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DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGÊNICA DA 
MONSANTO 
 
PATENTS OF THE ROYALTIES - THE CASE OF TRANSGENIC SOY 
MONSANTO 
 
 

       Charlene Maria C. de Ávila Plaza1 
 

 
“A semente é tanto meio de produção como produto. Quer se trate de povos tribais dedicados 
aos cultivos móveis, quer se trate de camponeses praticando a agricultura sedentária, ao fazer 
a plantação animal, os lavradores também reproduzem o elemento necessário de seus meios 
de produção. A semente, então, representa ao capital um empecilho biológico simples: dadas 
as condições apropriadas, ela se reproduz e se multiplica”. Vandana Shiva.  
 

Resumo 

O estudo analisará as questões do patenteamento das criações relativas à tecnologia 
RR1 – (Roundup-ready) pertencentes a multinacional Monsanto, bem como a 
expiração das suas patentes brasileiras relativas a tal tecnologia. Para tanto utilizará 
de parâmetro os Cases das Ações Coletivas em face do grupo – Monsanto do Brasil 
Ltda e Monsanto Technology LLC, doravante Monsanto - (em específico as ações 
coletivas 82-2012 – FAMATO – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Mato Grosso e APROSOJA – Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado 
de Mato Grosso e o Processo n° 001/1.09. 0106915-2 – Sindicato Rural de Passo 
Fundo – RS e outros. Em um segundo momento abordará o modelo de cobrança de 
royalties e/ou indenização pela utilização das sementes certificadas de algodão que 
contem a tecnologia Bollgard I (BT) e Roundup-Ready (RR) de soja, bem como os 
efeitos civis , penais e concorrenciais pertinentes ao presente. 
Palavras - chave: Patentes; Royalties; Transgênica; Monsanto 
 
Abstract 

The study will examine the issues of patenting creations relating to technology RR1 
belonging to Monsanto, as well as the expiration of its patents relating to technology 
Round-up-Ready. To do so use the parameter Cases of Collective Action in the face of 
the group - Brazil Ltda Monsanto and Monsanto Technology LLC, Monsanto now - (in 
particular the collective actions 82-2012 - FAMATO - Federation of Agriculture and 
Livestock of the State of Mato Grosso and APROSOJA - Soybean Growers Association 
and Corn of Mato Grosso and Case No 001/1.09.0106915-2 - Rural Union Passo 
Fundo - RS and others. In a second step the model will address the collection of 
royalties and / or compensation for the use of certified cotton seed containing Bollgard I 
technology (BT) and Roundup-Ready (RR) soy, as well as the effects civil, criminal and 
competition pertaining to the present. 
 

Introdução 

As sementes da discórdia 

                                                 
1 Advogada e Pesquisadora em Propriedade Intelectual. Mestre em Direito na área de 
Integração e Relações Empresariais pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP-SP. 
E.mail: avilaplaza1@hotmail.com 
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As sementes têm sido um vetor que condiciona as demais tecnologias 

agrícolas, principalmente com o advento da biotecnologia e as mudanças 

legais2 que contribuíram para incentivar o setor privado em genética vegetal. 

Note-se que no ano de 2005, apenas um quarto da soja produzida no 

Brasil era transgênica. Atualmente a situação se inverteu e 82% da soja 

brasileira já são produtos geneticamente modificados. No milho, o transgênico 

já chega a 67% da produção e no algodão, a 32% do total. No conjunto, o 

Brasil é o segundo no uso de sementes geneticamente modificadas, no mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos3. 

No entanto, a semente vista como uma plataforma tecnológica era para 

ser uma solução é não um problema. Um dos problemas de maior relevância 

diz respeito ao modelo atual de cobrança de royalties utilizado pelo contrato de 

adesão entre a empresa detentora da tecnologia protegida e os agricultores. 

Maculados pela ausência de transparência de preço a ser pago pelos 

agricultores e por ilícitos civis, penais e concorrenciais, estes contratos estão 

sendo objeto de litígio em nossos tribunais. 

Zylbersztajn4 alega que “é um caso de relação beligerante entre duas 

partes que, em tese, deveriam cooperar para gerar valor (...) tal condição não 

tem chance de perdurar sem altos custos. Algo como um casamento que se 

mantém por obrigação, e não por afeto”. 

Em específico, os nossos Tribunais5 enfrentam litígios quanto à 

juridicidade do pagamento de royalties e a validade das patentes de soja 

                                                 
2 Lei 9.456/97 – Lei de proteção aos cultivares; Lei 9.279/96 – Lei de propriedade 
industrial. 
3 O Brasil elevou a área cultivada com organismos geneticamente modificados na safra de 
verão 2010/11. É o que aponta estudo divulgado pela Consultoria Céleres, segundo a qual “as 
razões da expansão do plantio de transgênicos foram o crescimento estimulado pela 
disponibilidade de novas sementes e o custo de produção mais baixo em comparação ao 
produto convencional”. De acordo com o relatório, a área de soja transgênica foi estimada em 
18 milhões de hectares, o equivalente a 76,2% dos 23,7 milhões de hectares semeados com a 
oleaginosa nesta temporada no Brasil. Na safra passada, quando a área total foi ligeiramente 
menor, a soja geneticamente modificada cobriu 70,6% da total. Jornal Valor Econômico, 2012. 
4 ZILBERSZTAJN, Decio. Qual o preço das sementes? Jornal o Estado de São Paulo, 2013. 
5 Juízo da primeira instância do Rio Grande do Sul5 foi decidido em ação coletiva movida pelos 
sindicatos rurais da região em 2009 versus Monsanto do Brasil e Monsanto Technology LLC a 
suspensão temporária da cobrança de royalties dos agricultores pela Monsanto em todo o 
Brasil. O magistrado determinou também que a Monsanto devolva os valores cobrados dos 
produtores desde a safra 2003/2004, corrigidos pela inflação e acrescidos de juros de 1% ao 
mês. Sentença prolatada em 04/04/2012 – Comarca de Porto Alegre - 15° Vara Cível - 1° 
Juizado – Processo n° 001/1.09. 0106915-2 – Sindicato Rural de Passo Fundo – RS e outros v. 
Monsanto do Brasil e Monsanto Technology LLC. Juiz prolator: Giovanni Conti. A propósito, o 

http://www.pidcc.com.br/
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transgênica Roundup Ready6 consubstanciados pelo Grupo Monsanto – 

detentora da tecnologia e os produtores de soja7. 

Sobre a questão dos contratos da multinacional, diz Martinez Canellas8: 
El contrato con o agricultor es especialmente ventajoso para la 
empresa biotecnológica, ya que, combinado con el contrato de 
esta con el productor-distribuidor le permite un control vertical 
de la fase de producción de los OMG. Con El, la empresa 
biotecnológica obtiene una cosecha de semillas MG 
comerciales con un menor coste y unos ingresos extra. La 
empresa biotecnológica cobra El precio de venta de las 
semillas germinales Del distribuidor-productor (más caro que El 
de la semilla tradicional porque incluye los royalties de la venta 
Del productor-distribuidor AL agricultor más una prima por El 
monopolio Del mercado de semillas transgénicas), se ahorra 
los arrendamientos de los terrenos de cultivo, que además 
puede seleccionar. Ahora costes de producción (asumidos por 
los agricultores en el contrato casi en su integralidad) e 
incrementa las ventas de otros productos patentados por la 
misma empresa tales como herbicidas por ejemplo, si las 
plantas MG son resistentes AL glifosato y la misma empresa 
creadora de los OMG produce un herbicida de glifosato, y 
además impone su uso, dado que El agricultor se ha obligado 
contractualmente a seguir las instrucciones Del vendedor-
productor, que son las de la empresa biotecnológica. Además, 
dicha empresa solo asume la recompra de las semillas que 
cumplan determinados niveles de calidad mínimos, con lo que 
El riesgo de defectos en la producción ES asumido por El 
agricultor. 

