência entre OS Estados soberanos, jB que as 

obrigações resultantes de tratados entre OS Estados não descaracterizariam a 

soberania, mas, ao contrário, a reafirmariam. porque os Estados tem o 

direito de lutar pela sua conservação. Mas, nesse ponto, permanece a 

pergunta: se os Estados podem celebrar acordos internacionais com o intuito 

de garantir sua manutenção, poderão também, em nome de sua conservação, 

simplesmente deixar de cumprir as obrigações internacionais? " 

Nos dizeres de Luiz Antonio Rizzatto Nunes: 

"A Soberania é o princípio fundamental do Estado brasileiro, que 
aparece estampado, como se viu, no inciso I do artigo 1". Volta no 
i~c i so  I do artigo 170 e est6 ligado ao artigo 4". Nasce com a 
pr6pria Constituição (...). A Soberania de um Estado implica a sua 
autodeteminaçáo com independencia territorial, de modo que 
pode, por isso, p8r e impor normas juridicas na brbita interna e 
relacionar-se com os demais Estados do Planeta, na ordem 
internacional. Nesta, O Brasil se posicionou, a p t i r  do 

no caput do artigo 4' do Texto Magno (...)". 

Diante dos preceitos desse artigo, está muito claro que 0s 

Tratados Internacionais devam incorporar 0 sistema jurídico nacional, outros 

direitos não previstos, mas que, por óbvio, devem respeitar todos 0s - 
46 

princípios e normas constitucionais (...I 

fi entendimento do STF, h4 tempos, que 0s Tratados assinados e 

promulgados pelo Congresso Nacional, têm status de lei ordiniiria quanto a 

sua posição hierarquica. 

44 Tejma ~ ~ ~ ~ ~ d ~ .  Soberania, um Novo Conceito? Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, p. 32. 

45 ~~~~~~~~i~~ ao cddigo de Defesa do Consumidor: direito maferia[ (ar(. I o a  54). p. 9. 
46 

Ibid, p. 10. 



Dessa forma, qualqper tei posterior que venha conflitar com 0 

Tratado promoverá a sua revogação. 

Das Convenções e Tratados firmados pelo Brasil no campo da 

Propriedade Industrial, dois se destacam: a Convenção da Uniáo de Paris - 
CUI?, e o Tratado de Cooperação e Material de Patentes - PCT.~' 

2.1 CUP - Convenção da União de Paris 

A Convenção da União de Paris - CUP -, de 1883, deu origem 

ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a 

primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes 

sistemas jurídicos nacionais relativos a propriedade industrial. Surge, assim, 

o vínculo entre uma nova classe de bens de natureza imaterial e a pessoa do 

autor, assimilada ao direito de propriedade. 0 s  trabalhos preparatórios dessa 

Convenção Internacional se iniciaram em Viena, no ano de 1873. 

0 Brasil foi um dos quatorze países Signatários originais da 

CUP. 

A Convengão de Paris sofreu revisões periódicas, como as de 

Bruxelas (1900), de Washington (19111, de Haia (19251, de Londres (19341, 

de Lisboa (1958), e a de Estocolmo (1967). 

Atualmente, a Convenção de Paris conta com 136 

SignatMos. 

47 
Patent Cooperation Treaiy. 



A Convenção de Paris foi elaborada de modo a permitir 

razoável grau de flexibilidade Q legislações nacionais, desde que fossem 

respeitados alguns princípios fundamentais. Tais princípios são de 

observância obrigatória pelos países sigIIat$rios. Cria-se um "território da 

União", constituído pelos países contratantes, onde se aplicam os princípios 

gerais de proteção aos Direitos de Propriedade Industrial, quais sejam: 

tratamento nacional, prioridade unionista, interdependência dos direitos e 

territorialidade. 

O tratamento nacional, consagrado no artigo 2" da Convenção 

de Paris, estabelece que os nacionais de cada um dos países membros 

gozem, em todos os outros países membros da União, da mesma proteção, 

vantagens e direitos concedidos pela legislação do pais a seus nacionais, sem 

que nenhuma condição de domicílio ou estabelecimentos seja exigida. 

Quanto ao princípio da prioridade unionista, estabelecido pela 

Convenção em seu artigo 4", dispde que o primeiro pedido de patente ou 

desenho industrial depositado em um dos paf~es membros serve de base para 

depósitos subsequentes relacionados h mesma matéria, efetuados pelo 

mesmo depositante ou seus sucessores legais. Tem-se, assim, o Direito de 

Prioridade. 

A jnterdependência dos direitos estatui serem as patentes 

Concedidas (ou pedidos depositados) em quaisquer dos países membros da 

Convenção, independentes das patentes concedidas (OU dos pedidos 

depositados) em qualquer outro país signatário ou não da 

Convenção. Tal dispositivo tem caráter absoluto. A independgncia estg 

relacionada as causas de nulidade e de caducidade, como também do ponto 

de vista da vigência. 



Por fim, o princlpib da territorialidade,. consagrado na 

Convenção, estabelece que a proteção conferida pelo Estado através da 

patente ou do registro do desenho industrial tem validade somente nos 

limites territoriais do país que a concede. 

Denota-se, claramente, que a preocupação estampada na 

Convenção de Paris não ultrapassa 0s limites da obrigatoriedade de 

cumprimento de alguns princípios aceitos como fundamentais entre 0s 

signatários. 

Das várias revisões ocorridas desde sua origem, a de 

Estocolmo, para nossos estudos, se mostra de grande importância. 

Preceitua em seu artigo 5" que, in verbis: 
"cada pais da União teri a faculdade de adotar medidas legislativas 
prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir 0s 
abusos que poderiam resultar do exetcfcio do direito exclusivo 
conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração". 

Como não poderia deixar de ser, 0 que se busca com o citado 

preceito 6 o equilíbrio dos interesses do titular do privil6gi0 e do público em geral, 

que anseia pelas tecnologias bem aplicadas em prol da sociedade. 

2.2 PCT - Tratado de Coopera$ão em Mat6ria de 

Patentes 

Este Tratado de Cooperação foi firmado em 19 de junho de 

1970, em Washington, com a finalidade de desenvolver o sistema de 

patentes e de transferência de tecnologia. Prevê, basicamente, meios de 

cooperação entre os países industrializados e 0s países em desenvolvimento. 



0 principal objetivo desse Tratado 6 simplificar, tornando mais 

economico, tanto para o usii8çio tomo para Os õrgãos governamentais 

encarregados na administração do sistema de patentes, O procedimento a 

seguir, no caso de uma solicitação para prOteÇã0 patentgria em v8rios países. 

No que tange à assistência técnica para os paises em 

desenvolvimento, conforme disposto no Capítulo IV do Tratado, foi 

instituído um Comitê especial, administrado pela OMPI - Organização 

Mundial da Propriedade ~ndustrial", cujos serviços Compreendem um 

programa de treinamento especializado, incluindo 0 suprimento de 

equipamentos e documentação de patentes Para 0s países menos 

desenvolvidos. 

No que se refere ao pedido internacional, o Tratado prevê 

basicamente o dep6sito internacional e uma busca internacional. 

O depbsito do pedido internacional deve ser efetuado em um 

dos países membros do PCT e tal depósito terá efeito simultâneo nos demais 

países membros nomeados (designados ou eleitos) pdo  depositante quando 

por ocasião do depósito. 

O pedido internacional, junto com o relatório internacional da 

busca, 6 aplicado após o prazo de dezoito meses contados a partir da data de 

depósito do primeiro pedido. 

criada em 1967, 6 um dos 16 (dezesseis) organismos especializados do sistema das 
Naçaes unidas, de canfter intergovernamenta1, com sede em Genebra, Suíça, tendo corno 
função basica: estimular a pmteçHo da Propriedade Intelectual em todo o mundo; 
assegurar a cooperaç~o administfativa entre as Uni6es; estabelecer e estimular medidas 
apropriadas para promover a atividade intelectual criadora e facilitar a transmissão de 
tecnologia relativa propriedade industrial Para 0s países em desenvolvimento em vista 
de acelerar o desenvolvimento econ6mic0, social e cultural. 



A busca internacional prevista 6 obrigatória e poder8 ser 

realizada por uma das autoridad~ internacionais junto ao Tratado. 

O resultado da busca internacional 6 encaminhado ao 

depositante e demais países designados pelo mesmo no ato do depósito. 

O Capítulo I1 do Tratado prevê, ainda, um exame preliminar 

internacional opcional para O depositante, realizado por autoridades 

internacionais de exame. 

O Tratado não interfere com as legislações nacionais dos paises 

membros, havendo, inclusive, autonomia no que se refere à aceitação e 

utilização da busca e/ou do exame internacionais. 

Todos os procedimentos instituidos pelo Tratado Msam garantir 

uma certa uniformidade burocr8tica dos pedidos internacionais, permitindo 

ao depositante avaliar a ~atenteabilidade de sua invenção em outros países. 

Essa avaliação da patenteabilidade, resumidamente, tem por 

exemplo determinar o estado da tb~nica*~ relacionado com o objeto do 

pedido de patente. Fornece, assim, subsidio ao depositante para tomar a 

decisão de dar continuidade ou não ao seu pedido, dependendo do resultado 

da busca internacional. 

- - 

49 Para que um invento esteja bem protegido se faz necesdrio uma verificaçáo quanto ao 
estado da técnica, ou seja, os documentos, artigos, publicações que antecedem a data da 
invenção realizada pelo depositante no Brasil. Cabe destacar que esta anilise deve ser em 
âmbito nacional e internacional, Uma vez que o exame de mérito realizado pelo 
examinador de patentes 6 efetuado com base em todos 0s documentos publicados qiie são 
anteriores g data do depósito nacional. Texto extraído de artigo publicado na internet - 
www ,braxil, com, ~ ~ / ~ ~ ~ ~ / ~ e w s l . h t m - 8 k ,  tendo como sua autora a bióloga e analista de 
patentes deste J 991, Rosflngela Rodriêu- de 



3. A Propriedade Industrial no Brasil 

3.1 Evolução Histórica 
N ~ O  fosse o Alvará de 180gM, expedido pela Corte Portuguesa 

que se instalara no Brasil um ano antes, o país teria prorrogado, por muito 

mais tempo, seu estado de nudez industrial. 

A Coroa retirara da Coibnia qualquer possibiIidade de 

desenvolvimento por receio de se instalar no Brasil riscos aos interesses 

econ6micos e financeiros, ou mesmo, que pudessem ameaçar a soberania 

portuguesa. 

At6 então, o regime adotado impossibilitara a Colônia de, at6 

mesmo, ter contato com o progresso de outras naç6es. 

~ o d o s  0s incentivos eram voltados mineraçáo e t~ agricultura 

de um modo geral, setores exportadores de pmdutos Para a Corte. 

Graps aquele Alvará, assinado pelo Príncipe Regente, 

estabelecera-se a liberdade de indústria, al6m da permissão de participação 

em concorrências internacionais, importações de matéria primas, chegando, 

inclusive, a destinar parte da renda auferida pela loteria nacional ao auxílio 

das manufaturas têxteis, aciarias etc. 

por fim, o Alvará permitia a conce~Sã0 de privilBgios aos 

inventores de novas mãquinas, assim manifestado no Seu $ VI, in verbis: 

- 
50 s Cam~ h,@% &C - Pmmulgada no Brasil desde a feliz chegada 

Cdlecção das Leis, Alvarás. Decreto 9 

do prhcipe R~~~~~~ N, S. - T~~ 1, desde 1808 até o fim de 1810 - Rio de Janeiro: Impressão Regia por 
Ordem de S. A .  R.- acervo Museu paulista - B i b u w .  



"sendo muito conveniente que os inventores e inttodutores, de 
alguma nova miquina, e iIIVençã0 nas artes, gozem do privilçgio 
exclusivo alémdo a i d t o  que posse ter eo favor pecuniário, que 
SOU servido estabelecer em benefício da inddsttia, e das artes; 
ordeno, que todas as pessoas, que estivem neste caso, apresentem o 
plano de seu novo invento A Real Junta do Comércio; e que =%a, 
reconhecendo a verdade e fundamento dele, Ihes conceda o 
privilkgio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publ i~$-1~ 
depois para que no fim desse prazo toda a naçiio goze do fmto 
dessa invençáo; ordeno, outr~ssim, que se faça uma cxata revisão 
dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se póblicos na 
forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa 
alegaçáo, ou sem bem fundadas razóes obtiveram semelhantes 
concessóes". 

Não obstante tratar-se do inicio do século XIX, o 

desenvolvimento industrial s6 foi marcante no final daquele skculo, início 

do X X ,  já em plena República, sendo que, pouco antes da mudança do 

regime mon&rquico para o republicano, em 1880, foi apresentado pelo então 

Ministro da Agricultura, Cons. Buarque de Macedo, um projeto de lei 

regulando a Lei sobre priviMgios de invençáo, a qual datava de 1830. 

Somente em dezembro de 1882 0 projeto foi sancionado pelo 

Impdrio e convertido na Lei 3129, a qual incluía decisões aprovadas no 

Congresso Internacional de Paris, ocorrido em 1880, bem como as decisões 

impostas em Viena em 1873 e em Paris, em 1878, modificando O regime até 

então adotado, quer quanto aos direitos reconhecidos aos inventores, quer 

quanto às formalidades, dentre os quais, previa recursos contra as decisões 

proferidas nos pedidos de regístros, dispondo, inclusive sobre ações 

facultadas para punição dos delitos. 

Com a da República, a própria Constituição de 

1891, e, logo a p 6 ~ ,  o C6digo Penal, alteraram 0s dis~ositivos Consagrados 

pela ~~i de 1882, retirando a prisão prevista pela Lei de 1887, nos casos de 



Outros projetos foram ahalisados pela Câmara dos Deputados, 

sendo certo que em 1904 a nova Lei 1236, regulada pelo Decreto 5424 de 

1905, tornara mais dura as penalidades impostas por contrafação, tornando 

como responsáveis solidários, aqueles que viessem concorrer direta ou 

indiretamente na falsificação de produto patenteado. 

Somente a partir de 1922, cria-se, em substituição ao 

procedimento de registros e juntas comerciais, a Diretoria Geral da 

Propriedade Industrial, 6rgão federal, encarregado de unificar e comunizar 

todo o serviço relativo a registros de privil6gios no país. 

A partir de então, surge, inovando, o exame prdvio das 

invenções, tarefa reservada à Diretoria Geral anteriormente citada. 

Em meados da década de 30, mais precisamente em 1934, cria- 

se o Conselho de Recurso da Propriedade Industrial, ao qual incumbia julgar 

os recursos das decisões do Diretor do rec6m criado Departamento Nacional 

de Propriedade Industrial. 

Quase quatro ddcadas após a criação do Conselho de Recursos 

foi criado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INp1, em 

substituição ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial. 