                                                                                                                                               
respeitável juiz prolator ao decidir o case discorreu exaustivamente partes de um artigo desta 
autora: PLAZA, Charlene de Ávila. Interpenetração de direitos de proteção em propriedade 
intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares. Interpenetration dês droits de 
protection de propriete intellectuelle: la situacion dês breves d’invention et varietes vegetales. 
Anais do XIX Encontro Nacional do Conpedi, Fortaleza-CE, 2010. FAMATO- Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso e APROSOJA – Associação dos Produtores 
de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. A Famato - Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Mato Grosso - em parceria com os Sindicatos Rurais protocolou em setembro de 
2012 a ação coletiva junto à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Coletiva da 
Comarca de Cuiabá. Esta iniciativa tem o apoio incondicional da Aprosoja – Associação dos 
Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. O pleito foi baseado em estudo técnico e jurídico 
que confirma que o direito de propriedade intelectual relativo à tecnologia Roundup Ready 
(RR), de titularidade da empresa Monsanto, venceu em 01 de setembro de 2010, tornando-a 
de domínio público. Desta forma, a cobrança de valores por parte da empresa pelo uso desta 
tecnologia, tanto a título de royalties quanto a título de indenização, é indevida. Desta forma, a 
ação coletiva busca a suspensão desses pagamentos, bem como a devolução, em dobro, dos 
valores já pagos indevidamente. 
6 Introduzida no Brasil na década de 1990 a partir do Rio Grande do Sul, a soja RR (Soja 
transgênica Round-up-Ready) é capaz de gerar mudas resistentes a herbicidas formulados à 
base de glifosato rendendo ganho de produção. A Monsanto após desenvolver as tecnologias 
(BT e RR), as quais conferem as sementes resistência às determinadas pragas ou herbicidas 
aplicados na cultura cobram royalties pela exploração comercial dessas tecnologias. 
7 Os adquirentes da soja RR retêm e repassam diretamente a multinacional 2% do preço da 
soja transgênica adquirida desde a safra de 2003/04. 
8 MARTINEZ CANELLAS, Anselmo M. The control of the production and commerce of 
transgenic seeds through contracts. Disponivel em: http://ssrn.com/abstract=1998728, 2012. 

http://www.pidcc.com.br/
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A respeito do modelo de cobrança de royalties e/ou indenização cobrada 

pela Monsanto, a FAMATO – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 

de Mato Grosso e APROSOJA – Associação dos Produtores de Soja e Milho 

do Estado de Mato Grosso na Ação Coletiva que move em face da Monsanto 

do Brasil Ltda e Monsanto Technology LLC narra que: 
Nos contratos firmados entre a Monsanto e os produtores que 
visam à exploração comercial de sementes com tais 
tecnologias não há qualquer menção sobre royalties, mas sim 
sobre ressarcimento dos investimentos a que a Monsanto do 
Brasil faria jus, sem identificação do número da patente. 
 A multinacional a despeito da atual perda de vigência sobre a 
tecnologia protegida desenvolveu um sistema de cobrança de 
royalties de todos aqueles que adquirirem seus produtos.  
Assim, o produtor adquire as sementes certificadas de soja ou 
algodão contendo a tecnologia patenteada de um multiplicador 
(produtor de sementes) ou distribuidor licenciado da Monsanto. 
Esse multiplicador ou distribuidor acessa o sistema de 
certificação da Monsanto e registra os dados do produtor 
adquirente presentes em nota fiscal de venda das sementes.  
Com base nestes dados é gerado um boleto de pagamento de 
royalties, sendo que o valor total é calculado com base na 
quantidade de sementes adquiridas, cujo valor fixo pelo quilo 
de sementes é estipulado pela Monsanto. Posteriormente, o 
boleto9 é entregue ao produtor, que poderá:  
(a) pagar os royalties pelo uso da tecnologia por meio de 
quitação do boleto, gerando para ele um credito de isenção 
para cada quilo de semente certificada adquirida, podendo 
produzir determinada quantidade de grãos de soja ou algodão; 
 (b) quando o produtor firma o contrato de compra e venda para 
comercializar sua produção se soja ou algodão, consta no 
contrato cláusula de retenção em favor da Monsanto. Isto é, o 
adquirente (armazéns ou tradings), que possui parceria com a 
Monsanto, possui autorização para consultar o sistema desta, a 
fim de verificar se o produtor possui créditos de isenção 
suficientes para a quantidade de soja ou algodão produzida. 
Caso positivo, não será cobrado nenhum valor adicional dele e 
será dada baixa em seus créditos. 
No entanto, se a produção é maior que a autorizada pela 
Monsanto, o produtor será obrigado a pagar por creditos 
complementares, isto é, indenização no momento da 
comercialização, a uma porcentagem sobre a venda do 
excedente produzido.  

                                                 
9 Diferentemente do que ocorreu no sul do Brasil, no Centro oeste não ocorreu uma divulgação 
inicial de sementes de origem argentina, inclusive por razões agro técnicas. Nessa região, os 
royalties são cobrados na forma de boletos dos plantadores, entregues pelas reprodutoras 
juntamente com a semente comprada. Tais regalias constituem um crédito perante o devido a 
final quando vendida a colheita ás exportadores. Ocorrendo mais safra na ocasião de venda à 
exportadora (na “moega”) do que aquela a que corresponde à produção “normal” imputada à 
quantidade de sementes, a compradora se encarrega de reter o valor dos royalties. 
(BARBOSA, Denis Borges, Parecer, Monsanto, 2013). 

http://www.pidcc.com.br/
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Caso o produtor não pague o boleto, não terá creditos de 
isenção lançados no sistema da Monsanto. Logo, no momento 
da comercialização de sua produção será cobrado uma 
porcentagem (a titulo de indenização) sobre o valor de venda 
da quantidade de grãos de soja ou algodão produzidos que 
possuam a tecnologia BT e RR10. 
 

O problema a que se volta o modelo de contrato da Monsanto tem raízes 

profundas e reais no sistema de propriedade intelectual.  

Criar uma semente por tecnologia de manipulação genética, com 

propriedades novas e úteis, libera a possibilidade de cópia pelo usuário que vai 

plantar. Assim, o invento da Monsanto criou-lhe simultaneamente uma 

oportunidade única na economia agrícola, e um problema de grande monta11. 

Assim, os contratos para o uso desta tecnologia não estão livres de 

tensão. Na maioria das vezes, as questões litigiosas se concentram na 

discussão dos direitos de exaustão, a extensão dos limites de proteção pela 

propriedade intelectual, à sobreposição de proteções e a inconsistência entre 

regramentos legais e suas especificidades12.  

Já escrevi exaustivamente sobre a cumulação de proteção entre 

patentes e cultivares13 em um mesmo bem imaterial e, o que acontece no caso 

das tecnologias aqui suscitadas, “a Monsanto não tem invocado 

simultaneamente a dupla proteção, apenas o seu patenteamento”14. 

Dessa forma, mencionarei incidentalmente sobre a cumulação de 

proteções – vez que não será a questão central no presente estudo.   

Pois bem: 

Em junho de 2013 foi confirmada decisão que negou extensão de 

patente de soja transgênica da Monsanto  

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento 

de agravos regimentais, referendou decisões que haviam negado recursos 

                                                 
10 Em relação à soja, a própria adquirente se encarrega de testar a produção e averiguar se os 
grãos foram obtidos a partir da utilização de sementes contendo a tecnologia desenvolvida pela 
Monsanto e qual a quantidade produzida para verificar se é ou não devida à indenização. 
11 BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exação de royalties em patentes de 
biotecnologia transgênica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013. 
12 Além dos casos analisados neste estudo, na seara internacional temos Monsanto Co. v. Mc 
Farling (Federal Circuit, 2004); Monsanto Co. v. Scruggs, 2006, entre outros. 
13Vide: BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exação de royalties em patentes de 
biotecnologia transgênica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013. 
14 Denis Barbosa diz que haveria pelo menos 75 cultivares com características de serem 
resistentes ao glifosato, mas este número compreende variedades que não são da Monsanto. 

http://www.pidcc.com.br/
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interpostos pela Monsanto Technology LLC para ampliar a vigência da patente 

de soja transgênica no Brasil.  

Seguindo jurisprudência consolidada pela Segunda Seção, a Turma 

confirmou que a patente expirou no dia 31 de agosto de 2010, ou seja, 20 anos 

após a data do seu primeiro depósito no exterior.  

Em dois recursos especiais, a Monsanto questionou entendimento do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, qual seja - o reconhecimento do 

vencimento da patente cujo prazo de validade de patente estrangeira – a 

chamada pipeline – deve corresponder ao prazo remanescente de proteção no 

país estrangeiro onde foi concedida, caindo, concomitantemente em domínio 

público.  

No caso específico, a multinacional alegou que o prazo remanescente 

de proteção para os pedidos de patente pipeline deve ser contado da data de 

depósito do pedido da patente estrangeira no Brasil e não do depósito 

realizado no exterior.  

Além disso, requereu que o caso deveria ser suspenso, vez que tramita 

no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade 

(ADI 4.234) dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade 

Industrial), que tratam do depósito de patentes.  

Com precedentes consolidados foi decidido que “a proteção oferecida às 

patentes estrangeiras, as chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo 

remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o 

prazo máximo de proteção concedido no Brasil – 20 anos –, a contar da data 

do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado”. 

 Assim, a questão central (não necessariamente nesta ordem) se voltará 

a discutir a ilicitude da manutenção de cobranças de royalties dos produtores 

pela Monsanto com lastro em patentes já expiradas, portanto, em domínio 

público; as consequências desta conduta, a exaustão de direitos, a 

sobreposição de proteção e, por fim as especificidades desta proteção pelos 

mecanismos de propriedade intelectual. 

 

DA EXAUSTÃO DE DIREITOS 

O que é o esgotamento ou a exaustão dos direitos de exclusividade 

em propriedade intelectual? 
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Pela doutrina, a exaustão de exclusividade de direitos é aquela que os 

direitos se exaurem uma vez que objeto que incorpora a criação é posto a 

venda ou de outra forma realizado economicamente.  

Note-se que a situação é distinta quando se trata de um objeto mecânico 

e/ou químico e uma criação biológica. Antes de discutirmos a exaustão de 

direitos, cabem algumas considerações a respeito: 

As sementes além de ser autorreplicantes, não podem ser patenteadas 

no Brasil: 
Um caso particular e importantíssimo, de tais novos objetos de 
proteção é o surgimento de tecnologia autoduplicativa – como 
outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao 
nível de microorganismos, seja no nível de varietais – para as 
quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para 
passar a ser uma operação objetiva. Para copiar um invento 
clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que 
reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a aprtir do 
relatório descritivo da patente, ou por meio da engenharia 
reversa. O programa de computador, porém copia-se a si 
mesmo, como o objeto biológico, microorganismos ou cultivar, 
que se reproduz sozinho. O compromisso tradicional da 
proteção ás tecnologias – a divulgação do conhecimento dado 
por todos pela exclusividade de reprodução, reservado ao 
titular da patente ou do direito autoral – torna-se inoperante. 
Muitas de tais criações, além disso, são irredutíveis aos meios 
de divulgação tradicional – um micro organismo não é, quase 
nunca, suscetível de descrição15 (...) Considerando a totalidade 
dos vários problemas resultantes deste fenômeno curioso, o 
aspecto mais importante de se trazer tecnologias 
autorreprodutivas ao mercado de consumo é a necessidade de 
aperfeiçoar os parâmetros antigos da doutrina de exaustão de 
direitos.  

 

Outra questão que distingue as criações biotecnológicas dos da 

mecânica é que a prerrogativa legal instituída no parágrafo único do artigo 24 

da lei patentária não é suficiente para abolir ou mesmo substituir integralmente 

o requisito da “descrição suficiente” para as patentes destas criações, vez que 

para o equilíbrio de interesses público e privado, há a necessidade de se 

divulgar a tecnologia em troca do monopólio temporal e resolúvel concedido 

pelo Estado ao titular da invenção. Prescreve o artigo: 
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o 
objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no 
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de 
execução. 

                                                 
15 BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade Intelectual, vol. III, cap. VII, 2012. 
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    Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à 
realização prática do objeto do pedido, que não possa ser 
descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao 
público, o relatório será suplementado por depósito do material 
em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo 
internacional. 
 

Assim, a descrição suficiente para as criações no âmbito biotecnológico 

torna-se problemática, principalmente para materiais autorreplicantes porque 

independem da intervenção humana para se reproduzir ou transformar-se: 
Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis 
de descrição de forma a permitir que um técnico no assunto 
possa reproduzi-lo. Como se exige para o patenteamento das 
outras formas de invenção. “Tal dificuldade, no caso dos 
micororganismos fica em parte solucionada pela possibilidade 
de depositar os novos produtos em instituições que, tal como 
os escritórios de patentes, podem dentro dos limites da lei 
pertinente ‘publicar” a tecnologia, oferecendo algum tipo de 
acesso ao público. Esta forma de publicação tem causado, no 
entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova 
tecnologia torne-se conhecida com a publicação, e não 
somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da 
arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela 
disponibilidade de dados que permitam a reprodução 
intelectual do invento. Essa noção é expressa pela diferença 
entre reprodutibilidade, isto é, a capacidade intelectual de 
reproduzir a ideia inventiva, por sua aplicação material, e a 
repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter os 
exemplares do objeto inventado16. 
 

 Neste raciocínio, as criações que são por força de natureza 

autorreplicantes na maioria das vezes tornam-se impraticável a sua descrição, 

bem como a sua repetibilidade é de execução imprevisível, i.e17: 

(a) Na maioria das vezes a descrição suficiente do material biológico não 

torna a repetição do invento possível; 

(b) A solução do requisito técnico para problemas técnicos são 

impossíveis de se constatar e, por fim; 

(c) Sua execução com fim de almejar uma regularidade no resultado fica 

imprevisível devido seu caráter autorreplicante. 

 

                                                 
16 BARBOSA, Denis Borges. Sobre a propriedade intelectual. Universidade de Campinas. 
Campinas: Universidade de Campinas. Disponível em: 
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf  
17 PLAZA, Charlene de Ávila. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou 
complementos de proteção? Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual, n. 118, mai/jun de 2012. ISSN 1980-2846. 
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Em que casos não há a aplicabilidade da exaustão de direitos? 

A produto fabricado de acordo com patente de processo ou de 
produto que tiver sido colocado no mercado interno 
diretamente pelo titular da patente ou com o seu 
consentimento; a terceiros que, no caso de patentes 
relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação 
ou comercializem um produto patenteado que haja sido 
introduzido licitamente no comercio pelo detentor da patente ou 
pelo detentor de licença, desde que o produto patenteado não 
seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da 
matéria viva em causa, (artigos 43, IV e VI da Lei 9.279/96). 
Grifos nossos. 
 

No Brasil não há aplicação da exaustão de direitos quando o produto 

patenteado seja utilizado, para multiplicação ou propagação da matéria viva em 

causa. 

  Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas 

com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um 

produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio (interno 

ou externo) pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o 

produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação 

comercial da matéria viva em causa. 

Entretanto, uma vez que o produtor obtenha uma colheita, cuja 

destinação não é a reprodução, haverá a exaustão de direitos. Isso fixa o fato 

gerador no episódio em que o elemento genético (aparelho ou veículo) 

reproduzido é utilizado para proteger a planta da aplicação do glifosato. As 

patentes em questão não afetam o uso não reprodutivo do material vivo após a 

colheita, (retomaremos a discussão mais adiante). 

Dessa premissa, a Monsanto ao basear o cálculo dos royalties ao preço 

da colheita e não do resultado do elemento genético em seu ganho de 

produtividade infringe frontalmente a norma brasileira que trata da exaustão de 

direitos. 

 

Como ocorre o esgotamento de direitos? 

Esse esgotamento ocorre com a colocação do produto no mercado a 

qualquer título: venda, locação, leasing, etc. Qualquer uso subsequente está 

fora do direito da propriedade intelectual; ao contrário do que ocorre em certas 

hipóteses no direito autoral (software, vídeo e fonograma) o titular da patente 
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que loca seu produto tem com o locatário uma relação exclusiva de locação e 

não de licença. Relação de direito civil ou comercial ordinária, e não de 

propriedade intelectual18. 

Assim, o titular de uma patente que tenha autorizado à colocação no 

mercado de um produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere 

direitos, não pode opor-se às vicissitudes jurídicas subsequentes (cessão, etc.) 

respeitantes a esse mesmo produto. 

 Com efeito, a primeira colocação em circulação do produto no mercado 

é a substância do direito de patente consistente em essência na atribuição de 

um direito exclusivo. 

Note-se que por ser a sistemática de propriedade intelectual das 

criações biológicas distinta das dos produtos da mecânica, (mesmo porque 

estes ainda não podem reproduzir-se), a violação da patente dependerá da 

natureza dos bens jurídicos em que se pede a proteção. 

 

Da sobreposição de proteções de direito  

Outro problema da sistemática da propriedade intelectual é à 

sobreposição de proteções de direitos de exclusivas entre patentes e cultivares 

sob um mesmo objeto imaterial, vez que legislação clássica, em face da lei de 

cultivares, fixa de modo distinto as limitações ou exceções à proteção.  

Note-se que ao se conceder patente de um processo biotecnológico 

para a criação de um produto conferirá ao titular, por via indireta os mesmos 

direitos de propriedade sobre esse produto criado a partir do processo 

patenteado. 

 Assim, têm-se duas situações em que o elemento genético e comporta 

proteção pelos mecanismos de patentes:  

1. Nos processos para obtenção de plantas transgênicas, estendendo a 

proteção para o produto (elemento genético) às sucessivas gerações de acordo 

com a reivindicação no pedido de exclusiva, entendendo aqui que: se algumas 

propriedades ou característica estiverem escondidas ou inativas, ou mesmo se 

não manifestarem a época do pedido reivindicado, as sucessivas gerações 

derivadas desse produto protegido não serão atingidos, restando livre, a 

                                                 
18 BARBOSA, Denis Borges. Conteúdo da exclusividade das patentes de invenção, 2002, p.08. 
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utilização econômica dessas matérias; (Tem-se que nessas eventualidades a 

proteção do titular da patente não poderá estender-se ás gerações sucessivas 

que, real e efetivamente, não expressem tais propriedades ou características e 

a respectiva função biológica19),  

2. No processo de transferência de genes de microorganismos para o genoma 

das plantas20. 