3.2 Natureza e Fundamentos dos direitos relativos 

propriedade Industrial 

O termo "propriedade Industrial" designa um conjunto de 

direitos entre 0s quais figuram as patentes de invenção, Os modelos de 

utilidade, as marcas de fábrica, de comércio ou de serviços, 0s desenhos e 



modelos industriais, nomes e insignas de estabelecimento, logotipos, 

denominações de origem e indicaçõe's geográficas. 

A simples análise dos direitos relativos à Propriedade Industrial 

pode levar a questáo parecer ociosa e destitulda de interesse pr6tico, na 

medida em que, os titulares de tais direitos, qualquer que seja a sua natureza, 

gozarão apenas das faculdades que Ihes atribuir a lei, subordinada quanto ao 

seu conteúdo, extensão e modo de exercício, as condições de fundo e de 

forma prescritas nos respectivos estatutos, sendo que, a discussâo a respeito 

se  restringiria simples questão de terminologia OU de nomenclat~ra.~ '  

0 operador do direito mais atento sabe que do conhecimento da 

natureza do direito depende a interpretação e a aplicação de determinada 

norma jurídica. 

A questão que se coloca nesse rnOment0 6 saber se os direitos 

intelectuais e 0s relativos à propriedade industrial constituem ou não uma 

propriedade, bem como, definir qual a sua natureza e 0 fundamento jurídico 

da proteção que a lei Ihes dispensa. 

A lei, ao empregar a expressão propriedade não está dizendo 

ser esta a natureza que atribui aos direitos em questão. 

isto porque, a denominaç80 pode ter sido utilizada sem a 

intenção de definir o direito, como* também, porque a ciência jurídica 

evolui, e a concepção legal hoje adotada pode, amanhã, ser tida como 

' Jogo da G~~~ cerqueira. Trutado da propriedade Industrial - 2 ed. Revisada e atualizada 
por ~~i~ G~~~~~~ do Rio Verde, Joáo Casimira Costa Neto . P. 71. 



errônea, passando-se a considerar inexata e desapropriada a denominação da 

lei." . . 

O emprego dessa expressão importa considerar os direitos 

intelectuais como direitos reais, e assimilá-10s propriedade do Direito 

Civil, com todas as conseqüências que decorrem dessa assimilação.53 

Até 1873, ano em que surge na França a primeira lei sobre 

patentes de invenção, os privii6gios de invenção não passavam de 

concessões de privilégios dados pelo Soberano aos seus súditos, sem 

qualquer critério tecnico-jurídico. 

pouco, ou quase nada, se pensava a respeito da natureza desses 

direitos. 

Com o advento da lei francesa, e a necessidade de se ter 

definida a natureza dos direitos em questão, 0s doutrinadores da +oca 

qualificaram-na com sendo direito de propriedade. 

A partir de então, surgem várias outras teorias, sendo que as 

principais indicavam ser a natureza pertencente ao campo das obrigações, e 

outras, de direito pessoais. 

Em consulta exposição de motivos do Código Civil de 1916, 

Projeto da Lei 496, de 01/08/1898, depara-se com 0s dizeres de Coelho 

Rodrigues, ,-,,,e, ao tecer comentários a respeito dos direitos de autores e 

inventores, assim se manifesta: 

52 
Ibid, p. 72. 

53 
Ibid, mesma pdgina. 



"Aquele direito é, portanto, mera criação da lei, isto 6, um 
privilégio, que coma tal, pode ser por ela regulado extensiva ou 
restritivamente, conforme as necessidades e as condições de seu 
meio s o c i a ~ " . ~  

Segundo esta doutrina, nenhum direito próprio compete ao 

autor ou inventor, e a lei concede o privil6gio de reprodução de suas obras 

como recompensa do serviço prestado à sociedade, como animação às artes e 

2 s  invenções, ou, no caso dos inventores, com0 Compensação pela 

divulgação de sua descoberta. 

Houvera aqueles que consideravam O direito de autor como um 

direito de obrigação contratuaí entre o inventor e a sociedade; outros 

entendiam que se tratava de um direito pessoal, onde O autor detinha o 

monop6li0, também resultante de uma espkcie de contrato com a sociedade, 

no qual se pro&e a reprodução de sua obra, embora o autor, sob a tutela do 

Estado, se comprometia na sua revelação construtiva. 

O posicionamento de Léon Duguit nos parece adequado, e nos 

auxilia nessa hora em que nos vemos instados a uma tomada de posição. 

Duguit nega qualquer pretensão de direito subjetivo ao autor. A 

proteção dada pelo Direito é dirigida à utilidade da coisa. Assim, o simples 

fato de ser proprietArio de determinado bem, não quer dizer que estã em 

pleno exercício de qualquer direito. 

Assim, no momento em que a propriedade estiver sendo 

ameaçada, ou mesmo a sua utilização, O propriethrio tem a faculdade de 

54 
Projeto do Cddigo Civil de 1916, P. 2l 



recorrer juridicamente contra o agressor, nascendo, naquele instante O . 
direito do  autor.s5 . 

A terceira e última corrente por 116s enfrentada entende ser a 

união das duas teorias acima a mais Completa. De fato, os argumentos dessa 

escola são bem robustos. São duas situações: enquanto idkia, a obra, seja 

intelectual ou industrial, liga-se à personalidade do autor. Após essa fase, 

vem outra de caráter eminentemente econômico, habilitando a obra à cessão 

ou alienação, configurando-se, assim, em direito patrimonial. 

Para .João da Gama Cerqueira, a questão se encerra ao dizer 

que: 
"o direito de autor representa uma relaçáo de natureza pessoa[, 
porque o objeto desse direito constitui, sob certos aspectos, uma 

ou uma exteriorização, uma emanação da 
personalidade do autor. Representa, Por outro lado, uma relação de 
direito patrimonial, enquanto a obra intelectual C, ao mesmo tempo, 
tratada pela lei como um bem econ8mico. O direito de autor 
representa, pois, um poder de domínio (potete di signoria) sobre 
um bem intelectual (jus in re intellectuali), O qual, pela natureza 
especial deste bem, abrangem, no Seu contebdo, faculdades de 
ordem pessoal e faculdades de ordem patrimonial. Este direito deve 
ser como direito pessoal-patrimonial, e a denominaçso 
que mais lhe convkm 6 a de direito de autor".56 

Críticas não faltaram a essa teoria. Sendo o direito, 

concomitantemente, pessoal e patrimonial, resultaria um certo conflito, já 

que a pessoa do autor e sua obra seriam confundidas com 0 próprio objeto, o 

que não se  aceita na teoria do direito pessoal. 

os interesses morais do autor se Protegem com O direito 

enquanto pessoa em auiêniico direito da personalidade, cuja referência h sua 



obra é tão somente indireta, uma vez que não é objeto desse direito. 

faculdades que competem ao autar, nh t a  qualidade, incluem-se na categoria 

de direitos patrímoniais, e são as Únicas que podem, com propriedade, 

considerar-se e denominar-se como direito de autor. 

Especificamente no caso de inventor, O autor raramente vincula 

seu nome à obra, e, quando o faz, tal atitude torna-se totalmente irrelevante. 

Assim, na maioria das vezes, o autor cede ou transfere suas 

idéias sem que haja qualquer identidade com sua pessoa. 

Sendo assim, o direito próprio do autor e do inventor 6 um 

direito puramente *atrimonial, ao lado do qual subsistem as faculdades que 

lhe competem, não enquanto autor, ou nesta qualidade, mas como pessoa. 

Estas faculdades, entretanto, não possuem, essencialmente, o carater de 

direitos pessoais.57 

O autor justifica seus pensamentos ao dizer que: 
-os direitos pessoais constituem verdadeiros atributos da 
personalidade, a que se ligam tão intimamente que dela não podem 
separar-se. Extinguem-se com a Pessoa. sHo incessfvois, 
impenhoráveis, e não se transmitem Por herança. C a r a c t e r i ~ a m - ~ ~ ,  
ainda, pelo fato de não serem suscetíveis de converter-se em direito 
patrimonia[ ou em vantagem pecuniiria, nem de formar o objeto de 
contrato ou transaçáo"." 

D~~~~ forma, por faltarem 0s característicos de verdadeiro 

direito pessoal, aquele que não se separa da  pessoa^ 15 que nos firmamos 

somente na natureza patrimonial do direito do autor, especificamente no 

Direito de propriedade ~ndustrial. 



Superada a questão da natureza, o estudo do fundamento do 

direito em questão não mostra outras divergências senão aquelas 

encontradas quando das análises anteriores. 

Os adeptos das idéias de se ter um direito pessoal entendem que o 

fundamento se encontra na própria personalidade do autor da obra; e os que - 
entendem haver um contrato com a sociedade, também o tem ligado h 

personalidade. 

Uma análise menos apurada pode nos conduzir ao entendimento 

de que o fundamento do direito do autor encontra-se no trabalho 

desempenhado pelo inventor. 

Se assim fosse, tambdm corretos estariam aqueles que  defendem 

a tese do liberalismo econ6mic0~~, ao sustentar que se funda no trabalho toda 

propriedade privada. 

Depara-se com a mesma confusão que no direito de 

propriedade, isto 6, confunde-se O problema do fundamento do direito com O 

problema dos seus títulos de aquisição. 

A exemplo do ocorrido quando do estudo da natureza do direito 

de autor, nos sentimos dominados pelos ensinamentos de João da Gama 

Cerqueira, ao nos ensinar que O direito de autor é um direito natural de 

propriedade e que o trabalho constitui a via de acesso a essa propriedade, o 

59 No decorrer dos sécuios XVIII e XiX, O pensamento e~0nÔInico inglês evoluiu e 
as mudanças enfrentadas pela sociedade. Se no sgculo XVI, os mercantilistas viam na 
obtenção do ouro e da prata a maneira mais importante de enriquecer o país, a pri>pria 
necessidade de exportar para adquirir O metal evidenciou aos economistas a verdadeira 
fonte de riqueza: a capacidade de produzir. 



título legítimo de sua aquisição e não o seu fundamento. O Estado deve, 

pois, reconhecer e proteger o direito de autor, como uma exigência do 

Direito Natural, bem como regular a sua aquisição e exercício, de acordo 

com essa exigência e com as do bem comum.60 

3.3 O Tratamento Jurídico da Propriedade Industrial 

.. 
3.3.1 Constitucional 

Impossível abordar a forma como a Constituição trata qualquer 

assunto sem antes explanar as questões relativas aos princípios a ela 

inerentes. 

Sendo esses princípios 0 ponto mais importante do sistema 

normativo vigente, representam verdadeiras vigas mestras, alicerces sobre os 

quais se constrói o sistema jurídico, devendo ser estritamente obedecidos, 

sob pena de todo o ordenamento jurídico se corromper.6' 

A atual Constituição, em seu artigo 5", inciso XXIX,  dispõe 

que, in verbis: 
"a lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção 2s criações 
industriais, B propriedade das marcas, aos nomes de enipresas e 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e O 

desenvolvimento tecnol6gico e econômico do pais". 

Para analisar o artigo em comento, não se pode deixar de lado 

alguns princípios inseridos na própria Constituição Federal, como, por 

''I Ibid, p. 147. 

6' ~~i~ ~ ~ t ~ ~ i o  Rizzatto Nunes. 0 princípio constitrrcional da dignidade do 
hunianac doutrina e jurisprudência. - São Paulo: Saraiva, 2002. p. 37. 



exemplo, a livre concorrência, a função social da propriedade e a própria 

dignidade da pessoa humana, além de outros. 

Ora, deve-se assegurar os privilégios de invenção, mas não a 

qualquer custo. O respeito à concorrência se traduz por regras de mercado 

acessível a todos que dele participa. O desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país não pode ser mstivo para se desrespeitar o ser humano. .. 

Os signos distintivos mencionados no artigo se referem, 

especificamente, à propaganda levada a efeito nos diversos meios de 

comunicações. Não pode ultrapassar a barreira da moral. Não pode impor ao 

cidadão ou a sua família situações vexatórias. 

De outra forma, a propaganda se constitui num autêntico 

instrumento da livre concorrência, mas deve respeito aos princípios 

constitucionais, ou mesmo aos costumes, em prol de uma vida sadia da 

coletividade, que dela se orienta. 

O inciso XXIX do artigo 5", ao assegurar proteção legal às 

marcas e outros signos distintivos, nada mais faz que tutelar as marcas e 

expressões, ou seja, sinais de propaganda. 

Cumpre observar que a própria Constituição impde limites à 

liberdade de criação, como tambkm à liberdade de propaganda comercial, 

por força dos princípios acima comentados. Como exemplo desses limites, 

pode-se citar as notas de advertência sobre 0s malefícios decorrentes do uso 

de determinado produto. 

Nos dizeres de Douglas Gabriel Domingues, 



"a liberdade de expressão e comunicação, independente de censura 
ou licença e o livre exercício de qualquer trabalho, ofício e 
profissão, direitos fundamentais capitulados no Título 11, Capítulo 
I ,  incisos IX e XIII do artigo 5', são direitos individuais ou direitos 
de um grupo de coletividade. que não se podem sobrepor ao 
interesse de toda a coletividade. O interesse da maioria deve 
preponderar sobre o do indivíduo ou grupo. Justamente com essa 
finalidade, ou seja, proteger a maioria contra os excessos e abusos 
de direito de indivíduos ou minorias, é que o inciso XXXII, do 
artigo 5" da Carta Magna estabelece: "o Estado promoverá, na 
forma da lei. a defesa do consumidor, protegendo a maioria 
(consumidores) LUntra a minoria (comerciantes, produtores e 
prestadores d e - ~ e r v i ~ o ) " . ~ ~  

De outra forma, a simples leitura desse artigo pode levar o 

leitor a pensar estar diante de uma falha normativa. 

A análise literal do dispositivo permite o entendimento de que 

faltam garantias aos Tratados Internacionais. 

Habilita tamb6m o leitor no entendimento de que priviMgios de 

de utilidade, modelos industriais e desenhos industriais estão à 

margem da proteção constitucional. 

No artigo 5". em scu $ 2", depara-se com a elucidação dessa 

questão, ao nos dizer que: in verbis: 
"os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios constitucionais por 
ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte". 

Dessa forma, a omissão do inciso XXIX, do artigo sO, quanto 

aos privilégios de modelos de utilidade, modelos industriais e desenhos 

industriais, resolve-se no artigo 1 "  da Convenção de Paris, após a revisão de 

~~i~ em 1925, que, aliás, abre o leque, e, lança a questão da proteção às 

e A ,,ropriedude ~ ~ d u s t r i ( i /  na Consriruiçâo Federul de 1988. Revista Forense, p. 71 





A lei garante a possibilidade de se ter em comum a propriedade, 

desde que tenha havido contribuições mútuas entre ambos. Esta condição 

vem estampada no artigo 91, in verbis: 

"A propridade de invenção ou de modelo de utilidade será. comum, em 
partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de 
recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do 
empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. 
8 1" Sendo mais de um empregado, a parte que Ihes couber será dividida 
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 
5 2" É gara~do-ao  empregador o direito exclusivo de licença de 
exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. 
4 3" A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser 
iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data 
de sua concessão, sob pena de passar h exclusiva propriedade do 
empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de 
exploração Por razões legítimas. 
5 4" No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de 
condiçóes, poderá exercer o direito de preferência". 