Atento a óbvia ausência de limites e exceções respeitante a matéria 

pela lei 9.279/96, Denis Barbosa21 propõe a inserção do § 3° para o 

enunciado do artigo 4222: 
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir 
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à 
venda, vender ou importar com estes propósitos: 
I - produto objeto de patente; 
II - processo ou produto obtido diretamente por processo 
patenteado. 
§ 1º. Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de 
impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os 
atos referidos neste artigo. 
§ 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a 
que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário 
não comprovar, mediante determinação judicial específica, que 

                                                 
19 Vide Case Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra 
Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH, sendo interveniente: Estado argentino. 
Disponível em: http://eur lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX: 62008J0428: 
PT: HTML Acesso em 10 de julho de 2010. Sobre a questão, vide Takenaka, Toshiko, A 
Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto' 
Decision on Patent Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society, 
Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1957409 
20  No que se refere ao processo de inserção de um gene ou bactéria na variedade vegetal 
gozar de proteção por mecanismos de patentes de invenção, extensivos aos produtos 
derivados desse processo (artigo 42, incisos I e II), importante verificar se o processo em si é 
legítimo para abarcar o privilégio e, portanto, não é simplesmente ato de conhecimento. 
21 Barbosa, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão entre patentes/cultivares, 2010. 
encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf, 
visitada em 19/11/2011. 
22 O enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, acima mencionado, protege o produto objeto 
de patente e o processo ou produto obtido diretamente pelo processo patenteado. Se uma 
patente é concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama de 
direitos exclusivos conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar. A França e a Alemanha 
adotaram leis mais incisivas para resguardar a isenção do melhoristas e o avanço das 
pesquisas científicas, ao permitir expressamente que os melhoristas utilizem materiais 
genéticos que contenham componentes patenteados. Entretanto, se for desenvolvida uma 
nova variedade e ela contiver o componente genético patenteado, a autorização do obtentor 
será necessária para a comercialização da nova variedade. Se o componente genético 
patenteado for, entretanto, “retirado” do material, o titular da patente não terá nenhum direito 
sobre a nova variedade, SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Agro biodiversidade e direito dos 
agricultores. Tese de doutorado, Curitiba, 2009, p.151. 
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o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso 
daquele protegido pela patente. 
§ 3º - O disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos 
diretamente obtidos por processos patenteados, não será 
aplicável às cultivares suscetíveis de proteção segundo a 
legislação própria. 

 

O referido doutrinador esclarece que “o dispositivo acima, perfaz a 

imunidade do campo reservado à proteção pelos cultivares aos efeitos das 

patentes de processo”.  

No texto abaixo, no qual se emenda o disposto das limitações às 

patentes, prevê-se que uma vez que se faça chegar ao agricultor material de 

propagação (ou seja, o elemento que é protegível por registro de cultivares) 

que porventura se tenha protegido por patentes, o agricultor terá, em relação a 

tal material, exatamente as mesmas faculdades que teria, se tal material fosse 

protegido por registro de cultivares.  

Embora a neutralização dos efeitos de uma patente de processo deva 

equalizar o tratamento das tecnologias na maior parte das circunstâncias, 

outros tipos de patentes para as quais possa haver proteção de produto (por 

exemplo, os resultados sobre uma planta de uma tecnologia de 

microorganismos transgênicos) serão colhidas pelo dispositivo a seguir23”: 
Art. 43 (...) 
VIII - A venda ou outra forma de comercialização de material de 
propagação vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou 
com seu consentimento para o uso agrícola implica a 
permissão de o agricultor utilizar o produto de sua colheita nas 
hipóteses previstas no art. 10 da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 
199724.  

                                                 
23 Barbosa, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão entre patentes/cultivares, 2010. 
encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf, 
vistada em 19/11/2011. 
24 Art. 10º. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e 
planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros 
cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu 
plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no 
melhoramento genético ou na pesquisa científica. IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica 
sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no 
âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos 
por órgãos públicos ou organizações não governamentais, autorizados pelo Poder Público. § 
1º. Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da cana-de-açúcar, 
hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente ao 
direito de propriedade sobre a cultivar: I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para 
uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; II 
- quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o 
equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o 
disposto no Inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o 
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Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: (...). 
Parágrafo único – Considerando a destinação do sistema de 
patentes ao interesse social, ao desenvolvimento econômico e 
social do País, e levando em conta especialmente as 
necessidades da saúde pública, assim como o propósito de 
estimular dos investimentos na obtenção de novas tecnologias, 
a decisão judicial poderá declarar num caso específico que o 
disposto no art. 42 não se aplica em outros casos que não os 
mencionados neste artigo, quando a hipótese em questão não 
conflite de forma não razoável a exploração normal da patente 
e não prejudique de forma não razoável os interesses legítimos 
de seu titular. 

 

Porque a proposta de inserção do § 3° do artigo 42 é uma alternativa 

para reguardar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

especialidade das criações em matéria de propriedade intelectual?  

Vejamos: 

De acordo com o artigo supra, a proteção patentária confere a seu titular 

os direitos exclusivos quando: 

 I. O objeto de uma patente for de produto, para evitar que 

terceiros sem o consentimento do titular: fabrique, use, coloque à venda ou 

importe para esses efeitos o produto. Isto é, a tecnologia de um objeto físico 

determinado; 

 II. O objeto de uma patente for um processo, para evitar que 

terceiros sem o consentimento do titular: use, oferte para venda, venda ou 

importe o produto obtido diretamente do processo patenteado. Isto é, quando o 

                                                                                                                                               
domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, 
calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando 
destinadas à produção para fins de processamento industrial; IV - as disposições deste 
parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da 
data da promulgação desta Lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que 
venha a ser protegida. § 2º. Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for 
indispensável à utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra 
cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorização do titular do 
direito de proteção da primeira; II – uma cultivar venha a ser caracterizada como 
essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará 
condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida; § 3º 
Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, 
simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore parcela de terra na condição de 
proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II - mantenha até dois empregados 
permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a 
natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; III - Não detenha a qualquer título, área 
superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; IV - tenha, no 
mínimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da exploração agropecuária ou 
extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. 
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objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem 

técnica. Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção 

constituem uma série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao final 

levarão a um resultado. 

 Dessa premissa, verificamos que há um problema constitucional quando 

da concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de 

uma planta transgênica, ao conferir ao titular os mesmos direitos de 

propriedade sobre essa planta criada a partir do processo patenteado.  

 A proteção para o processo de transgenia, uma vez patenteado, abarca 

a variedade vegetal e suas partes, além de todos os materiais provenientes 

desse produto derivado da multiplicação ou propagação – havendo, outrossim, 

a sobreposição de direitos de proteção sobre um único bem imaterial. 

 Logo, pela regra do artigo 42, I e II, tem-se que o titular de patente de 

invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo de uma planta, tal como um 

gene com uma nova função, tem o direito de explorar com exclusividade essa 

planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem comercialmente, sem sua 

autorização, ou mesmo a cobrança através de contratos de royalties e taxa 

tecnológica pelo uso da tecnologia protegida. 

A proteção conferida aos produtos fabricados com processos 

patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dará a tutela 

equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto provenham 

efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se exige: “produto 

obtido diretamente por processo patenteado”. 

Entretanto, a patente é um privilégio condicionado a uma finalidade e/ou 

interesse público. Sendo assim, neste caso em estudo, é um contrassenso ou 

um contra direito a alegação de que a patente de processo para obtenção de 

uma planta transgênica abarca indiretamente a proteção a sua semente por ser 

esta produto do processo protegido pela exclusiva. A semente não é, e nunca 

será um produto sujeito a proteção privada, mesmo que temporária. Os motivos 

e equívocos com relação ao assunto serão abordados ao longo do estudo. 

 

Um novo olhar para a análise do presente estudo 

A declaração acima vem de encontro com algumas especificidades de 

cunho jurídico, legal e de interesse público e que não necessariamente 
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encontra guarida no artigo 42, merecendo interpretação inequívoca da situação 

de fato.   

Assim: 

1- Primeiro temos o artigo 18 da lei 9.279/96 que por questões de 

interesse público, não permite o patenteamento de plantas animais, o 

todo ou parte dos seres vivos; exceto organismos transgênicos; 

2- Segundo porque existem duas noções de tecnologias de produto – a 

do produto final (colheita) e a de aparelho25 (elemento genético) que 

é utilizado em uma fase intermediária nos processos de fabricação 

do produto final. 

3- Terceiro por impossibilidade jurídica e legal - o que foi patenteado foi 

o invento de aparelho (elemento genético) encontrado na semente 

(veículo) ou em varias sementes e não ela em si, mesmo se 

transgênicas.  

4- As patentes são conferidas quando satisfazem todos os requisitos do 

artigo 8° da lei 9.279/96 e quanto à natureza jurídica dos bens em 

que se pede a exclusiva.  

5- A semente, pela legislação pátria, jamais será um bem sujeito a 

apropriação privada por meio de patentes e sim, de cultivar – Lei 

9.456/97. 

6- Mesmo a inclusão de um micro-organismo que é parte de uma 

planta, ou seja, de uma semente, o seu patenteamento é 

questionável.  

 

Note-se, portanto que existem algumas especificidades da lei nacional 

de propriedade intelectual que a torna distinta de outras legislações (União 

Europeia, Estados Unidos), por força de permissivo dos tratados 

internacionais26.  

                                                 
25 Na expressão usual da engenharia de patentes, é reivindicação “de aparelho” aquela 
tecnologia intermediária pela qual se serve – por exemplo – a um processo patenteado através 
de um equipamento ou outro meio similar, pelo qual o processo é atuado. Nesta reivindicação 
se define o que o invento é, e não o que ele faz. 
26A regra é: o Trips prevê a patenteabilidade em todos os setores tecnológicos. No entanto, 
como toda boa regra existe as faculdades e exceções, o Acordo faculta aos países membros 
excluir do âmbito de patentes as invenções contrárias à ordem pública ou a moralidade, 
inclusive invenções nocivas à saúde humana, animal ou vegetal; plantas e animais, exceto 
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Da analise do artigo 10 e 18 da lei 9.279/96  
 

A legislação de propriedade intelectual é clara e taxativa ao elencar em 

seus enunciados matéria não sujeita a privilégios (artigo 10); matéria não 

patenteável (artigo 18), os requisitos objetivos de concessão de patente de 

invenção (artigo 8° e 24) e seus objetos de proteção, (artigo 42, I e II).  

 A concessão de patentes será auferida pelos ditames contidos na lei 

ordinária, em face à força vinculante do texto constitucional, e se - as 

invenções, consideradas como tais lograrem satisfazer os requisitos objetivos 

do artigo 8° da Lei 9.279/96, quais sejam: novidade, o contributo mínimo da 

não obviedade - atividade inventiva e aplicabilidade industrial. 

Além do cumprimento dos requisitos essenciais para a concessão de 

patentes, é necessário verificar se não há previsão de exclusões incondicionais 

de patenteabilidade por decisões de política pública abarcadas no enunciado 

do artigo 18 da lei 9.279/96.  

O artigo 18 preceitua taxativamente o que não é abarcado por patentes 

de invenção, ainda que considerado invenção, ou que satisfaça o requisito da 

novidade e da atividade inventiva e que seja, suficientemente descrito. Essa 

norma é proibitiva, e não meramente classificatória, como no caso dos 

enunciados do artigo 10 da lei 9.279/96. 

Em específico, o artigo 18, III, determina não serem patenteáveis: 

 o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
transgênicos que atendam aos três requisitos de 
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera 
descoberta” 

                                                                                                                                               
microorganismos26 e processos essencialmente biológicos para produção de plantas e animais, 
com exceção dos processos não biológicos e microbiológicos, métodos diagnósticos 
terapêuticos ou cirúrgicos para tratamento de seres humanos ou animais. Assim, sendo, 
deverão os países membros ao excluir patentes de invenção para plantas em suas legislações, 
providenciar um sistema sui generis eficaz de proteção ou a combinação dos mesmos. 
 Entretanto, essa regra prevista no Trips sobre a proteção a todos os setores tecnológicos resta 
condicionada a certos requisitos técnicos. Assim, o Acordo estabelece um standard mínimo 
para a proteção, deixando para os países membros a faculdade para conferir proteção maior. 
Verifica-se de igual modo, o princípio da universalidade das técnicas na lei nacional “qualquer 
invenção, de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde 
que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”. 
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Parágrafo único: Para fins desta Lei, micoorganismos 
transgenicos são organismos, exceto o todo ou parte de 
plantas ou de animais que expressem, mediante intervenção 
humana direta em sua composição genética, uma 
caracterisitica normalmente não alcançavel pela especie em 
condições naturais. 

Assim sendo, as criações elencadas no artigo 18, exceto os 

microorganismos transgênicos, não abarcarão proteção patentária, mesmo se 

forem consideradas invenção, que satisfaçam o requisito da novidade e sejam 

descritas de forma suficiente.  

Aqui, temos uma recusa incondicional e categórica de patenteamento de 

ser vivo (superior ou inferior) ou parte dele, com exceção aos microorganismos 

transgenicos.  

Entretanto, as disposições complementares do artigo 18, III sobre os 

requisitos de pantenteabilidade do artigo 8° pode ser interpretado da seguinte 

maneira “ os microorganismos que não encontrarem nenhuma outra objeção 

nessa lei, além do artigo 18, serão patenteáveis em reivindição de produto.27” 

Diversamente das matérias contidas do enunciado do artigo 18 da lei 

9.279/96, dispositivo que regulamenta as criações insuscetíveis de proteção 

por patentes de invenção por interesses de política pública, o artigo 10, da 

referida Lei, abarca as criações que não são sujeitas a privilégios, muito 

embora, em algumas situações, possam ser consideradas inventos. Isto é, sob 

a égide do artigo 10, não se apregoa a não patenteabilidade das criações, mas 

antes explicita-se, aquela que não comportam, em tese, o privilégio de 

proteção. Entretanto, se houver uma solução técnica para problemas técnicos, 

poderá a criação, ser patenteada. 

 Assim, não há nos enunciados do artigo 10, quaisquer referências de 

natureza proibitiva à concessão de patentes. São enunciados condicionantes a 

certos pressupostos, quais sejam: (i) a existência de um invento, (ii) dotado de 

novidade, (iii) qualificada a novidade pela atividade inventiva, (iv) suscetível de 

aplicação industrial, (v) sendo que se verifica a suficiência descritiva de seu 

                                                 
27 BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exação de royalties em patentes de 
biotecnologia transgênica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013. ___________. Dois estudos 
sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil – a 
questão da soja transgênica, 2013. Disponivel em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html  
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requerimento, de forma a permitir eficazmente a reprodução do invento na 

indústria e como insumo de pesquisa. 

Diferentemente das legilações dos Estados Unidos28 e da União 

Europeia29 que patenteiam plantas e sementes, bem como microorganismos 

transgenicos, no Brasil jamais uma semente poderá ser objeto de patente. 

Dessa forma, as patentes que foram concedidas nos Estados Unidos e 

na União Europeia em favor da Monsanto são completamente distintas das 

patentes que ela podia obter no Brasil, é o que veremos a seguir: 

 

Das patentes analisadas nas Ações Coletivas 

Na Ação coletiva apresentada pelo Sindicato Rural de Passo Fundo – 

RS em face da Monsanto do Brasil e Monsanto technology LLC, o juiz prolator 

em sua sentença analisou individualmente o prazo de validade das patentes 

pertencentes à Monsanto constatando que: 

a) patente PI 1101070-3 (fls. 605/639) expirou sua validade em 

17.01.2003, circunstância apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027);  

b) patente PI 1100007-4 (fls. 640/696) expirou sua validade em 

07.08.2005, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);  

c) patente PI 11001067-3 (fls. 697/733) expirou sua validade e 

23.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);  

d) patente PI 11001045-2 (fls. 734/766) expirou sua validade em 

13.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); 

e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002) expirou sua validade em 

31.08.2010, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027). 

Esta ultima seria a única referente à soja transgênica30. 

                                                 
28 Enquanto que a exaustão não se aplica no Brasil quando o produto patenteado seja utilizado 
para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa, a Lei americana não 
recebeu esta alteração, e não há exceção à regra geral de exaustão, para aplicação nas 
patentes relativas à matéria viva, BARBOSA, Denis Borges, op. cit., 2013. 
29 Nas legislações da União Europeia, a questão da exaustão de direitos regional é tratada de 
maneira similar, ainda que não idêntica, ao regime brasileiro. Assim, aplica-se a exaustão 
quando a reprodução da matéria viva seja o resultado necessário da utilização para qual tenha 
sido comercializada tal matéria, mas deixa de se aplicar quanto às eventuais reproduções 
posteriores à primeira, BARBOSA, Denis Borges, op. cit, 2013. 
30 As requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogação da validade da patente PI 
11001067-3 para 23.03.2010, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro 
(processo nº  
2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), decisão mantida pelo 
egrégio Superior Tribunal de Justiça (Resp 1107948).  
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A Monsanto é detentora das tecnologias BT – Bollgard I para algodão e 

a RR – Round-up Ready para a soja a qual confere as essas sementes 

resistência aos herbicidas à base de glifosato31.  

Por meio de 14 patentes, a multinacional obteve o direito de explorar 

com exclusividade e cobrar royalties de todos os produtores que optassem em 

utilizar sementes contendo as tecnologias em questão.  

Entretanto as 14 patentes, cito PI 8706530-4; PI 1100009-0; PI 9007159-

0; PI 1100007-4; PI 9007550-1; PI 9508620-0; PI 1100008-2; PI 1101069-0; PI 

1101070-3; PI 1101047-9; PI 1101048-7. PI 1101049-5; PI 1101045-2 E PI 

1101067-3, não estão, sem exceção, em vigor, seja por expiração dos prazos 

legais para a sua vigência, seja por desistência da própria Monsanto ou por 

arquivamento ou indeferimento da autoridade administrativa responsável – 

INPI. 