O artigo 90 estabelece que pertencerá exclusivamente ao 

empregado a invenção ou O modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde 

que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de 

qualquer recurso pertencente ao empregador, in verbis: 
"Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de 
utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de 
trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados. 
materiais, instalações ou equipamentos do empregador". 

Com relação aos direitos conferidos pela patente ou registro, o 

titular deverá, além de explorar efetivamente o objeto patenteado, pagar as 

e os quinquênios impostos pela legislação. 

A patente e o registro de desenho Industrial conferem ao seu 

titular o direito de impedir terceiros, sem 0 Seu consentimento, de produzir, 

usar, colocar à venda, vender ou importar produto ou patente, processo ou 

produto obtido diretamente por processo patenteado, matéria que compõe o 

artigo 42, in verbis: 



"A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar h venda, vender ou importar 
com estes propósitos: 
1 produto objeto de patente; 
I1 - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
5 1" Ao titular da patente 6 assegurado ainda o direito de impedir que 
terceiros coíitribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste 
artigo. 

2" Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o 
inciso 11, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante 
determinação judicial específica, que O seu produto foi obtido por 
processo de fabricam diverso daquele protegido pela patente. 
Art. 109. A prõpriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro 
validamente concedido. 
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que 
couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, 11 e IV do art. 43". 

O requerente,  a o  deposi tar  o pedido  de patente  de invenção o u  ~ 
modelo de util idade, no Brasil, terá O d i re i to  de prioridade em todos os ~ 
o u t r o s  países signatár ios  da CUP - Convenção da União de Paris, por p razo  

d e  doze meses,  e, d e  seis meses  para desenho  industr ial ,  per íodos  e m  q u e  

seus pedidos não poderão ser invalidados por atos de outras pessoas. ~ 
Não havendo  a exploração d o  o b j e t o  pa ten teado  atd t rês  anos  da I 

data de sua concessão poderá ser requerida licença compulsória. 0 mesmo ~ 
acontecerá caso ocorra in ter rupção  da exploração por prazo superior a u m  

63 ano. 

Especial  atenção deve ser dada ao a r t igo  71 da lei em questão: ~ 
in verbis: 

*'Nos casos de emergência nacional ou interesse público, 
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular 
da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá 
ser concedida, de ofício, licença compulsória temporária e não 
exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos 
do respectivo titular. 
parágrafo único: O ato de concessão da licença estabelecerá seu 
prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação". 

61 Artigo 66. 



Diante  da necessidade de ac laramento  do precei to legal surge o 

Decreto 3.201 de 6 de outubro de 1999, posteriormente a l te rado pelo 

Decre to  4.830 d e  4 de se t embro  d e  2003, com as seguintes  disposições, 

respect ivamente:  in verbis: 

Decreto 3.20 1: 
Artigo 1: "A concessáo, de ofício, de licença compulsória, nos 
casos de emergência nacional ou interesse público, neste último 
caso apenas f i ra  uso público não-comercial, de que trata o art. 7 1 
da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, dar-se-á na forma deste 
Decreto". 

Decreto 4.830: 
Artigo 2: "Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória. 
nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste 
último caso somente para uso público não-comercial, desde que 
assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o 
titular da patente, diretamente ou por intermédio de licenciado, náo 
atende a essas necessidades.§ I": Entende-se por emergência 
nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do 
território nacional.§ 2":"Consideram-se de interesse público os 
fatos relacionados, dentre outros, h saúde pública, h nutrição, h 
defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial 
importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio- 
econômico do Pais." 

Cons ta  ainda do Decre to  que regula a matéria,  que o a t o  do 

Poder  Execut ivo  Federal  que dec larar  a emergência  nacional  ou o interesse 

público se rá  praticado p e l o  Minis t ro  de Es tado  responsável  pela màtéria  e m  

causa e deverá  ser publicado n o  Diário Oficial da União. 

3.4 INPI - Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial 

O INPI foi criado em 1970, sob a fo rma  de Autarquia  Federal, 

ao ~ i n i s t d r i o  do Desenvolv imento ,  Indústr ia  e Comerc io  Exter ior .  



O Instituto é responsável pela execução das normas que 

regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, 

econômica e técnica. 

Convenções, Acordos e Tratados Internacionais que dizem 

respeito à propriedade industrial, antes de serem assinados pelo Governo 

brasileiro, recebem do Instituto .parecer quanto à conveniência de sua .. 
assinatura. 

Criado para substituir o Departamento Nacional de Propriedade 

Industrial, o INPI, aldm de ser um órgão registrador de marcas e patentes, 

tem sob sua responsabilidade, as tarefas tradicionais de concessão de 

privilégios de uso, produção e exploração destas, a responsabilidade pela 

averbação dos contratos de transferência de tecnologia, o registro de 

programas de computador, contratos de franquia empresarial, registro de 

desenho industrial e indicações geográficas64. 

3.4.1 Das Patentes 

Patentes são títulos de propriedade temporiria sobre uma 

invenção, modelo de u t i ~ i d a d e ~ ~ ,  OU desenho i n d u s t r i a ~ ~ ~ ,  outorgado pelo 

" ~ ~ d i ~ ~ ~ ã o  de procedência ou denominação de origem. Indicação de procedência 6 o nome 
de um país, cidade. regi80 ou uma {ocalidade de seu território, que se tomou 

conhecido como centro de produção, fabricação OU extração de determinado produto ou 
prestação de determinado serviço. Denominação de origem 6 o nome geográfico de pais, 
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas 
qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. 
incluidos fatores naturais e humanos. 

65 Modificação da forrna de um projeto já existenie, resultando em sua melhor utilização 
para o f im a que se destina ou ein sua fabricação. 

" consiste na inclusão de um novo desenho ou conjunto de linhas, traços e cores qiie 
suscetível de aplicação a um produto industrial. 



~ s t a d o ~ ~ ,  aos inventores ou a outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras 

de direitos sobre criação. 

O rol de protqões "clássicas" h propriedade privada vem, no 

que aplicável, tutelar também novas situações jurídicas subjetivas cuja 

formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as 

marcas, as patentes e todas ae expressões da chamada "propriedade .. 
intelectual" vem, artificialmente, desenvolvida sob os moldes de um estatuto 

proprietArio, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui h 

propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de 

referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações 

jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais 

relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do 

nosso sistema civil-constituci~nal. 68 

Sendo a atividade inventiva decorrente da própria natureza do 

trabalho do empregado, tanto a invenção, como o modelo de utilidade, 

pertence ao empregador. 

Resta ao empregado-inventor ou criador, ser remunerado à 

parte de seu salário, desde que, tenha expressa disposição contratua1 a 

respeito. 

Somente será patenteável a invenção que atenda aos requisitos: 

da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

fl ~ ~ ~ ~ i l ,  esta atribuição está a cargo do INPI - 1nstitii:o Nacional dc propriedade 
Industrial. 

68 , - J , ~ ~ ~ ~ ~  Tepedino e Anderson Schreibcr. A garanria d r ~  propriedade no direito 

brusi1eiro.p 37. 



Dos três requisitos acima, somente a atividade inventiva merece 

alguns comentários. 

A invenção é .dotada de atividade inventiva sempre que, 

analisada por técnico especializado no assunto, não seja classificada como 

mera aplicação do óbvio. 

- - 
Todo pedido de patente entra num regime de segredo por um 

período de dezoito meses at6 que venha ser a publicado. 

O exame tkcnico da patente deverá ser solicitado pelo 

interessado dentro do prazo de trinta e seis meses do depósito do pedido de 

registfo. 

Por fim, obtendo-se parecer favorável do examinador, concede- 

se a patente, ou seja, emite-se um certificado que garante ao interessado os 

direitos e privilkgios sobre aquele invento. 

3.4.2 Das Licenqas 

Como a Lei 9.279/96 garante direitos, desde o depósito do 

interessado por uma patente junto ao INPI, O titular ou o depositante poderá 

celebrar contrato de licença com terceiros, investindo-lhe, inclusive, de 

poderes para agir em defesa da patente. É o que estabelece o artigo 61 da 

referida lei, in verbis: 
"O titular de patente OU o depositante poderá celebrar contrato de licença 
para exploração. 
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos 
os poderes para agir em defesa da patente". 



De outra forma, existindo comprovação legal de que o titular 

age com abuso do poder econômico, ou utiliza o privilt?gio em ações danosas 

à sociedade, poderá ter sua patente licenciada compulsoriamente. 

A licença compulsória se estende, ainda, caso falte exploração 

do objeto patenteado no território nacional por falta de fabricação, ou 

mesmo no caso de não se conseguir atender as necessidades do mercado. .. 

O requerimento da licença, que poderá ser feito por pessoa com 

legítimo interesse, estará condicionado à comprovação de sua capacidade 

técnica e econômica para explorá-la, nos termos do artigo 68, $ 2". in  verbis: 

Art. 68. "O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada 
compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma 
abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, 
comprovado nos temos da lei. por decisáo administrativa ou judicial. 
8 2" A licença 96 poder4 ser requerida por pessoa com legltimo interesse 
e que tenha capacidade tknica e econômica para realizar a exploraçáo 
eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, 
predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a 
excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior". 

Vale salientar que a não exploração do objeto da patente, 

decorridos três anos da sua concessão, a torna suscetível de ser licenciada 

compulsoriamente, conforme os preceitos do artigo 68, $ 5". in verbis: 

g 5 O :  "A licença compulsória de que trata o 8 1' somente será requerida 
ap6s decomdos 3 (três) anos da concessito da patente". 

Como já comentado anteriormente, por ocasião da explanação 

feita à Lei 9.279/96, O artigo 71 se reveste de grande importância para 0s 

nossos na medida em que prevê a licença compulsória nos casos de 

emergência ou interesse público. 

É certo que a Constituição faz incidir duas limitações básicas 

ao uso da patente: o privilégio, COmo uma restrição excepcional à liberdade 

de concorrência - O que, aliás, também é regra constitucional - não pode ser 



absoluto, e mais, ainda, mesmo que utilizado de acordo com sua função 

social, estará sujeito aos imperativos do interesse c o ~ e t i v o . ~ ~  

Nesse sentido, o autor cita o julgado da Corte Constitucional 

Alemã em acórdão proferido a respeito da licença obrigatória: "como a 

outorga de uma licença compulsória implica em uma grande ingerência no 

direito de exclusividade do titular-. da patente, protegido pela lei e pela - 
Constituição ... ao buscar O equilíbrio dos interesses há de se observar o 

princípio da proporcionalidade. Por tanto, não se pode outorgar uma licença 

compulsória para um medicamento quando a necessidade do interesse 

público pode ser satisfeita por outros preparados mais o u  menos 

Pode-se concluir daí, que a licença compulsória, segundo os 

parimetros constitucionais, não pode exceder a extensão, a duração e a 

forma indispensável para suprir o interesse público relevante, ou para 

reprimir o abuso da patente ou do poder e c o n ô r n i c ~ . ~ ~  

Em tese, ocorre O abuso de direito quando se usa qualquer coisa 

além dos limites do poder jurídico. 

69 '9enis Borges Barros. Licenças compulsdrias d e  Patenres: abuso d e  patentes, a ~ u s o  de 
econômico e interesse público. p . 2- 

70'*como e] otorgamient~ de  uma licencia obligatoria implica uma gran ingerência em el 
derecho de exclusividad De1 titular de Ia Parante, protegido por Ia ley y Ia Cons t i t~ ic i6~ . . .  

sopesar 10s interes há de observare e1 principio de proporcionalidade. Por lo tanto no se 
puede ortorgar uma licencia obligatoria Por um medicamiento cuando Ia demanda de 
inieres público puede ser satisíecha com otros preparados suletorios, más o menos 
equivalentes", Traduçáo livre. 

" Ibid, p . 3 



Já o abuso do Poder Econômico vem elencado no artigo 20 da 

Lei 8.884194, considerando infração qualquer forma que possa prejudicar a 

livre concorrência ou a livre iniciativa. 

Os lucros devem ser mantidos em patamares aceitáveis, o que 

contribui para uma efetiva conquista de mercado, embasada na boa fé e na 

preocupação com a função social d e  objeto explorado. .. 
A majoração de preços, aldm dos necessários repasses aos 

custos de seus insumos, pode caracterizar abuso do poder econômico, 

valendo-se do privilégio de uma patente. Fiscalizar tal situação 6 tarefa que 

pertence ao particular interessado na licença para exploração de determinada 

patente. 

O artigo 73 da Lei 9.279196 6 claro ao enunciar que o pedido 

de licença compulsória deverá ser fundado mediante indicação das 

condições oferecidas ao titular da patente. 

O interessado deverá, ainda, instruir o processo administrativo 

com todas as provas que podem levar ao entendimento do abuso cometido 

pelo titular, cuja competência inicial para análise dos fatos pertence 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Sendo favorável o 

parecer, conceder-se-á a licença, de ofício, nos termos do artigo 73 da Lei 

9279196. 

A questão do interesse público, como visto, fica a cargo de ato 

do Poder Executivo Federal. 



O Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho dc 1941, elenca casos de 

utilidade pública, que vão desde a segurança nacional e a própria defesa do 

Estado, passando pela salubridade pública e os meios regulares de 

subsistência da populaçãa, até a construção de edifícios públicos, 

monumentos e cemitkrios, como tanibém a reediçâo ou divulgação de obra 

de natureza científica, artística ou literária. 

e 

.* 

No procedimento da outorga da licença compulsória, por 

interesse público, existem, pelo menos, seis fases distintas para finalizar o 

processo: a) a determinação da necessidade ou emergência, e da 

impossibilidade ou recusa do seu atendimento pelo titular da patente; b) o da 

declaração do interesse público ou da emergência: c) o da oferta pública ou 

licitaião para a licença; d) O da outorga da licença; e) o da fixação ou 

arbitramento do valor do royalty na forma do artigo 7 3 ,  fj 3" e 5 4". da Lei 

9.279196; e, f) o do registro da licença compulsória. 

A lei determina que a licença seja temporária. sendo que, de 

acordo com o princípio da proporcionalidade já mencionado, a ação devera 

ser na medida da necessidade. 

O Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, em seu artigo 50, 

alínea "p", considera como utilidade pública, dentre outras, a não reedição 

ou divu]gaqão de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária, 

Assim, em se tratando de interesse público permanente, não há 

que se falar em outro instituto, a não ser o da desapropriação definitiva do 

invento, evidentemente, 0s direitos de seu titular, inclusive 

por uma indenizaçãO prévia e Justa. 