As patentes PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101045-2; PI 1101067-3; 

PI 1101070-3; PI 1101069-0 e PI 1100008-2 foram objeto de ações judiciais 

pela própria Monsanto na tentativa de estender seus prazos de validade de 

acordo com a legislação pátria – patentes pipeline32.  

A fundamentação da multinacional se ampara na justificativa de que as 

patentes em questão deveriam equivaler ao prazo remanescente de suas 

                                                                                                                                               
Saliento que as requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogação da validade 
também da patente PI 11001045-2 para 21.06.2011, que tramitou perante a 37ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro (processo nº 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 
1645/1656), decisão mantida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Resp 1107948).  
As requeridas promoveram demanda judicial para fins de prorrogação também da PI 1100008-
2 para 27.05.2014, distribuída à 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo nº 
2007.51.01.805642-1). Porém, a ação restou julgada improcedente em 04.04.2011, estando 
em grau de recurso de apelação (nº AC/540481), tramitando perante a 1ª Turma do TRF – 2ª 
Região. 
31 Além de possuir patentes sobre os genes que conferem resistência das plantas ao glifosato, 
há registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de pelo menos outras 32 
patentes de invenção envolvendo o glifosato sob domínio da Monsanto. Elas tratam, por 
exemplo, de diferentes formulações, armazenamento, remessa, processos para produção e 
preparação de glifosato e até métodos para produzir plantas tolerantes ao produto. Isto permite 
à empresa dominar praticamente todas as etapas de produção do herbicida. 
32 As chamadas patentes pipelines são patentes extraordinárias e transitórias, concedidas 
como patentes de revalidação, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras 
relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior 
(produtos químicos, produtos e processos químicos-farmaceuticos e alimentícios), o direito de 
ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais 
atendendo, portanto, ao requisito da novidade. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, 
o prazo de contagem da patente pipeline deve ter como termo inicial a data do primeiro 
deposito no exterior, ainda que posteriormente abandonado, pois a partir de tal evento já surgiu 
à proteção do invento. Tribunal Regional Federal da 2° Região, 1° Seção Especializada, EIAC 
2005.51.10.527578-0, Des. Liliane Roriz, decisão unânime publicada no DJ 04.10.2012. 
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patentes correspondentes no país de origem em que foram primeiro 

depositadas, no caso os Estados Unidos. 

No entanto, o fato de que as patentes americanas da Monsanto (acima 

descritas) expirar em 2014 não tem a mais remota implicação no regime 

brasileiro. 

Assim, não refutando a expiração das patentes brasileiras, a Monsanto 

alega a existência de patentes no exterior: 
Importante salientar que, embora os autores tentem resumir 
toda a base jurídica da cobrança da ré a única patente 
brasileira pendente de correção de seu prazo, o fato é que o 
sistema é muito mais abrangente e complexo lastreado em 
patentes no exterior, direitos regulatórios no Brasil e no 
exterior, certificados de segurança ambiental e alimentar, 
contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de 
direito impeditivas do enriquecimento sem causa. 

 

Cumpre atentar para o disposto nos artigos 40 e 230 e parágrafos 1º. a 

4º. da Lei n. 9.279, de 14/05/96, que regula direitos e obrigações relativas à 

propriedade industrial, in verbis:  
 

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às 
substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou 
processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou 
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos 
de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de 
obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida 
em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando 
assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que 
seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por 
iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu 
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no 
País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto 
do pedido ou da patente.  
§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano 
contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do 
primeiro depósito no exterior. 
§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo 
será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer 
interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, 
quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.  
§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez 
atendidas às condições estabelecidas neste artigo e 
comprovada a concessão da patente no país onde foi 
depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no 
Brasil, tal como concedida no país de origem.  
§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste 
artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi 
depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no 
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Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando 
o disposto no seu parágrafo único.  
 
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) 
anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos 
contados da data de depósito. 
 

Há entendimento já pacificado acerca da matéria reconhecendo a 

impossibilidade de extensão do prazo de vigência de patentes com base na 

fundamentação exarada pela Monsanto. 

 Vale ressaltar a análise do recurso especial (Resp 1107948) interposto 

pelas requeridas, relativamente às patentes PI 11001067-3 e PI 11001045-2, o 

digno Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do RS, assim 

se pronunciou sobre o tema, in verbis:  

Com efeito, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de 
que o prazo de proteção da patente pipeline - o qual incidirá a 
partir da data do depósito do pedido de revalidação no Brasil - 
deve ser o remanescente que a patente originária tem no 
exterior, contado, a seu turno, a partir da data do primeiro 
depósito realizado, ainda que abandonado, visto que a partir de 
tal fato já surgiu proteção ao invento.  
 

A respeito da questão: 
 
ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO 
ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. 
PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO 
PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO 
PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO 
DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 
9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 
4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às 
patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 
"pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi 
depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de proteção 
concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro 
depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. 
Recurso especial provido. (REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe 19.05.2010).  
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. 
TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. 
OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. 
IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E 
SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS 
(TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS 
PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA 
FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de 
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importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de 
caráter temporário, que permite a revalidação, em território 
nacional, observadas certas condições, de patente concedida 
ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente 
pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são 
examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, 
é um sistema de exceção, não previsto em tratados 
internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja 
por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por 
restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar 
da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do 
prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a 
partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em 
que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, 
ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que 
abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao 
invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática 
dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis 
da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público 
da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da 
correspondente no exterior. Incidência do princípio da 
independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, 
tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de 
caducidade patentárias como do ponto de vista da duração 
normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de 
propriedade industrial devem ter como norte, além do 
desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse 
social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos 
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum 
(art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega 
provimento. (REsp 1.145.637/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA 
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 
DJe 08.02.2010).  
 
RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO 
INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE 
CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE 
VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA 
TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO. 1. O sistema 
pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96, 
desde que cumpridos requisitos e condições próprias 
reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor 
cujo invento – embora não patenteável quando da vigência da 
Lei 5.772/71 – seja objeto de patente estrangeira. 2. A perfeita 
concreção do princípio da isonomia, que não se esgota na 
igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CF), pressupõe a 
garantia de tratamento igualitário quanto à interpretação judicial 
de atos normativos ('treat like cases a like'). Doutrina. 3. Em 
que pese abandonado, o primeiro depósito da patente 
realizado no exterior, ao menos quando consista na prioridade 
invocada para a realização do depósito definitivo (art. 4º da 
CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo período remanescente 
constitui, a partir do depósito no Brasil, o prazo da patente 
pipeline (art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96). 4. Observância dos 
precedentes específicos acerca do tema nos Recursos 
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Especiais 1.145.637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, 
Terceira Turma, e 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, Segunda Seção. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
(REsp 1.092.139/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, DJe 04.11.2010). 

 

Vale dizer que a Monsanto afronta o principio da independência das 

patentes do artigo 4° bis da CUP de aplicabilidade absoluta seja nas causas de 

nulidade ou de caducidade, como do ponto de vista da duração normal. 

 Cada patente nacional é concedida e permanece em vigor 

independente das patentes de todos os outros países. 

A disposição do artigo 4° bis da CUP apregoa que “as patentes 

requeridas nos diversos países da União, pelos respectivos cidadãos serão 

independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros 

países, quer tenham ou não aderido a União”. 

 Por oportuno, vale observar o bem exposto na contestação do INPI, no 

seguinte sentido:  
E, no caso sub judice, o primeiro pedido, como informado pela 
autora, foi o de n. US 576537, de 31 de agosto de 1990, e não 
os pedidos acima citados, que representam continuações do 
primeiro depósito. Logo, sobreleva enfatizar que, no caso em 
tela, o depósito original foi feito nos Estados Unidos da América 
e abandonado pela autora, constituindo-se a patente US RE 
39247, afinal concedida naquele país-base, por sinal, para a 
concessão da patente pipeline no Brasil, na forma do que prevê 
o parágrafo 3º. do artigo 230 da LPI, em continuação de um 
depósito original.  
Registra o INPI aqui, igualmente com vistas ao melhor 
esclarecimento de Vossa Excelência, que a continuação 
(continuation) é instituto particular da legislação patentária 
norte-americana, correspondendo o seu conteúdo ao mesmo 
daquele depósito do qual se originou, razão pela qual, 
inclusive, considerou-se concedida a patente, para fins do 
atendimento ao disposto no art. 230, § 3º da LPI citado, e 
possibilidade da concessão da patente pipeline no Brasil; como 
observado no item supra. (...) Daí decorre que, no Brasil, sua 
patente terá como dia a quo a data do pedido pipeline – 
31/08/90 e, como data final, 31/08/2010, ou seja, o 
remanescente de 20 (vinte) anos contados do depósito do 
primeiro pedido no exterior, logo em perfeito atendimento ao 
contido no §4º do art. 230 da LPI. 
 

 
 Note-se que independente do resultado de todos os pleitos judiciais em 

curso versando sobre as respectivas patentes, não há qualquer patente da 
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Monsanto ora em vigor no Brasil que justifique a cobrança de royalties aos 

produtores pelas sementes dotadas de tecnologia Round-up-Ready.   

 Por consequência, não há que legitimar a proteção de outros interesses 

jurídicos da multinacional:33. 

 

(a) Patentes vigentes no exterior não tem menor aplicabilidade no 

território brasileiro;  

(b) Não existem quaisquer direitos regulatórios no Brasil e no exterior 

(seja o que isso signifique) que garantam o pagamento de royalties 

por patentes já em domínio público; 

(c) Certificados de segurança ambiental e alimentar não se vinculam a 

qualquer tipo de proteção exclusiva de caráter patentário ou similar; 

(d) Os contratos firmados com toda cadeia produtiva não tem o poder de 

manter a obrigação de pagar royalties uma vez que lhes falte à causa 

do privilégio industrial, uma vez extinto; 

(e) As regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa não se 

aplicam nas hipóteses em que uma patente, contrapartida 

assegurada pelo Estado para retribuir ao inventor seu aporte ás 

tecnologias expirou regularmente em favor da sociedade. 

 

DAS PATENTES RR1 DE PROCESSO E PRODUTO DA MONSANTO 
 

Patentes pertinentes a analise do presente estudo: 
 

Table I 
The scope of protection of claims pipeline patents of groups I and II, the 
pipeline patents and their expirations dates. 
 

Group Subject matters covered 
by the claims 

Pipeline patents Expiration dates 

 
I 
 

-Recombinant expression 
cassette, including, but not 
exclusively, sequences for 
glyphosate tolerance; 
-Vector that contains this 
recombinant expression 
cassette; 
-Transgenic microorganism 
that has this vector; and 
-Process to obtain a 

PI 1101063-0 
PI 1101069-0 
PI 1101067-3 
PI 1101045-2 
 
 
 
 
PI 1101070-3 

October, 31, 2009 
January, 17, 2003 
January, 23, 2007 
January, 13, 2007 
 
 
 
 
January, 17, 2003 

                                                 
33 BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da 
tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html  
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transgenic plant transgenic 
plant cell. 

 
 
 
 
 
 

II 

Recombinant expression 
cassette with a specified 
mutaded EPSPS34 enzyme 
sequence or GOX35 
enzyme sequence; 
-vector that contains this 
recombinant expression 
cassette; 
-transgenic microorganism 
that has this vector; and 
- process to obtain a 
transgenic plant plant cell. 

 
 
 
PI 1100007-7 
PI 1100008-2 
PI 1100006-6 

 
 
 
August, 7, 2005 
August, 31, 2010 
August, 25, 2010 

Tabela adaptada: Fonte: Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013. (Tab. 01) 
 
 

Pela análise da tabela acima, a partir de 31 de agosto de 2010, expirou a 

patente PI 1100008-2, não havendo, portanto, nenhuma patente em vigor da 

tecnologia round-up-Ready no Brasil capaz de ensejar royalties de quaisquer 

terceiros pelo uso das sementes. 

Observa-se também que as reivindicações de proteção por exclusiva 

são tanto de produto quanto de processo e que por via direta se conformariam 

com o texto do artigo 42 da lei 9.279/96 – a proteção do produto advindo a 

partir de tal processo. 

Mas, o produto a ser abarcado pela proteção não é o produto “semente”, 

mas, o elemento genético que pela nomenclatura típica do direito de patentes é 

um invento de “aparelho” intrínseco a uma ou mais sementes diversas pelo 

qual se torna imune ao glifosato. 

 

A linha tênue do direito de usar e do direito de fazer  

Denis Barbosa nos confere um exemplo sobre a questão: Se um novo 

torno é inventado para otimizar a fabricação de automóveis é patenteado – pois 

o novo aparelho satisfaz os requisitos de privilégio – disso não resulta que o 

carro resultante seja coberto pela patente de aparelho. 

Embora o desenvolvimento genético possa caracterizar-se como uma 

função independente, a propagação do gene é condicionada pela existência de 

um “veículo ou aparelho” que é exatamente a semente que o incorpora. A 

semente servirá como um elemento condutor a fim de se obter com a 

incorporação do elemento genético melhorias qualitativas (resistência a pestes 

e doenças), não é um produto final em si. 

                                                 
34 5-enolpyruvylshikimate – 3- phosphate synthase - EPSPS 
35 Glucose oxidase - GOX 
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Assim, não é a semente como um todo que é patenteada porque toda 

semente (nestes contratos) esta em domínio público. Sobre a questão, vejamos 

a tese formulada pelo autor: 
As reivindicações de processo apontam para uma fase da 
obtenção do produto, que é a criação do elemento genético 
que confere à semente seu caráter resistente ao glifosato. 
Uma vez colocado numa semente, esse processo não é 
reproduzido. O que se repassa ao agricultor é a semente na 
qual se insere o produto elemento transgênico. Reproduz-se tal 
elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de 
implantação. Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, 
etc., ele não pratica a reivindicação de processo coberta pela 
patente. 
 

 O autor afirma que a tecnologia em questão não afeta a semente em si 

(salvo o aspecto de resistência ao glifosato) e muito menos a colheita porque o 

plantio se configura como um processo industrial36, no qual o produto em 

questão é apenas um adjuvante, que aumenta a eficácia do processo, mas por 

definição, deve ser neutro em face do uso final do produto (colheita). 

 Dessa forma, como existem duas noções de tecnologias de produto 

(como mencionado anteriormente) – a do produto final e a de aparelho que é 

utilizado em uma fase intermediária nos processos de fabricação do produto 

final, a patente de reivindicação de produto diz respeito ao aparelho e não ao 

produto final. 

 Barbosa nos diz que exceto pelo aumento de produtividade resultante do 

aparelho patenteado pela Monsanto – e já extintos os privilégios – todo o 

restante do processo de plantio já esta em domínio público. Na verdade, a 

tecnologia já se tornou res communis omnium: 
Tenho por mim que as patentes, por traduzirem um direito real 
de propriedade, a todos interessam indistintamente. Tanto é 
assim, que passado o prazo da vigência caem, 
impreterivelmente, em domínio público, tenham ou não 
entidades e pessoas – interesse em aproveitarem-se do 
conhecimento por ela trazido. (Tribunal Regional Federal da 2° 
Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod 
Azulay, DJ 18.03.2008. 
 

 Os cálculos de valores de pagamentos respectivos e outras restrições 

consequentes devem tomar em conta não o valor da colheita (ou da semente 

                                                 
36 No sentido do art.. 1º. Da CUP, na qual se consideram industriais as tecnologias relativas à 
agricultura. 
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ele mesma, se para uso reprodutor), mas exclusivamente do ganho de 

resistência ou produtividade resultante desta tecnologia de aparelho. 

 O valor cobrado pelos royalties sobre o valor da colheita é tratar a 

patente como se fora produto final, pratica restritiva, sujeita inclusive ás 

constrições da legislação de defesa da concorrência, o tomar como base de 

cálculo de royalties elemento estranho ao objeto da patente, quando tal 

procedimento importa em preços excessivos ou irrazoáveis. 

 Assim, uma vez caída em domínio público à criação – não pode o titular 

tentar outros meios37 para retira-la da posse de todos, nem mesmo aproveitar-

se da sobreposição de direitos38 para frustrar os efeitos socialmente desejados 

da queda em domínio público das patentes. 

 

  

DOS ROYALTIES 

 Designação também aplicada à taxa percentual fixada nos contratos 

artísticos, ente intérpretes e gravadoras. Também se refere à retribuição que se 

estabelece no contrato entre titular e usuário de uma patente industrial ou 

marca, entre o editor e autor de uma obra literária, etc. para fim de sua 

comercialização. 

 Muito comum nos contratos de franquia e de transferência de 

tecnologia, o royalty não se confunde com pagamento ou percentual referente 

ao direito autoral recebido pelo autor ele mesmo. 

Royalty ou regalia é a retribuição que o titular de direito autoral ou 

marca, de desenho industrial ou de patente recebe pelo uso e fruição de sua 

criação por terceiros sendo uma das taxas de franquia (franchising)39. 

                                                 
37 Simultaneamente as patentes, o Grupo Monsanto registrou e obteve proteção para uma série 
de cultivares – sementes – cuja característica que faculta a proteção é serem resistentes ao 
glifosato – por exemplo, a L8064rr E l8307RR da Monsoy Ltda. A lista das cultivares do Grupo 
Monsanto marcadas com a letra RR podem ser encontradas no site do Ministério da Agricultura 
em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?.  
38 Vide sobre a questão – PORTO, Patrícia C. R. Limites à sobreposição de direitos de 
propriedade intelectual. Trabalho de conclusão da disciplina de direitos autorais, COPEDI – 
Coordenação de pesquisa e educação em propriedade intelectual, inovação e 
desenvolvimento. Publicada na revista da ABPI, 109 – Edição Nov/dez, 2010. PLAZA, Charlene 
de Ávila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares. 
Revista da ABPI, n. 112, mai/jun. 2011. 
39 COOMUSA. Pequeno Dicionário do Direito Autoral. Coomusa, 1983, p.51; GANDELMAN, 
Henrique. Guia Básico de Direitos Autorais, Globo, 1982, p.54; FERREIRA, Aurélio Buarque de 
Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Nova Fronteira, 1986, p. 1.525. 
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 Mesmo que a lei brasileira prescreva hipótese em que as indenizações 

devidas por infrações de direitos de propriedade industrial sejam calculadas 

como se fossem royalties, o caso do presente trabalho, os royalties possuem a 

natureza jurídica de pagamento contraprestacional, e não de caráter 

indenizatório. 
  