4. Direito ao Desenvolvimento 

A expressão "direito ao desenvolvimento" foi utilizada pela 

primeira vez por Keba ~ ' ~ a ~ e ~ ~ ,  em conferência inaugural do Instituto de 

Direitos Humanos de Estrasburgo, em 1971. O Conceito de direito ao 

desenvolvimento evoluiu, assim a partir dos anos 70, até ser consagrado, ~ 
definitivamente, como um dos direitos humanos fundamentais, na 

Conferência de Viena de 1993. - 
Através da Resolução 34/46, da Comissão de Direitos Humanos ~ 

das Nações Unidas, a Assembléia Geral de 23 de novembro de 1979 ~ 
ressaltou que: I 

"o direito ao desenvolvimento é um dos direitos do homem, e que a 
igualdade de oportunidades em matéria de desenvolvimento é uma 
prerrogativa das nações e assim como dos indivíduos que as 
compõem". 

O direito ao pleno desenvolvimento do indivíduo, que tornou ~ 
possível descrever o direito ao desenvolvimento de forma muito precisa 

como um direito fundamental, é um direito que, ao mesmo tempo, 

condiciona e subentende O direito ao desenvolvimento dos povos e países em 

Em 1981, a fim de promover a questão do desenvolvimento na 

área dos direitos humanos, criou-se um grupo de experts para estudar a 

elaboração de uma declaração do direito ao desenvolvimento como um dos 

direitos do homem. Seu trabalho concretiza-se na proclamação deste direito 

pela ~ ~ ~ ~ m b l é i a  Geral da ONU, através da Resolução 411128, de 04 de 

dezembro de 1986. I n  verbis: 

7' D ~ ~ ) ; ~ s  de I honinie e1 pays enr develo1)1)en1enl. In: Hutilaniré er droir internarionrI[, passinl 

73 H~~~~~ G~~~~ Espieli. Derecho Internacional De1 Desaroll, p. 41 -42. 



Artigo 1' - "o direito ao desenvolvimento é um direito inalienivel 
do homem em virtude do qual todo ser humano e todos os povos 
têm o direito de participar e contribuir para o desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, no qual  todos os direitos do 
homem e todas as liberdades fundamentais possam ser plenamente 
realizadas, e beneficiar-se deste desenvolvimento". 

Assim, a questão central no que se refere ao desenvolvimento e 

sua concepção moderna, é o fato de que, a partir da constatação de que o 
L. 

desenvolvimento deve ser centrado no aspecto social e econômico e no de 

sua inserção definitiva no campo dos direitos humanos, o indivíduo passou a 

ser seu sujeito central. 

Ilcsia forma, podc-se critcridcr c o m o  atingida 21 dignidiidc de 

um ~ac ien te  que aguarda por uma solução médica em um leito hospitalar, "e 

ela não vem", pelo simples fato de não se ter acesso a uma determinada 

tecnologia, engavetada em uma empresa qualquer, sem que haja chance de 

ser estudada, ou mesmo desenvolvida por uma outra empresa. 

Ora, neste caso, O detentor da iecnologia esperada por esse 

paciente detém uma certa patente, ou registro, que lhe garante o privilkgio 

de ficar alguns anos "hibernando", podendo atk mesmo desisiir de lançá-la 

no e o que 6 pior, sequer avançar em suas pesquisas. 

De outro turno, O tema Se mostra tão inflexível atualmente que 

nossos tribunais são impassíveis quando se trata dessa matéria, a ponto de 

condenar os responsáveis de Uma empresa, genuinamente brasileira, por 

contrafação, em ação proposta por outra, porém, multinacional americana, 

mesmo nos autos que a primeira det6m Carta Patente válida do 

que fabrica, enquanto a segunda. colnprovadamen~e, nunca tenha 

produzido o conforme consta em sua patente, também válida. 



Assim, o Estado chega ao descaso de conceder um privilégio, 

por intermédio de um de seus órgãos, no caso o INPI - Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, e, atravks de outro órgão, o Judiciário, condenar 

titulares da empresa brasileira, imputando-lhes o crime de contrafação, 

ignorando totalmente a Carta Patente concedida (AR 19581 1.415-TJSP). 

O Estado tem o direitwe o dever de formular políticas nacionais 
a. 

adequadas para o desenvolvimento, que visem ao constante aprimoramento 

do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base em sua 

participação ativa, livre e significativa, no desenvolvimento e na 

distribuição equitativa dos benefícios daí resultantes, lendo ainda o dever de 

cooperar uns com outros para assegurar O desenvolvimento e eliminar 0s 

obstác~los que impedem tal ~ i r e i t o . ~ ~  

Justifica-se, nesse momento, comentar sobre o acordo TRIPS - 
Acordo de Propriedade Intelectual Relacionada ao Comércio. Esse acordo 

possui uma abrangência maior do que a maioria das leis de patentes dos 

países membros da OMC e beneficia principalmente as grandes corporaqões 

e a poderosa indústria farmacêutica norte-americana. 

Hoje, na área de biotecnologia, o controle de patentes 

concentra-se em não mais que meia dúzia de rnultinacionais. 

Os acordos da OMC apontam para a possibilidade de grandes 

empresas controlarem patentes de recursos genéticos e conhecimento 

tradicional indígena em relação, Por exemplo, ?I produção de grãos nativos, 

como milho, arroz e feijão. 

74 B~~~ de Araújo Marques. Direiro Funhnrenrcil - Direito cio Desenvolviniento, 
~~~i~~ apresentado corno requisito parcial Para conclusão da cadeira de Teoria Geral do 
Direito público - Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho - ULBRA.  



A resposta mais comum dos representantes da OMC a esse tipo 

de crítica é de que essa instituição lida com o comkrcio, e não com o 

desenvolvimento, e que questões como saúde e alimentação não são de sua 

responsabilidade. 

Durante a Reunião Mi~isterial de Doha foram logrados avanços .. 
importantes no tratamento da questão de patentes e saúde pública. Por força 

da pressão exercida por países em desenvolvimento, liderados pelo Brasil, 

incluiu-se na Declaração Ministerial de Doha o parágrafo que enfatizava a 

importância da implementação e interpretação do Acordo de Propriedade 

Inlelcctual Kelacionada ao Coin6rcio ("TRIPS" cni inglês) dc fortna 

compatível com os interesses de saúde pública dos países, seja na promoqão 

de acesso a medicamentos, seja na criação de novos medicamentos. No 

cerne da questão estava a necessidade declarada de diversos países em 

desenvolvimento de quebrar a patente de remédios para reduzir os custos do 

tratamento de doenças endêmicas graves (como AIDS, malaria ou 

tuberculose), à qual se opunham países como os EUA, atendendo ao 

interesse de suas grandes empresas farmacêuticas nacionais, 

Ainda naquela Ministerial foi assinada declaração específica, 

que a Declaração de TRlPS não pode impedir que países 

membros adotem medidas de proteção à saúde pública; que 0s países 

membros podem utilizar mecanismos Como licenças compulsórias e 

importação paralela, previstos no próprio TRIPS, e, que haveria a extensão 

das exceções existentes para proteção de Patentes farmacêuticas para os 

-least-developed c~untries"~'  atk 201 6. 

75 paises de menor desenvolvimento relativo - LDCs 



A decisão sobre o ponto mais polêmico foi postergada. Como 

permitir que países que não pudessem produzir medicamentos por conta 

própria importassem genéricos, produzidos por meio da quebra de patentes 

em outros países (o chamado parágrafo 6 da Declaração)? O artigo 31 (f) do 

TRIPS dispõe que produtos derivados da concessão de licença compulsória 

devem destinar-se predominantemente ao abastecimento do mercado 

dornkstico do país produtor, O q u e  limitava muito a possibilidade de  
.* 

exportação de genéricos para outros países. Evidentemente, a indústria 

farmacêutica internacional se opunha h liberalização do comércio de 

genéricos, o que levou os EUA a bloquearem, isoladamente, qualquer acordo 

sobre o tema até agosto de 2003. 

A implementação da declaração de Doha sobre TKIPS e Saúde 

Pública, acordo firmado em 3010812003, em Genebra, autoriza qualquer país 

membro da OMC a exportar produtos farmacêuticos elaborados em 

decorrência de iicenciamento compulsório (os chamados "genéricos"). 

 dos os países membros da OMC podem importar esses medicamentos, 

porém 23 países desenvolvidos listados na decisão comprometeram-se a não 

importar genéricos. Outros doze países (entrc OS quais, Corkia, Mkxico e 

Turquia) comprometeram-se a utilizar O sistema de importação de genkricos 

apenas em casos de emergência OU em situações de extrema urgência. 

Em nota à parte, o Presidente do Conselho Geral da OMC, o 

uruguaio Carlos Pérez de1 Castillo, afirma que 0s membros concordaram em 

importar genkricos apenas para lidar com questões dc saúde pública c não 

com finalidades industriais O u  comerciais. 0 objetivo é impedir que 

importantes mercados em países desenvolvidos OU em desenvolvimento 



sejam invadidos por genéricos, reduzindo os lucros de tradicionais 

conglomerados ~a rmacêu t i cos .~~  

O Direito ao Desenvolvimento deve ser considerado um direito 

individual, e, ao mesmo tempo coletivo. 

A pessoa humana é 8 sujeito central do desenvolvimento e .. 
deveria ser participante ativ0 e beneficiário do direito ao 

desenvolvimento.T~d~s 0s seres humanos têm responsabilidade pelo 

desenvolvimento, individual e coletivamente, levando-se em conta a 

necessidade de pleno respeito aos seus direitos humanos e liberdades 

fundamentais, bem como seus deveres para com a comunidade, que sozinhos 

assegurar a realização livre e completa do ser humano e deveriam, 

por isso, promover e proteger uma ordem política, social e econômica 

apropriada para o desenvo~vimento.~~ 

Os Estados deverão tomar medidas para assegurar o pleno 

exercício e fortalecimento progressivo do direito ao desenvolvimento, 

incluindo a formulação, adoção e impkmentação de políticas, medidas 

legislativas e outras, em níveis nacional e interna cio na^.^' 

7 k S r a m o s  convencidos de que a ;lobalização está longe de prestigiar a solidariedade, 

77 ~~~i~~ 2, incis0 2, da Declaração sobre o Direito ao D e ~ e n v o l v i m e n ~ ~ .  

78 10, da Declaração sobre o [lireito ao I)rsçrivolvimento. 



5. Os princípios constitucionais ligados a o  tema e o s  possíveis 

conflitos 

5.1 A Tutela-da  Propr iedade  Indus t r ia l  

A busca da proteção dos Direitos de Propriedade Industrial pode 

ocorrer na esfera administrativa, civil e penal, e, nas mais diversas formas 
" 

de avenças, contratuais ou nãa, porém, todas voltadas para soluções que 

possam minimizar ou cessar eventuais prejuízos de ordem patrimonial ou 

moral, ocasionado por terceiros. 

O registro de uma nova idéia perantc órgãos do Poder 

Executivo Federal, voltado a uma industrialização ou suas possíveis 

variações, como é o caso da própria patente de invenção, modelo de 

ou desenho industrial, se configura no "seguro" garantidor da 

tutela nos planos administrativo, civil ou penal, além, é claro, dos diversos 

contratos conexos, firmados entre 0s interessados na criação, 

desenvolvimento, industrialização OU comercia~ização dos produtos 

nascentes. 

O Direito Comum, além de regular a matéria com vistas a 

resguardar o patrimônio do titular do privilégio, cuida de afastar possíveis 

atentados provocados por terceiros, desde que seguidas as formalidades 

processuais estabelecidas. 

Assim, desde ações acautelatórias nominadas ou não, de 

prevenção de direitos, ou preparatórias para futuras proposituras, até mesmo 

as de de danos, interdito proibitório ou ações de prestação de 

contas, ser intentadas. 



Já no plano penal, os crimes, quando tipificados, conforme 

artigos 183 e seguintes da legislação pertinente (Lei 9279/96), são passíveis 

de cominações que variam desde simples penas alternativas até detenção de 

seis meses a um ano. 

Evidente que o patrimônio se constitui na grande preocupação 

do direito, tanto no cível quanto nwpenal, ao ser lesionado ou mesmo sofrer .. 
ameaças de lesão, mas, atinge-se também a sociedade quando se tem 

violados esses direitos ligados ao detentor do privilégio, já que, decorrido o 

prazo da exclusividade da exploração, ao público pertencerá o que hoje se 

considera inovador. 

Várias são as figuras quando se usurpa de uma propriedade. A 

mais comum que se depara no plano industrial é a contrafação, e que pode 

ser total ou parcial, e que se traduz, dentre algumas espécies, na produção e 

comercialização do produto não autorizado pelo detentor do privilégio, 

devidamente certificado pelo Poder Executivo, 0 que não significa coincidir 

na total identidade com O produto tutelado, podendo até mesmo, e a lei 

garante que seja, que somente algumas evidências de fácil percepção 

concreta possam levar à tipificação criminal. 

5.2 A Dignidade da Pessoa Humana 

O homem, por si só, tem a lei gravada em sua natureza, 

organizando-a de diversas maneiras em códigos ou referências, aspecto 

conhecido desde a racionalidade natural. Assim, por exemplo, tem-se o 

Código de ~ a m u r a b i ,  o da Rabilônia e o da Assíria. Não se pode deixar de 

c i t a r  o Código de Manu, da índia. que consiste ein uma coleção de preceitos 

religiosos, morais, jurídicos e políticos, embora formas jurídicas 

elementares, que nem sempre produzem OS efeitos que a consciência jurídica 



atual exige, sejam as primeiras expressões de defesa da dignidade e dos 

direitos do ser humano.79 

A dignidade da pessoa humana é sustentada por Henrique 

Cláudio de Lima Vaz, ao nos dizer que: 

"A difusão da mensagem cristã na cultura mediterrânea, recolhendo 
e organizando seus elementos num novo mundo de  cultura que vir6 
a ser o mundo da cultura ocidental moderna, age 
determinantemente nas concepçóes do homem, que a í  
sucessivamente s e  elaboram. Age no sentido de  uma promoção 
sempre mais explícita e mais radical do homem como sujeito e 
pessoa, no sciitido de uma reivindicaçáo permanente da sua 
dignidade existencial de  "imagem de  Deus". Dai porque as grandes 
conccpçóes do honiem, presentes nos ciclos históricos que o 
Ocidente descreve, se, de  uma parte mostram seus lineamentos 
teóricos bem característicos, vêem-se trabalhadas, de outra, pelos 
impulsos do personalismo c r i s150" .~~  

Sendo os homens, todos nascidos de Deus, seu Pai comum, e, 

todos resgatados por Jesus Cristo, o que os tornam absolutamente iguais; é 

essa igualdade que se reforça como fraternidade, em que todos se devem 

mutuamente amor, o qual não substitui a justiça, mas a exige e aperfeiçoa.8' 

O direito à vida, à integridade do corpo, aos meios necessários à 

existência; de propriedade e de uso dessa propriedade, pertence ao rol, 

expressamente enunciado pelo Papa Pio ~ 1 . ~ '  

O Papa João XXIII, em sua encíclica Pacem in Terris, reuniu e 

organizou 0s ensinamentos de seus antecessores, considerando os direitos 

por estes mencionados como universais, invioláveis e inalienáveis. 

79 Doig Klingem. Direitos Hunzatios e En.rinnrneilto Social da Igreja, p. 38. 

R0 pessoa r sociedade: o ensinamento de João XXIII. In Escritos de Filosofia, p. 103. 



Menciona, expressamente, O direito à existência, à integridade física e prega 

um alto padrão de vida a todos, especialmente no plano alimentar, o 

vestuário, a moradia, o direito ao amparo em caso de doença, na velhice, ou 

em qualquer outro caso de privação dos meios de sustento por circunstâncias 

que independam da vontade. 

Uma skrie de outros direitos foram tambkm levantados pelo .. 
Papa João XXIII, como nos números 12 e 13 da enciclica, sempre 

associando os direitos aos deveres: 

"O direito natural ao respeito de sua dignidade e boa fama; direito 
i liberdade na pesquisa da verdade c, dentro dos limites da ordem 
moral e do bem comum, à liberdade na manifestação e difusão do 
peiisaniento, bem como no cultivo da arte. (A pessoa) tem direito 
também à dos bens da cultura e,  portanto, o direito a uma instruçáo 
de base e a uma formaçáo técnica e profissional conforme o grau 
de desenvolvimento cultural da respectiva coletividade". 

O saudoso Papa não teve outra intenção ao fundamentar os 

direitos humanos no direito natural senão atingir todos os homens, 

independentemente da sua religião, "visto que todos gozam de igual 

dignidade natural", sem ~ X C ~ Ç ~ O .  

0 Papa Paulo V I  tinha como preocupação o homem, a pqnto de 

atribuir 2 Igreja o rótulo de "perita em humanidade". 

O desenvolvimento dos povos foi tratado por Paulo V I  em sua 

encíclica83, estendendo aos povos 0s direitos individuais, os quais chamou 

de "desenvolvimento integral solidário", no qual se faz necessária a 

passagem de um desenvolvimento menos humano para um com condições 

mais liumanas 



Segundo o Papa, não se pode deixar de ter, na base de qualquer 

programa d e  desenvolv imento  econômico,  o respe i to  h dignidade  d a  pessoa 

humana, colocando assim seus pensamentos: 

"Qualquer programa feito para aumentar a produção não tem, 
afinal, razão de ser se não colocado ao serviço da pessoa. Deve 
reduzir desigualdades. combater discriminações, libertar o homem 
da servidão, torná-lo capaz de, por si próprio, ser o agente 
responsável de seu bem-estar material, progresso moral e 
desenvolviniento eipiritual. (...) Dizer desenvolvimento é com 
efeito preocupu-se tanto com o progresso social como com o 
crescimento econôrnico. Não basta aumentar a riqueza comum para 
que ela seja repartida eqüitativamente, Não basta promover a 
técnica para que a terra possa ser habitada de maneira mais 
humana. Nos erros dos predecessores reconheçam os povos, que se 
encontram em fase de desenvolvimento, u m  aviso dos perigos que 
hão de evitar neste domínio. A tecnocracia de amanhã pode gerar 
ainda piores males que o liberalismo de ontem. Economia e técnica 
n,io ièni sentido senáo em função do homem, ao qual devem servir. 
1; o horiicm s6 é verdadeiramente homem, na medida em que, 
senhor das suas ações e juiz do valor destas, é autor do seu 
progresso, em conformidade com a natureza que lhe deu o Criador, 
cujas possibilidades e exigências ele aceita l i ~ r e m e n t e " . ~ ~  

Eleito, em 1978, o atual Papa João Paulo Ii, logo nos primeiros 

dias de sua gestão, tem manifestado grande preocupação com o futuro do 

homein,  e, e m  discurso  n a  C idadc  d e  Puebla,  o n d e  sc real izou a Conferência 

Geral do Episcopado latino-americano, no ano de 1979, enfatizou: 

"Talvez uma das mais vistosas debilidades da nossa civilização 
atual esteja numa inadequada visão do homem. A nossa época 6, 
sem dúvida, aquela em que mais se tem escrito e falado sobre o 
homem, a época dos humanismos e do antropocentrismos. Por 
outro lado, e paradoxalmente, é tamb6m a época das mais 
~rofundas angústias do homem pelo que respeita a sua dignidade e 
ao seu destino, época do rebaixamento do homem a níveis dantes 
insuspeitos e época de valores humanos conculcados como jamais o 
terão sido anteriormente. 
A Igreja, graças ao Evangelho, possui a verdade sobre o homem. 
Esta se encontra numa antropologia que a mesma igreja não cessa 
de aprofundar e comunicar. A afirmação primordial dessa 
antropologia é a de que o homem, enquanto imagcm de Deus, não 
pode ser reduzido a uma simples parcela da natureza, ou a um 
cleniento anônimo da cidade h u n ~ a n a " . ~ ~  

-- - 
84 Ibid, n. 34 

" ~ / ~ ~ ~ ~ á ~  de Aberlura do 111 CELAM, em Puebla, 28/01/1979, n. 1, 9. 



O Papa João Paulo 11 teve sua primeira encíclica8\ublicada 

durante o nonagésimo aniversário da Rerum Novarum,  onde chama atenção, 

quase que exclusivamente, ao problema social, reafirmando a primazia do 

trabalho sobre o capital, vinculando-o à dignidade da pessoa humana. 

Por ser o homem o .,centro de suas atenções, o Papa tece 

comentários acerca do domínio'dos países desenvolvidos frente aos menos 

favorecidos. 

Em outra eiicíclicag7, porkm, agora, em comemoração ao 

centésimo aniversário da Reruri~ Novarnrn, O Papa, referindo-se às idkias de 

João XXí I I ,  na encíclica Mater  e1 Magis t ra ,  a qual ressalta que a empresa 

deve ser concebida como uma sociedade de pessoas, nos diz que: 

"O lucro não é o único indicador das condições da empresa, pois, 
pode acontecer que a contabilidade (da empresa) esteja em ordem e 
simultaneamente os homens, que constituem o patrimônio mais 
precioso da empresa, sejam humilhados e ofendidos na sua 
dignidade". 

Àqueles que entendem ser a dignidade da pessoa humana um 

princípio, e, aos que se lançam nas idéias de valores, Robert Alexy 

considera haver diferenças entre eles, onde os princípios, enquaiito se 

traduzem em "mandados de otimização", apresentam um caráter 

deonto16gic0 (do dever ser), enquanto 0s valores se enquadram na dimensão 

axiológica (do que é) segundo melhor juízo entre O bom e o mau. Não resta 

outro tratamento, se jurídico, diferente do modelo de princípios,8R 



Para Miguel ~eale ' '  existem três concepções da dignidade da 

pessoa humana: individualismo, transpersonalismo e personalismo. 

Tem-se o individualismo, na medida em que cada homem, 

cuidando de seus próprios interesses, protege, de forma indireta, os 

interesses coletivos. 

.* 

Com o transpersonalismo, a dignidade da pessoa humana 

realiza-se no coletivo, 0 que significa dizer que, frente a um conflito de 

inieresscs. dcvctn preponderar, sempre, os valores coletivos, e. dessa forma, 

salvaguardados estarão os interesses individuais, na medida em que se 

realiza o bem do todo. 

A corrente denominada personalismo rejeita as duas concepções 

acima. Não há que se falar no predomínio do indivíduo ou do todo. AS 

circunstâncias de cada caso é que informarão a solução adequada. 

De acordo com Irnrnanuel Kant, O que caracteriza o ser humano 

e o faz dotado de dignidade especial 6 que ele nunca pode ser meio para 0s 

outros, mas fim em si mesmo, salientando que "o homem, e, duma maneira 

gera\, todos os seres racionais, existem como fim em si mesmo, não s6 como 
9 ,  90 meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade . 

Em texto publicado por Fernando Ferreira dos santos9', muito 

bem observa que, se a Constituição Federal diz que a dignidade da pessoa 

humana 6 fundamento da República Federativa do Brasil, importa concluir 

'' I;ilOSOfiO do Direilo, p. 277. 

UII ~u,i~unie,iru~.cio Mrrr!/í,sii:o dos Cu.srurilrs, p. 68 

" ,l.exto extra(do do site Jus Navigaiidi - http:l lwww. l . J l ~ ~ . c o r n . b r l d o u ~ r i ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ i ~ = ~  ,jO 



que o Estado existe em função de todas as pessoas e não es tas  em função do 

Estado.  Alids, d c  mancira  piotieira, o legislador constiluinle,  para reforçar  a 

idéia anter ior ,  colocou, topograficamente,  o capí tu lo  Dos direitos 

fundamenta is  antes do capítdo Da organização do Estado.  

E c i tando Segado, sal ienta  o mes t r e  que: 

"relembre-se, nestmmomento, a decisáo do Tribunal Constitucional 
espanhol, que, precisando justamente o significado da primazia da 
dignidade da pessoa humana (art. 10.1 da Constituição espanhola), 
sublinhou que a dignidade h4 de permanecer inalterável qualquer 
qtic seja a situaçio em que a pessoa se encontre, constituindo, em 
conseqüência, um "minimun" invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar".92 

Para Ce l so  Antoiiio Pachcco  Fiorillo,  

"uma vida com dignidade reclama a satisfaçáu dos valores 
(mínimos) fundamentais descritos no art. 6" da Constituição 
Federal, de forma a exigir do Estado que sejam assegurados, 
mediante o recolhimento dos tributos. educação, saúde, trabalho, 
moradia, segurança. lazer entre outros direitos b4sicos. 
indispensáveis ao desfrute de uma vida digna".93 

NO núcleo  d o s  direi tos  fundamenta is ,  n o  Brasi l ,  e s t ã o  os 

direitos individuais,  nos quais  a d ignidade  d a  pessoa  humana  d e v e  ser  

interpretada como um principio absoluto, o que vale dizer que, seja qual f o r  

o preceito legal, nunca  poderá  se afas ta r  daque le  pr incípio,  sob pena. de ser 

dec larado incons t i luc iona~ .  

Na esteira desse raciocínio,  L u i z  An ton io  Rizza t to  Nunes nos 

informa q u e  "a dignidade é absolu ta  p o r  ser  um princípio. É plena,  e não 

92 t:rdiicisco Fcrnández Segado, oP. cit., P. 74. Aplid Fernando Ferreira dos santos. 
pr,i lcí,~;o Con.s~ifucionol da dignidade d« /)essorr hrrniniia. 
hitp:/[www,jus.com.br/d~~trina/te~t~.a~p?id= 160. 

" c ~ ~ ~ , ~ ~  de nireiro Anrbierital Brusileiro. p . 55  -56. 



pode sofrer arranhões nem ser vítima de argumentos que a coloquem num 

re l a t i v i sm~" .~~  

O condicionamento da tutela do domínio ao atendimento dos 

interesses sociais relevantes, e, em especial ao atendimento da dignidade da 

pessoa humana, vem remodelando o direito de propriedade, de modo a 

conformar os interesses proprietárrios com os múltiplos interesses não- .. 
proprietários, e, sobretudo, O de conformar os interesses patrimoniais 

àqueles de natureza existencial. A propriedade vai ganhando, assim, um 

novo papel no sistema civil-constitucional brasileiro, o de servir de garantia 

de acesso e conservação daqueles bens necessários ao desenvolvimento de 

uma vida digna, seja no âmbito dos bens públicos (como os recursos 

naturais), seja no âmbito dos bens privados (como O imóvel residencial ou 

bens móveis de uso essencial). Com este significado, sim, parece possível 

falar em uma garantia de propriedade privilegiada aos olhos do texto 

constitucional porque inteiramente a serviço do seu objetivo fundamental: o 

pleno desenvolvimento da pessoa humana.95 

Larenz chama de personalismo ético o fato de se ter no homem, 

e, centrado neste, deveres e obrigações recíprocos, assim se manifestando: 

"El personalismo ético atribuye a1 hombre, precisamente porque es 
'persona'em sentido ético, um valor em sí mismo - no 
simplesmente como medio para 10s fines de otros - y, en  este 
sentido, una 'dignidade'. De e110 se sigue que todo ser humano 
tiene frente a cualquier otro el derecho a ser respetado por é1 como 
persona, a no ser perjudicado en su existencia (Ia vida, e1 cuerpo, Ia 
salud) y en hnbito propio de1 mimo y que cada individuo está 
obligado frente a cualquir otro de modo análogo. La relación de 
respeto mutuo que  cada uno debe a cualquier otro y puede exigir de 
éste es Ia 'relación jurídica fundamental ' ,  Ia cual, según esta 

94 O pri,,c;Pio c O R ~ t i t r r ~ i o n ~ l  da digriidade da pe.ysoa humana: doutrina e jurisprudência. P .  

46. 
9 5 ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  .repedino e Aiiderson Chereiber. A garnnlia da [iropriedade no direito hras j~e~ro .  

P. 37. 



concepción, es Ia base de toda convivencia en una comunidad 
jurídica y de toda relación jurídica fundamental son el derecho (la 
pretensión justificada) y el deber, así como Ia reciprocidad de 10s 
derechos y deberes en las relaciones delas  personas entre sí". 96 

O preço  pago pela  human idade  para se chegar ,  e fe t ivamente ,  no 

que v e m  a ser  d ignidade  da pessoa humana ,  foi ,  indubitavelmente,  m u i t o  

alto.  

* 

A história  ( em mos i i ado  d iversas  atrocidades comet idas  cont ra  

o ser  humano,  seja  nos  quadros  govcrnarnentais  absolut is tas ,  c o m o  t ambém,  

nos próprios Estados Democráticos de Direito, o que se pode verificar 

quando  h á  u m  goveri io q u e  impõe  excess ivo  sacrif ício de seu povo,  

de ixando d e  rctornar-lhe, condignaincnte ,  benefícios essenciais a u m a  boa  

qualidade de vida, em face dos tributos recebidos. 

Na esteira desse raciocínio, L u i z  Antonio  Rizza t to  N u n e s  nos  

ensina que: 
"é por isso que se torna necessário identificar a dignidade da 
pessoa humana como uma conquista da razão etico-juridica, fruto 
da reaçáo h história de atrocidades que, infelizmente, marca a 
experiência humana. 
Não é h toa que a Constituição Federal da Alemanha Ocidental do 
pós-guerra traz, também, estampada no seu artigo de abertura que 
"A dignidade da pessoa humana e intangível. Respeith-Ia e 
~rotegé-Ia é obrigação de todo o poder público". 97 

90 Derecho Civil - parte general, p. 44.Livre tradução: 0 personalismo ético atribui ao 
homem, precisamente porque 6 pessoa em sentido ético, um valor em si mesmo - não 
simplesmente como meio para fins de outros - e, neste sentido, uma ''dignidadeV3. ~~í se 
segue que todo ser humano tem, antes de qualquer outro, o direito a ser respeitado por ele 
como pessoa, a não ser prejudicado em sua existência ( a vida, o corpo, a saúde) no 
mesmo âmbito que cada indivíduo está obrigado frente a qualquer outro de modo 
análogo. A relação de respeito mútuo que cada um deve a qualquer outro e pode exigir 
deste é a relação jurídica fundamental. A qual, segundo esta concepção, é a base de toda 

em uma comunidade jurídica e de toda relação jurídica em particular. os 
elementos essenciais desta relação jurídica fundamental são o direito (a pretensão 
jiistiíicada) e o dever, assim como a reciprocidade dos direitos e deveres nas relações das 

pessoas entre si". 

97 O pl.inC$io constirucional da dignidade da pessoa huniana: doutrina e jurisprudência. p 
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Tamanho os reflexos verificados mundialmente, face ao 

tratamento dado pelos nazistas aos seus prisioneiros de guerra e o humilde 

reconhecimento daquele povo hs atrocidades cometidas, 6 que, ainda no 

artigo inaugural da Constituição, e, após considerar ilibada a dignidade da 

pessoa humana, faz referência à necessidade de se buscar a paz e a Justiça 

mundial, transcendendo-se suas frotueiras, num verdadeiro alerta a todos os .. 
povos. 

Na busca de uma definição do que vem a ser dignidade da 

pessoa humana o que nos parece bem adequado é o fato de sermos racionais 

c capazes de gcrirrnos nossos próprios desafios. Assim, hasta cxislirmos. 

Por conseguinte, se todos temos dignidade, não se pode admitir 

que a de uma pessoa seja superior ou melhor que a de outra. 

Ao nos depararmos com uma determinada discussão, jurídica 

não, na qual se mostram conflitantes as dignidades individuais 

envolvidas, necessário se faz solucionar O conflito com o auxílio do 

princípio da proporcionalidade, como num segundo grau especial9', já que, 

no meio social, como decorrência da garantia da dignidade a todas as 

pessoas e, tendo em vista a natural colisão de interesses e direitos, ocorrerá, 

no limite, o embate entre dignidades. 

Como se não bastassem os ensinamentos do Professor Rizzatto 

N ~ ~ ~ ~ ,  ainda, nos orienta na operacionalização da solução quando nos diz 

~~i~ Antonio Rizzatto Nunes. O princípio constitucionai da dignidade da pessoa 
humana: doutrina e jurisprudência. p . 56. 



"no exame do caso concreto ele (o intérprete) verificará se algum 
direito ou princípio está em conflito com o da dignidade e este 
dirigirá o caminho para a solução, uma vez que a prevalencia se dá 
pela dignidade. A proporcionalidade aí comparece para auxiliar na 
resolução, mas sempre guiada pela luz da dignidade. Se, todavia, 
no exame do caso. este revelar um claro e completo contlito de 
dignidades, então, nessa hipótese, aqueles elementos que compõem 
o princípio da proporcionalidade voltam inteiros para possibilitar a 
solução - difícil, é claro - do c ~ n f l i t o " . ~ ~  

Celso Ribeiro ~ a s t ~ s ' ' ' r a o  comentar sobre o artigo I" ,  111, da 
* 

Constituição de 1988, no qual a dignidade da pessoa humana foi elevada a 

princípio fundamental, nos diz que: 

"é um dos fins do Estado propiciar as condições para que as 
pcssoiis sc ~oriiçiii dignas. 
É de lembrar-se. contudo. que a dignidade humana pode ser 
ofendida de niuitas maneiras. Tanto a qualidade dc vida desumana 
qiianto a prhtica de niedidas, conio a tortura. sob todas as suas 
modalidades, podem impedir que o ser humano cumpra na Terra 
sua missão, conferindo-lhe um sentido. 
Esta t unia tarefa eminentemente pessoal. O sentido da vida 
humana 6 algo forjado pelos homens. O Estado s6 pode facilitar 
esta tarefa i medida que amplie as possibilidades existenciais do 
exercício da liberdade". 

Jorge   ir anda"' nos dá alguns caminhos para encontrarmos os 

valores do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: 

a) A dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e a cada urna das 

pessoas, e é a dignidade da pessoa individual e concreta; 

b) Cada pessoa vive em relação comunitiria, mas a dignidade que possui 

é dela mesma, e não da situação em si; 

c) O da pessoa 6 0 do ser, não 0 do ter; a liberdade prevalece 

sobre a propriedade; 

Ibid, p . 56 - 57. 

"H' ~ ~ , , ~ ~ ~ ~ á ~ i ~ . ~  i Constitiriçüo do Brusil, 1 "  vol., p. 435. 
1111 ~ ~ , , , , , ~ l  d<! ~ j ~ ~ i r u  Co~i.stiruciotiril, p. 170. 



d) A proteção da dignidade das pessoas está para além da cidadania 

portuguesa e postula uma visão universalista da atribuição dos 

direi tos; 

e) A dignidade da pessoa.pressupõe a autonomia vital da pessoa, a sua 

autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades 

públicas e às outras pessoas. 

w .  .. 
5.3 O Princípio  da Proporcional idade 

J.5 na introdução deste trabalho levantou-se, de forma bastante 

sutil, a questão da concessão de um privilkgio de invenção, em detrimento 

de toda uma coletividade. o que se pode traduzir na existCncia de conflitos 

entre princípios constilucionais. 

Considerando-se O princípio da unidade é um dos princípios 

que regem a Constituiçáo, o que significa dizer que nenhuma norma 

constitucional seja interpretada contrária "a outra de mesmo grau, 

aparentemente, estamos contradizendo O que acabamos de afirmar. 

Para melhor explicar essa idkia, ao mesmo tempo em que se 

procurará problematizar esta questão, buscando-se suas justificativas .frente 

aos Direitos Humanos, 6 necessário nos transportarmos para um leito 

hospitalar'02, como mencionado no Capítulo IV, ao tratarmos do Direito ao 

~ ~ ~ e n v o i v i m e n t o .  

~ á ,  estaremos à espera de uma determinada tecnologia que, 

aplicada nossa enfermidade, certamente nos levará à cura tão esperada. 

6 que outras situações tambirn possam ser tomadas como exemplo 



Ocorre, porém, que essa tecnologia aguardada, em forma de 

equipamento ou mesmo medicamento, há tempos divulgada pela mídia, está 

longe de vir nos socorrer. Talvez porque pertença a um acervo de pesq~iisas 

engavetadas, sem qualquer razão relevante; talvez porque a empresa que 

detém sua patente não reúna condições econômicas ou financeiras para a sua 

conclusão e posterior industrialização; talvez porque o seu inventor não 

tenha capacidade técnica suficiente para o seu total desenvolvimento. .. 

Inúmeras outras razões podem ocorrer, vindo obstaculizar o 

alcance àquela tecnologia. 

A questão que se coloca, E: "coino resolver, ou mcsmo, 

rninimizar os efeitos daquele "fracasso" ?" 

Como, quando, e quem se encarregaria de ressuscitar aquele 

projeto do ponto em que parou? Afinal, está-se diante de temas como a 

incolumidade pública, a saúde e a vida das pessoas, alkm, é claro, do 

cumprimento constitucional de se preservar, a qualquer título, a vida com 

dignidade. 

A Constituição Federal de 1891 nos trouxe uma possívci 

solução que, à época, foi muito discutida no meio jurídico. O seu artigo 72, 

§ 25, dizia que aos autores pertenciam 0s seus inventos, e que a lei garantiria 

privilégios temporários. Caso houvesse conveniência de vulgarização do 

invznto, o Congresso concederia um prêmio ao inventor. 

A redação desse artigo deu margem a várias interpretações. 

~~~i~ aqueles que entendiam tratar-se do instituto da desapropriação Ju  

invento,  enquanto outros entendiam tratar-se, simplesmente, de um prEinio, 



caso o invento, ap6s concessão da patente, fosse vulgarizado, propagado, 

sem ao certo se explicar quais as razões para tal divulgação, limitando-se 

somente na conveniência. 

A interpretação literal desse artigo, segundo João Gama 

cerqueiraio3, ao discordar de João Barbalho, que entendia como 

desapropriação, e de Carvalho de Mendonça, que entendia ser um prêmio .. 
pós-concessão do privilégio, parece ser mais lógica. 

A Constituição estabeleceu claramente a alternativa: ou o 

privilkgio temporário, ou o prêmio, quando houvesse conveniência dc 

vulgarizar-se o invento. No primeiro caso, concedida a patente, a invenção 

poderia ser desapropriada durante a vigência do privilégio quando a 

necessidade ou utilidade pública exigisse a vulgarização do  invento ou o seu 

uso exclusivo pelo Estado. Quando, porém, a conveniência de vulgarizar-se 

o invento se verificasse no momento do pedido de patente, concedia-se o 

prêmio, em vez do privilégio. 

Dessa forma, o privilégio temporário e o prêmio excluíam-se 

reciprocamente. 

Quer nos parecer que, do ponto de vista jurídico, a solução para 

a questão apresentada situa-se nos próprios princípios constitucionais. 

Na medida em que o Estado concede um privilkgio, mesmo com 

o de temporário, para que alguém explore o mercado com 

exclusividade, e, seu tilular deixa de cumprir algumas exigências, dentre 

elas a sua função social, OU, então, utiliza-se d~ illeios danosos à sociedade 



para atingir seu objetivo maior, qual seja, o lucro, ou outra forma capaz de 

frustrar ou ludibriar a boa fé do ser humano, aquele princípio norteador da 

concessão do privilkgio, para perder seu efeito, terá que ser atacado por 

outros princípios, também constitucionais, criando uma situação de conflito 

entre princípios. 

A Constituição ocupa a mais alta posição em nosso .. 
ordenamento jurídico, do que se conclui não existir norma capaz de 

neutralizar os efeitos dos preceitos ali existentes. 

Por conseguinte, comete grave inconstitucionalidade o ato cluc 

provoca lesão a um princípio constit~cional." '~ 

O princípio da proporcionalidade 6 direito positivo e garantia 

de respeito aos direitos fundamentais, derivado do espírito do $2'. do artigo 

5'., o qual, consoante palavras de Paulo Bonavides, 

"abrange a parte não-escrita ou não expressa dos direitos e 
garantias da Constituiçáo, a saber, aqueles direitos e garantias cujo 
fundamento decorre da natureza do regime, da essência 
impostergivel do Estado de Direito e dos princípios que este 
consagra e que  fazem inviolivel da unidade da Consti t~i~ão". '~~ 

Assim, criado um conflito entre princípios, somente com a 

aplicação de outro princípio, de mesma magnitude, poder-se-á decidir a 

questão. 

104 A ofensa ao espírito consagrado do princípio da proporcionalidade enseja Açáo Direia de 
InconstitLicionalidade. " ... mediante inLrcia, o Poder Plíblico lambem desrespeita a 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ã ~ ,  também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência 
de concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
F,iridamental". Adin 1458 - Medida Cai1telar - Relator tvlin. Celso de Mel10 - 
23/05/1996. 



Entende Robert ~ l e x ~ " ' ~  que, existindo um conflito entre 

regras, somente é solucionado com a i n t r o d u ç ã o  de uma cláusula de exceção 

em uma das regras conflitantes, ou se uma delas for declarada nula, desde 

que as regras conflitantes tenham a mesma validade. 

Havendo colisão de princípios, desde que não ocorra no plano 

de validade, como com as regras, deve-se considerar seus valores na busca .. 
da solução. 

Nesse sentido, Paulo ~ o n a v i d e s ' ~ '  nos ensina que "( ...) não 

significa que o princípio do qual se abdica seja declarado nulo, nem que uma 

cláusula de exceção nele se introduza." 

Este princípio apaziguador, solucionador do conflito 

deflagrado, 6 para Willis Santiago Guerra Filho o "princípio dos 

justificando assim seu entendimento: 

"Para resolver o grande dilema que vai então afligir os que operam 
com o Direito no âmbito do  Estado Democrático contemporâneo, 
representado pela atualidade d e  conflitos entre princípios 
constitucionais, aos quais s e  deve igual obediência, por ser a 
mesma a posição que ocupam na hierarquia normativa, é que s e  
preconiza o recurso a um "princípio dos princípios", o princípio da 
proporcionalidade. que determina a busca d e  uma "solu&o de 
compromisso", na qual se respeita mais, em determinada situação, 
um dos princípios em conflito, procurando desrespeitar o mínimo 
ao(s) outro(s), e jamais Ihe(s) faltando minimamente com o 
respeito, isto 8, ferindo-lhe seu "núcleo essencial", onde s e  
encontra entronizado O valor da dignidade humana. Esse principio, 
embora não esteja explicitado de forma individualizada em nosso 
ordenamento jurídico, 6 uma exigência inafastável da  própria 
fórmula política adotada por nosso constituinte, a do "Estado 
Democritico de Direito", pois sem a sua utilização não s e  concebe 

l(l"eor;u de tfls Derechos fundamentales. VerSión casteiiana: Ernesto garzón Valdés, 
~ ~ ~ i ~ i 6 ~ :  ~ , , l h  Zirnrnerling, Madrid: Centro de Esttidios Consiitucionales, 1993, p. 88. 

"" Clrrso de Direito Con~t i tuCion~i ,  p. 25 1 

"'X processo con,s~jrucion~l e direitos fundamentais. p. 59. 



como beni realizar o mandamento básico dessa fórmula, de respeito 
simultâneo dos interesses individuais, coletivos e públicos".109 

Luiz  Antonio  Rizza t to  Nunes ,  ao discordar  d o  adje t ivo  d a d o  

pelo professor  Willis Santiago,  prefer indo tratá-lo c o m o  derivado do 

princípio da d ign idade  da pessoa humana ,  fazendo-o  ressurgir  como 

princípio ordenador apenas quando se estiver diante do conflito - possível - 

de dignidade,  nos  d i z  que: - .  .. 
"o princípio da proporcionalidade se impõe como instrumento de 
resolução do aparente conflito de princípios. Quando o intkrprete 
se depara com uma circunstância na qual um princípio colide com 
outro, uni dos principais meios de que ele pode se utilizar para 
solucionar o problema é, cxatanicnic, o princípio da 
prul>oi.ciutialidade - quer ele dççlare. quer iiáo; quer tcnlia 
consciência disso oii não". 110 

E, es tando a dignidade no pólo  central  d a  d iscussão ,  conclu i  o 

professor que:  

''6 a dignidade que dá o parâmetro para a solução do conflito de 
princípios; é ela a luz de todo o ordenamento. Tanto no conflito em 
abstrato de princfpios, como no caso real, concreto, d a dignidade 
que dirigirá o intérprete - que terá em mãos o instrumento da 
proporcionalidade - para a busca da solução. 
Assim, por exemplo, o principio da intimidade, vida privada, 
honra, imagem da pessoa humana etc, deve ser entendido pelo da 
dignidade. No conflito entre liberdade de expressão e intimidade é 
a dignidade que dá a direção para a solução. Na real colisão dc 
honras, é a dignidade que servirá - via proporcionalidade para 
sopesar os direitos, limites e interesses postos, e gerar a 

< >  111 resolução . 

109 ,e,rligo e cxtraido do Site w w w .  google.com. br. O Priric(,,j0 do 
proporrionn[idride eni Direito Consrilucionol e em Direito Privndo no BrLrsjl 

11'1 1,"il. ,+,ntonio uizzatto Nuncs. O princípio consiiiilcionol du di8r,il/cfde drl ,,c,s.son 
~ i r r l l ( l n r i :  dolfrr.;rl~i e juri.s/)rridê~ici<i. p. 41 

1 1 1  Ibid. p. 55. 



Para Xavier ~ h i l i ~ ~ e " * ,  a proporcionalidade é mais fácil de ser 

compreendida do que propriamente definida. 

Essa assertiva talyez se justifique no fato de se utilizar como 

sinônimo de proporcionalidade a "proibição do excesso". 

Sobre essa questão, nos ensina Paulo Bonavides que: 
.s 

"os três elementos parciais - adequação, necessidade e 
proporcionalidade - propriamente ditos, pertencem, na siia 

totalidade, somente a o  princípio da proporcionalidade, a o  passo 
que no princípio da proibição d o  excesso não se  encontra o sub- 
principio da adequaçáo". 

O que se liga ao princípio da proporcionalidade é o princípio da 

concordâiicia prática, o qual se acha, de certo modo, naquele implícito, pois 

O ~ r inc íp io  da proporcionalidade em sentido estrito exige uma concordância 

prática entre os diferentes valores constitucionalmente consagrados, 

objetivando que sejam minimamente limitados em caso de colisão.'l3 

Historicamente, há muito foram plantadas as sementes do que 

hoje se conhece como princípio da proporcionalidade ao se vislumbrar idéias 

de proibição do excesso. 

Assim, o posicionarnento de Aristóteles, ao se referir às 

virtudes dos homens e à política, nos deu a noção de meio termo e de justa 

medida. ' I 4  

"2 c ~ ~ ~ ~ ~ [ ~  de proyortionnalité duns lês Jurisprudences Constiturionnelle er Administrative 

Françuises, p. 07. 

"' lbid, p. 367. 

'1' ~~~d simon Blackburn. Dicionório Oxford de Filosofia. p. 25 



Da aplicação contra as limitações do Poder Executivo e a 

liberdade industr ia~"~ à aplicação do princípio da proporcionalidade em 

matéria constituciona~"~, especificamente no plano dos Dircitos 

Fundamentais, coube ao Tribunal Constitucional Federal da Alemanha o 

papel principal nessa passagem, ao decidir que a interferência no exercício 

de um direito fundamental deve ser absolutamente necessária para O 

atingimento de um interesse p ú b l i c ~  de superior importância e deve ser .. 
formulada de forma a causar a menor lesão possível ao exercício do direito 

fundamental assegurado constitucionalmente. (...). Assim posta a questào. 

decidiu o Tribunal que não havia esse iminente perigo a saúde pública que 

justificasse a limitação objetiva ao exercício de um direito fundamental."' 

O princípio da proporcionalidade está consagrado em nossa 

Constituição Federal, muito embora ela não o menciona expressamente. 

Para Willis Santiago Guerra ~ i l h o " ~ :  

"a ausência de  uma referência explícita ao principio no texto da 
nova Carta não representa nenhum obstáculo ao reconhecimento de 
sua existência positiva, pois ao  qualificá-lo como "nornin 
fundamental", nos termos da Teoria Pura kelseniana, se  lhe atribui 
o cariter ubíquo d e  norma a um s6 tempo "posta" (positivada) c 
"pressuposta" (na concepção instauradora da base constit~ic~i~ii.ti  
sobre a qual repousa o ordenamento jurídico como um todo)": 

' I 5  Josd Joaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 25'). 

Ii6 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional, 1 l a  ed., p. 371. 

' I 7  Helenilson Cunha Pontes. O Princípio da Proporcionalidade e o Direifo iriburárjo, p, 
47. "A questão descrita decorreu de uma Lei do Estado da Bavária que restringia o 
nljmero de farmácias em uma certa comunidade. A lei condicionava a concessão di. 
licenças para a instalação de novas farmácias somente se estas se revelassem 
comercialmente viáveis e não causassem danos concorrenciais para 0s competidores 
próximos, (..,). A Corte decidiu que a restrição ao livre exercício do direito de profissão, 
,," caso, ~oder ia  ser fundamentada por razões de proteçáo a wncorrencia O U  dc 

comercial. Razões de M o l e  objetiva somente justificam a restrição a ilfil 

direiro fundamental quando definidas em termos estritos. e nio de form;l vaa:, ,: 
como ocorria no caso em questão. 

118 processo ~ ~ ~ ~ ~ i f u c i o n a l  e Direiios Fundanientais, 2a ed. p. 83. 



A par disso, algumas leis fazem referência ao princípio da 

proporcionalidade, como, por exemplo, a Lei 9784, de 29.01.1999, em seu 

artigo 2", in verbis: 

"A Administraçáo Pública obedecer& dentre outros, os princípios 
da legalidáde, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse Público e eficiência". 

O legislador paulista tambim adotou expressamente o princípio 
A 

da proporcionalidade ao determinar na Lei 10.294, de 20.04.1999, em seu 

artigo 13: in verbis: 

"Os procedimentos administrativos advindos da presente Lei será0 
inipulsionados e instruídos de oficio e observarão os Princípios da 
legalidade, do devido processo, do contraditório, da ampla defesa, 
da celeridade, da economia, da proporcionalidade dos meios aos 
fins, da razoabilidade e boa-fé". 

O princípio da proporcionalidade se mostra de extrema 

praticidade ao permitir que O intérprete (juiz, advogado, promotor ou, 

mesmo, ao simples cidadão) defina qual dos interesses contrapostos deverá 

preponderar numa determinada situação, na medida em que melhor atender 

aos requisitos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito.'I9 

Na solução de conflitos entre princípios constitucionais não se 

pode deixar de lado outro senão o da razoabilidade, tão importante como o 

da proporcionalidade, que, embora também confundido com este''' como se 

sinônimo fosse, o princípio da proporcionalidade, conforme ensinamentos de 

ca io  ~ á ~ i ~ ~ ' ~ ~ ,  se filia à observância da finalidade da lei, que emana do 

119 paulo Arminio Buechele. O Princípio da Proporcionalidade e a Interpretação da 

Consriiuiçfio. p. 169. 
Iz0 Roberto Barroso. Interpretação e Aplicação da Conslituição, p. 209 -234. 

121 A razoab;l;dade dos leis. Revista Forense n. 335104-07 - julho/setembro-1996, p. 07. 



princípio da legalidade, o qual pressupõe perfeita harmonia entre os meios e 

os fins, entre o objeto e o resultado do ato jurídico. 

Conforme diz Celso Antonio Bandeira de Mello, tanto o 

princípio da razoabilidade como o princípio da proporcionalidade 

descendem do princípio da legalidade. Por força do primeiro, a 

Administração, quando lhe cabe exercitar certa discrição administrativa, .. 
deve agir arrazoadamente, de maneira lógica, congruente e, com base no 

segundo: 

"a providência administrativa "mais extensa" ou "mais intensa" do 
que o rcquçrido para atingir o interesse público esculpido lia rrpra 
aplicada é inválida, por consistir em um transbordanicnto da 
finalidade legal"." 

Sendo o princípio da razoabilidadc um parâmetro de valoração 

dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor 

superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça, é que Luis Roberto 

Barroso conclui dizendo que: 
"é razoável o que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, 
moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; O 

que corresponda a o  senso comum, aos valores vigentes em dado 
i, 123 momento ou lugar . 

Ao traçar paralelos entre os princípios da razoabilidade e 0 da 

proporcionalidade, Helenilson Cunha ~ o n t e s " ~  nos ensina que "a exigência 

de motivação racional da decisão que aplica o princípio da 

proporcionalidade é sensivelmente maior, e diferente, da que aplica o 

princípio da razoabilidade". 

- 
122 eelso ~ ~ t ~ ~ i ~  Bandeira de Mello. Ci~rso de direi10 Adminisfrcilii,o, p 39. 

'" Ibid, pp. 215 - 217 
I 2 4  Op. Cit., p. 88- 



A justificativa para tal assertiva est8 na utilização, quando 

aplicado numa interpretação o princípio da  proporcionalidade, dos três 

elementos, ou sub-princípios que o compõe. 

Assim, os três elementos, adequação, necessidade e a 

proporcionalidadc em sentido estrito, realizam-se sem se  afastarem d a  

relação meio-fim entre a medida tomada e o f im com ela almejado. Já no .. 
princípio da  razoabilidade 6 possível deixar d e  lado essa relação meio-fim. 

O que  se  espera é que  a decisão jurídica seja racionalmente motivada a o  se  

analisar os interesses concrelos cm litígio, Espcra-sc, portanio, somente que 

Quanto h natureza, o autor nos informa que: 
"a razoabilidade constitui exigência geral da razão humana. 
aplictível, porlanto, a iodos os setores do "agir social". nas rcla(i6cs 
morais, eticas, econ8rnicas e lambem jurídicas. (...). A 
proporcionalidade, por outro lado, al6m de princípio de 
interpretação, consubstancia tambdm princípio jurídico material 
decorrente da opção constitucional por um Estado Democdtico de 
Direito, e por tudo que  esta significa, desde a afirrnaçáo dos 
dircilos fundamentais ,  passando pela salvaguarda constitucional de 
um catálogo de princípios jurídicos colidentes ( )  ate a 
constitucionalização de normas-objetivo, que determinam a direção 
para onde deve seguir o Estado, o Direito e a sociedade". 

Conclui o autor que a razoabilidade é norma jurídica que  tem a 

exclusiva função de bloquear, impedir a consumação d e  decisões 

socialmente inaceitáveis ou arbitrárias, enquanto a proporcionalidade, além 

dessa mesma forma, tem a função d e  resguardar, assegurando-se a 

concretização dos interesses tutelados e consagrados ~ ~ n s t i t u c i o n a I m e n t e .  

Ibid, p. 89. 



6 .  Da Desapropriacão 

No imenso mecanismo humano o Direito figuratambém, por assim dizer, 
como uma das p q a s  de TORCER e AJEITAR, em proveito da 
sociedade, o homem da nat~reza ."~ 

É mister do poder Público fiscalizar efetivamente os setores 

essenciais ao bem estar de seus súditos, nem que para isso se valha de certas 

prerrogativas, como é o caso do poder expropriatório. 
w .. 

O Instituto da desapropriação cabe perfeitamente nos dizeres do 

insigne mestre Reale. 

Que outra forma caberia classificá-lo se não aquele que se 

molda, que se ajeita para atender às necessidades da sociedade? 

Pontes de Miranda assim define o instituto: 

"a desapropriação 6, assim, o ato d e  direito público, mediante o 
qual o Estado transfere direito, ou subtrai o direito de  outrem. a 
favor d e  si mesmo, ou de outrem. por necessidade, ou utilidade 
pública, ou por interesse social, ou simplesmente o extingue". "' 

Por tratar-se de uma forma especial de supressão da propriedade 

particular ein benefício da coletividade, a Constituição Federal sc preocupou 

em lançá-la no seu texto (art. 5 O ,  XXIV), principalmente por se tratar de um 

instituto que atinge frontalmente um direito por muito tempo considerado 

o direito de se recorrer judicialmente a qualquer ameaça dirigida 

ao uso da propriedade. 

Manoel Gonçalves Ferreira R I ~ o ~ ~ ~ ,  ao comentar a matéria, 

estabelece que: 

'?";guel Reale. Filo.~ofia do direito. p. 220. 

n7 conlenrrjr;os ò Constiluiçüo Federui de 1967. com a Enrenda n. 1/69, , 66, 

1" comentários à Constiluição Brasileira, pg. 87. 



"É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por 
interesse social, mediante prévia e justa indenização em 
dinheiro, ressalvado o disposto pelo artigo 161, facultando- 
se ao expropriado aceitar o pagamento em título da dívida 
pública, com cláusula de exata correção monetária. Em caso 
de perigo público iminente, as autoridades competentes 
poderão usar da propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenizaçáo ulterior". 

Destaca, quanto a o  seu conteúdo, o conceito civilístico de usar, 

gozar, dispor da coisa e d e  reivin&cá-la, al6m da garantia da conservação, 

ao  explicar que ninguém pode perder o seu direito à propriedade, salvo razão 

d e  grande interesse público. 

Uma outra garantia constitucional a o  direito de  propricdade 6 a 

da  compensação, correspondente a o  valor indenizado, o qual não deve ser 

inferior ao d e  mercado, com o fito de não se reduzir o patrimônio do 

proprietário. 

Nesse sentido, Caio Tácito nos informa que: 

"não há poder expropriante tão poderoso que possa trazer, ainda 
que indiretamente, prejuízo ou diminuição patrimonial aos 
administrados. Graças à garantia da justa indenizaçáo, pode a 
desapropriação expandir-se, em toda sua plenitude, como 
instrumento moderno de justiça social e de política econômica,.sem 
violentar a proteção dos direitos patrimoniais". 129 

para muitos, o fato de a desapropriação vir acompanhada dc 

certa indenização, aliás, preceito constitucional que  impõe justeza d e  valor, 

o instituto não pode ser confundido com um confisco. 

Indenizar impõe avaliação d e  valores. Não satisfaz a perda 

pelo contrário, em razão d e  circunstâncias, força a contestação 

, ~ . ~ ~ d  Adilson Abreu Dallari, ob. cit. p. 38 



e a conlrovérsia, incide na instrução processual, donde se reclama pela justa 

indenização. 

Por outro lado, ao-Estado, cabendo tutelar direitos, não cabe 

violentá-los, mas respeitá-los. Há, portanto, em face do interesse público, da 

utilidade ou da necessidade, outros interesses a conciliar, o público com o 

privado. Em suma, os direitos dos do i~ l ados ,  na equidade e c o n ~ m i c a . ' ~ ~  .. 

Assim, há um direito com vistas à administração, mas, também, 

há um direito normatizado, de parte do particular, c, o que o caracteriza é a 

intocabilidade. 

Nesse aspecto, em princípio, no fundamento natural, a tese é a 

mesma em todas as legislações. Diz que o direito individual termina onde 

começa o da sociedade. Deve haver, portanto, a obrigação individual de 

sacrifício do interesse privado em favor do interesse público declarado. 

Fundamentalmente, O Estado pode desapropriar, porkm, sem 

perder de vista o respeito às normas constitucionais, a lei pertinente que a 

disciplina, o devido processo que a regule, sem que a posse pretendida ou a 

imissão de posse se transforme em ato fundado apenas em fortuitas 

manifestações  discricionária^.'^' 

Para isso, o limite está em saber até onde o Estado pode ir para 

exercer ação de competência expropriatória. A capacidade também é algo 

I'" Manuel de Oliveira Fraticu Sobrinho. Desopro[)riação. p. 6 

"' Ibid, p. 10 - 1 1 .  



que devcrá estar demonstrada. O Estado para fazer valer sua vontade 

expropriat6ria deve estar condicionado a normas peculiares.132 

O que, para Clóvis Bevilaqua, 

"a matéria da desapropriação é da esfera do direito público porque 
é o constitucional que a fundamenta e o administrativo que a 
desenvolve e adapta às condições da vida coletiva, visto que 
aparece do Direito Civil, simplesmente, como um dos modos pelos 
quais se extingue a .. 

A lei nos traz o termo indenização, o que  pode parecer não 

estar-se falando d e  preço da  coisa expropriada. Em sendo assim, ao  mandar 

indenizar, quer a Constituição não impor qualquer prejuízo a o  proprietário, 

Quer nos parecer que  O espírito constitucional, ao  falar de  

indenização, e não preço justo, vislumbra a possibilidade de  ocorrência d e  

prejuízos caso o quantum, a ser pago, cubra somente o que  vale o objeto 

expropriado. 

Nessa linha d e  raciocínio, encontra-se F. Whitaker, a o  dispor 

que: 
"Sí o proprietário náo p6de evitar a desapropriação, o 
desapropriante não se póde furtar ao pagamento. Não consiste este, 
apenas na exhibição do preço da cousa; mas também no valor do 
prejuízos soffridos. Esta indenização nada tem de comum com as 
disposições do Código Civil reguladoras de actos i~licitos". '~~ 

Para s e  colocar em xeque a questão d o  valor a ser pago ao  

expropriado impõe-se verificar o que  entendeu o constituinte por 

indenização justa. 

- 

"' Ibid, p. 1 1  - 12. 
131 Código Civil Contentado, v.  3, P. 12 1 ,  

134 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ i ~ ~ â ~ .  são Paulo: Secção de Obras de O Estado de São Paulo, p. 29 



Ao fazer o lançamento dessa expressão no texto constitucional 

o constituinte deixou aberta a sua definição, por entender que, a cada 

momento da vida nacional, valores podem ser agregados e tidos como 

relevantes em uma época, diversamente de outras. 

Evidente que a lei não regula todos os casos concretos, 

deixando para os operadores do direi@ todas as interpretações possíveis a 
.. 

cada caso. Porém, a busca por novos posicionamentos abriu-nos uma enorme 

lacuna, pois, todas as nossas pesquisas levam-nos a um lugar comum, qual 

seja, a indenização justa é aquela que não deixa de computar todos os 

gravames e prejuízos que sejam conseqüência forçosa da expropriação; 

danos emergentes; lucros cessantes do proprietário, dccorrentc do 

despojamento do seu patrimônio etc. 

Sérgio Ferraz, muito embora reconheça que no direito brasileiro 

não é pacífico o entendimento quanto à incidência do lucro cessante, tem O 

seguinte posicionamento: 
"a efetiva diminuição patrimonial ocasionada pela desapropriação 
constitui o critério seguro para a busca do sentido da expressão 
"justa indenização". Este prisma, sob o qual o problema deve ser 
necessariamente examinado, nos leva a afirmar, sem resquício de  
dúvida, que a indenização há de  compreender, para que justa .seja, 
náo apenas a recomposição dos prejuízos atuais e imediatos, 
provocados pela expropriaçáo, mas, também, a da margem de 
lucros que a coisa expropriada efetivamente já assegurava projetar 
no f ~ t u r o " . ' ~ '  

Muitos autores'36 baseiam suas explanações partindo de uma 

propriedade corpórea. Mas, qual 0 ingrediente adicional para valorar a 

"' A justa indenização na desapropriação, p. 18 - 19 

~~l~ topes Meirelles. Direito Adnrinistralivo brasileiro, p . 517 - 518.; Rafael [lielsa, 
~ ~ ~ ~ ~ h ~ ,  Adnt;ri;srf-[irii,o, 31478.; Iiritz Fleiner. fnstiiuci«rier de Devecho A r l ~ t i i , ~ i . ~ r ~ ~ ~ ~ i ~ ~ < , .  p 

251 - nota 59.; Marcelo Caetano. Martirol de Derrcho Adniirristrafiv«. 2 / 1 0 ~ - 7 . ;  Maria  
syl,,ia anella Di Pietro. Direito Administrntii,o. p . 143 - 156.; Sergio Ferraz. A jlrsi<i 
indenizaçõo na desaproprioçâo, P. 23. 



desapropriação de uma idéia? Quanto poder& valer uma obra embrionária, 

aquela que ainda tem tudo, ou quase tudo do autor, sua personalidade 

estampada, seu jeito, e por que não seu caráter? 

O Código Civil de 1916 autorizava, expressamente, em seu 

artigo 660 - revogado pela Lei no. 9.610, de 19/02/1998 - a desapropriação 

do direito autoral, o que era permitido ii União ou Estados, sob o amparo da 

utilidade pública, mediante justa indenização, caso o titular da obra literária 

não quisesse reeditá-Ia. 

Carlos Alberto Bittar considera sufocante e inadmissível esse 

tipo dc ingerência estatal em temas de direitos fundamentais da pessoa 

humana, até porque a Constituição de 1988 não permite tamanha 

interferência, salientando que O artigo 660 do C6digo de 1916, que tratou da 

matéria, foi expressamente revogado pela Lei 9.610 de 19.02.1998, como 

também deixou de constar do novo Código ~ i v i 1 . I ~ ~  

O limite da intervenção estatal e as próprias limitações do 

poder público são amplamente e constantemente discutidos no meio 

jurídico. At6 onde deve chegar O poder administrativo para atender anseio$ 

coletivos? Até onde o Estado se pode ativar para retirar das pessoas o 

patrimônio que integra a riqueza privada? 

Conforme Manoel de Oliveira Franco Sobrinho: 

"Em razão da lei,  motivos podem não ser discutíveis, mas a 
vontade estatal, ou administrativa, sempre o é, pois além da 
~ropriedade,  que pode violentar, também violenta a liberdade. No 
fundo, na essência, O econômico-material e a vontade moral s e  



confundem. harmonizando ou colocando o Estado em conflito com 
o direito"."" 

Já Eros Roberto ~ r a u ' ~ '  entende que a propriedade que não 

cumpre a sua função social prevista na ordem econômica - que se difere da 

propriedade dotada de função individual prevista no capítulo "Dos direitos 

individuais e coletivos" - não é objeto de proteção jurídica, não havendo 

porque ficar sujeita à indenização, firmando assim seu entendimento: 
., 

"Não há. na hipótese dc propriedade que não cumpre sua função 
social, "propriedade desapropriável", pois. é evidente que s6 se 
pode desapropriar a propriedade; onde ela náo existe, não há o 
que desapropriar. 
Em conseqüência, se, em caso como tal, o Estado "desapropria" 
essa "propriedade" (que não cuiiipre sua fuiiçáo social. repita-se), 
indenizando o "proprietário", o pagamento dessa indenizaçáo 
consubstancia pagamento indevido, ao qual corresponderá o 
enriquecimento sem causa do "proprietário". 
A hipótese. se uni mínimo de coerência nos for exigido, há de 
conduzir ao perdimento do bem e não a essa estranha 
desapropriação". 

Cabe, portanto, a nosso ver, aos operadores do direito buscar 

flexibilizar as regras, fazer valer os preceitos dos artigos 4" e 5" da Lei de 

Introdução do Código Civil de 1916, que, salvo melhor juízo, ainda se 

encontra em plena vigência, quanto à aplicação da analogia, dos costumes e 

dos princípios gerais de direito, sem se afastar dos fins sociais e das 

exigências do bem comum. 

13R Ue,rupru[)riuç6o p.5. 

I" A order i i  Econfinric~i nu Cufl~t i lui~ciO dr 1988 - interpretação e crítica, p. 3 16. 



O homem primitivo, enquanto defensor das coisas que lhe eram 

úteis e necessárias para sua subsistência, aprendeu que podia melhorar a sua 

condição de vida se trocasse com outros homens o excedente dos produtos 

ou frutos conquistados por seu trabalho, ampliando e variando as coisas que 

lhe pertenciam, sem que para isso tivesse de produzi-las. 

.. .. 
Desde logo passou a ter noções de direito de propriedade, tanto 

que defendia seus bens de possíveis esbulhos ou turbações. 

Emhora iodos os caminhos levassem a propriedade ser vista 

como um direito absoluto, tutelada pela grande maioria das 

Constituições, aos poucos foi cedendo lugar a uma certa função, que, se 

aplicada ao bem comum, garantia ao seu proprietário o exercício de um 

direito, porkm não mais absoluto, mas relativo. 

Pelos rumos que seguiam a propriedade, e, sendo natural a 

tendência de se concentrar de forma desigual entre os cidadãos - o que é 

uma garantia constitucional - o estado se fez hábil no exercício de seu 

poder, passando a determinar alterações no campo da titularidade, sempre 

com base em lei e em nome do interesse coletivo. 

O título aquisitivo de um bem não confere legitimidade a 

alguém, a menos que a utilização desse bem seja voltada ao dever social 

imposto pela Constituição da República. 

p, função social tanto se aplica h propriedade estática como à 

dinâmica. 



O princípio da função social da propriedade se aplica nas mais 

diversas modalidades de propriedades reconhecidas em nosso ordenamento 

jurídico. 

Os Tratados Internacionais, após serem apreciados e aprovados 

pelo Congresso Nacional, têm status de lei ordinária. 

" 

Este entendimento n t s  tranqüiliza na medida em que, sendo 

determinada regra internacional, após atingir nosso ordenamento jurídico 

interno, considerada maléfica aos membros da comunidade brasileira, nosso 

legislador poderá revogá-la ou mesmo corrigir seus efeitos com a aprovação 

de uma nova lei. 

O INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial 6 u m  

órgão registrário. Não obstante, tem, entre suas responsabilidades, a análise 

técnica de um invento, não extrapola o campo da novidade inventiva, o que 

o faz aceitar ou não determinada idéia como sendo um invento. 

O Direito de Autor é um direito patrimonial. 

0 fundamento do direito de propriedade está no Direito Natural. 

Uma patente de invenção poderá ficar até cinquenta e quatro 

meses sem que seja explorada por seu titular ou licenciado, até que seja 

licenciada compulsoriamente. Isto, se considerarmos que ocorra alguma 

manifestação de empresa interessada na sua exploração, que cumpra 0s 

requisitos de lei, ou se a necessidade pública ou mesmo situações de 

emergência nacional 3 requerer. 



O período assinalado corresponde à somatória do tempo que 

poderá ficar em segredo (18 meses) até sua publicação, acrescido do período 

que poderá ficar sem exploração após a concessão ( 36 meses). 

Em tese, sendo a atividade inventiva decorrente da própria 

natureza do trabalho do empregado, tanto a invenção quanto o modelo de 

utilidade pertence ao empregador. d - 
Considerando-se as possíveis ocorrências de licenças 

compulsórias, nos termos do artigo 73 da Lei 9279/96, não se pode afastar o 

princípio da proporcionalidade, devendo a ação ser na exata medida da 

necessidade. 

Qualquer que seja o preceito legal, deverá, sempre, encontrar 

seu limite na Dignidade da Pessoa Humana, por conter valores absolutos, 

imutáveis atd mesmo por emenda constitucional, pois, não há nada mais 

profundo e importante para o ser humano do que a sua dignidade. 

Na medida em que o Estado não estabelece uma relação entre 

uma idéia tecnologicamente avançada, que possa permitir promover o bem- 

estar dos cidadãos, melhorando a sua saúde, ou mesmo, promovendo uma 

vida digna, é de se concluir que O sistema atual dos privilégios industriais 

não guarda qualquer preocupação com os direitos humanos, e, sendo estes 

positivados nas Constituições e leis menores, nada mais se objetiva do que 

limitar o prdprio Estado em face do indivíduo, ou mesmo, obrigá-lo na busca 

incessante do bem-estar coletivo. 



Assim considerando, os Direitos Fundamentais Positivados não 

podem, sob qualquer argumento, se afastar das garantias da Dignidade da 

Pessoa Humana. 

Diante das legislações existentes e pertinentes ao tema, tanto 

constitucional como infraconstitucio~al, e, diante dos princípios aqui 

estudados, com destaque ao princípio da proporcionalidade, somos levados a 

crer que não faltam meios legislativos para que o Poder Judiciário se decida 

por licenças compulsórias e m  favor de interessados, até mesmo em benefício 

do próprio Estado, quando seus titulares originais se afastam dos preceitos 

que defendem a sociedade. 

Tal conclusão nos levou até o INPI - Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, a fim de averiguarmos, estatisticamente, o volume de 

licenças compulsórias concedidas. 

Tamanha foi a nossa surpresa ao depararmos com a quantia de 

cinco patentes, em toda a história do Instituto, levadas a cabo através de 

licença compulsória. 

Acreditamos que mediante alterações na estrutura interna do 

INPI, já que notório o potencial de sua capacidade instalada, este Instituto 

poderia atuar como um analista tkcnico-econômico-social, de sorte a tornar 

realidade, no menor tempo possível, idéias ou patentes já certificadas, ou em 

fase de certificação, uma vez sinalizada como sendo de interesse público. 



Tal medida proporcionaria o acompanhamento do 

desenvolvimento da idéia ou patente, fazendo com que não ocorresse 

qualquer interrupção no lançamento e industrialização do novo produto. 

Recursos seriam disponibilizados para o alcance da tecnologia 

emergente, em socorro do inventor ou licenciado de menor potencial 

econômico, porém dotado de suficientecapacidade técnica. - 
Àqueles que, comprovadamente, tanto pela via administrativa 

como judicial, deixassem de cumprir as exigências impostas pela ética elou 

função social requeridos, aplicar-se-ia o Instituto da Licença Compulsória 

ou da Desapropriação da idCia ou patente. 

Quanto à indenização cabível, esta seria decidida em ação 

autônoma, em respeito, de um lado à celeridade do desenvolvimento do 

produto, e de outro, ao quantum necessário para a justa compensação. 

Aos beneficiários daquele produto restaria a certeza de 

encontrá-lo no mercado, o que, por meio de sua aquisição, ou mesmo de 

utilização por empresas privadas ou Instituições Públicas prestadoras de 

serviços ( laboratórios médicos, hospitais etc), à comunidade ficaria a 

certeza de que o Estado, atento e voltado para a tutela da dignidade da 

pessoa humana, cumprira os ditames constitucionais do bem-estar social de 

seu povo. 
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