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério 
mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: 
I.os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação 
não tivesse ocorrido, ou 
II. os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do 
direito; ou 
III. a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular 
do direito violado pela concessão de uma licença que lhe 
permitisse legalmente explorar o bem. 
 

 Não obstante essa possibilidade legal de economicamente se 

equivalerem os royalties reais e os royalties fictos do artigo 210, III, esta clara a 

distinção da natureza jurídica dos dois pagamentos. Os royalties fictos resultam 

da responsabilidade aquiliana40. 

 No contrato da Monsanto com os produtores rurais a referencia que se 

faz sobre “ressarcimento de investimentos” para a cobrança de royalties, é pura 

retórica, vez que: 

(a) O contrato em questão não é um contrato de prestação de serviços 

encomendados, cujo valor cabe ressarcimento; 

(b) Não é um consórcio de inovação porque não há assunção comum 

dos riscos e custos de desenvolvimento de tecnologia; 

(c) O contrato é uma autorização de uso de uma tecnologia protegida 

por direito exclusivo. 

(d) O pagamento dos royalties é de natureza indenizatória, e sim, 

contraprestacional. 

 

Portanto, não há fundamentação jurídica nestes contratos em questão 

capazes de enquadrar os pagamentos de royalties com fins de restituição de 

custos de investimentos da multinacional, vez que não são contratos de 

                                                 
40 BARBOSA, op.cit. 
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prestação de serviços de pesquisa e/ou consórcio de desenvolvimento de 

tecnologia.  

 

Cobrança de royalties sobre base não patenteada 

Se o produto patenteado pela Monsanto não é o produto da colheita, 

mas tão simplesmente um aparelho que atua no processo industrial do plantio, 

cobrar royalties sobre a colheita é cobrar sobre o elemento não patenteado41. 

Entendamos o que Denis B. Barbosa fala: 
 
Ainda que a propaganda da Monsanto se refira a Sementes 
RR, na verdade a tecnologia que ela patenteou no Brasil não é 
a semente, mas um elemento intrínseco na semente que dá a 
ela maior resistência ao glifosato. Tudo na semente é de 
domínio público (pelo menos no tocante às sementes em uso 
sob o modelo contratual vigente), menos o elemento 
transgênico, enquanto em vigor as respectivas patentes. 
Mais ainda, a tecnologia da semente em questão não tem 
qualquer pertinência em face á atualidade da colheita de milho 
ou soja vendida pelo plantador. A tecnologia atua no processo 
industrial do plantio, mas é irrelevante para o uso da colheita 
de propósito não reprodutor42. 

 

  Questões semelhantes a esta foi abordada no julgamento de 2012 da 

Corte Europeia sobre as colheitas e produtos finais, em face das patentes da 

Monsanto.  

Em artigo anterior43 relatei que “a discussão jurídica nos tribunais 

europeus se concentrou na possibilidade da extensão da proteção da patente 

do material genético contido na soja RR ao produto incorporante, mas foi 

transformado industrialmente – farelo de soja (....): 

 As decisões nos Cases Monsanto v. Cefetra e Brüstle v. Greenpeace 

enfatizam duas questões relevantes: 

(a) Os efeitos e limites sobre as exclusões de patenteabilidade do 

material genético adstrito a sua funcionalidade no âmbito da Diretiva 

                                                 
41 Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no 
Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html 
42 BARBOSA, Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia 
roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html 
43 PLAZA, Charlene de Ávila. Recentes precedentes da comunidade europeia em propriedade 
intelectual. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 116, já./fev 
de 2012, ISSN. 1980-2846. 
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44/98, i.e, o produto foi transformado quimicamente em uma nova 

substancia cujas características físicas e a aplicabilidade técnica 

difere do produto intermediário; 

(b) Essas decisões tiveram como consequência prática restrições mais 

severas em face à concessão patentária para essas espécies de 

criações”. 

A decisão da Suprema Corte Europeia é relevante para a questão deste 

trabalho exatamente porque frisa que as patentes RR1 não alcançam a 

semente em si, ou a existência do produto patenteado no Brasil em um produto 

de soja.  

Mas, retornando a questão central, é importante discorrermos como a 

patente protegia a receita da Monsanto, para em seguida fixar a sua 

responsabilidade: 

(a) A Monsanto vende, ou permite vender sementes. A patente – 

eventualmente extinta – fazia que só ela pudesse vender sementes 

RR. Ou seja, outros fornecedores de sementes, inclusive com 

tecnologia aperfeiçoada, mas sujeita ao alcance do privilégio (RR1... 

plus), eram excluídos do mercado. Assim, os plantadores pagavam 

preço mais alto (sem escolha...) por uma tecnologia que não era 

necessariamente a melhor; 

(b) A patente impede que o plantador reserve e replante, sem recomprar 

da Monsanto, as sementes para as próximas safras; 

(c) Para que a semente seja usada para o plantio a Monsanto cobra um 

valor separado do preço da semente. O plantador podia comer a 

semente no jantar, isso não fere os direitos de patentes. Mas para 

usar a semente para o plantio – como foi ela concebida – a Monsanto 

entende ser um uso do objeto da patente, e assim licencia o próprio 

objeto da compra da semente. Esse valor vinha sendo pago à fonte 

de distribuição das sementes; 

(d) A Monsanto caracterizou tal valor pago pelo direito de plantar a 

semente como indenização44, como se o plantador fosse relapso e 

                                                 
44 Por quê? Porque importou para Mato Grosso uma categoria que talvez fosse válida no Rio 
Grande do Sul, onde por tempos os plantadores não compravam sementes da Monsanto, mas 
usavam sementes piratas. 
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estivesse a multinacional demandando e obtendo reparação, com 

lesão à situação moral dos plantadores; 

(e) A Monsanto imputa ao plantador uma licença limitada a um peso 

determinado de soja por peso de semente vendida, restringindo 

desta feita a capacidade de produção do plantador; 

(f) Enfim, quando a semente de soja é vendida a uma Traider, a 

compradora cobra um acréscimo por todo o peso em demais da 

produção licenciada, assim como por toda soja que o plantador 

declara como não RR1, mas a traider – examinando – entende ser 

transgênica45. 

Uma vez expirado o prazo da patente, todos os efeitos acima 

mencionados não terá efeito algum, incorrendo a Monsanto em danos morais, 

concorrenciais e morais. Além disso, arrogou-se de uma exclusividade que não 

tinha, não somente cobrando “indenizações”, (como as denominava), mas 

preveniu que o plantador competisse com ela Monsanto. 

A inconstitucionalidade das patentes pipeline está justamente na sua 

natureza jurídica, pois se pretende tornar patenteável, em detrimento do 

princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público, 

promovendo o legislador ordinário, assim, "uma espécie de expropriação de um 

bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional".  

Barbosa salienta que a Monsanto não somente recebeu “alugueis" por 

um bem que já não era seu (mas, pelo domínio público, como uma praça que 

todos podem entrar, fruir e sair) como também impediu que cada plantador 

reservasse e revendesse as sementes que quisesse, e ainda acresceu à base 

dos aluguéis um múltiplo cada vez que o plantador apresentasse, a moega, 

mais soja do que ela (arbitrariamente) estipulava que fosse o peso de 

reprodução licenciado.  

Assim, a cobrança de royalties pela Monsanto ao fim da vigência das 

patentes, incidiu em abuso de seu direito de patentes: 
(...) Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada 
do Direito norte-americano, segundo a qual deve o judiciário 
reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao 

                                                 
45 Todas as considerações são constantes do Parecer sobre a Monsanto de Barbosa, Denis 
Borges, p.106, 2013. ___________. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do 
patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. 
Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html  
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registro quando esse privilégio implicar na intimidação da 
concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades 
industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. 
Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do 
estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao 
fim imediato da patente – é abuso46”.  
 

 

A autoridade antitruste brasileira (CADE) já se pronunciou várias vezes 

sobre a questão das cláusulas de exclusividade ou não concorrência que a 

empresa Monsanto vem praticando em seus contratos com as pessoas (físicas 

ou jurídicas). Ao contemplar e examinar o ambiente concorrrencial relativos às 

sementes Round-up-Ready, o CADE também se manifestou em garantir a 

possibilidade de fontes ou tecnologias alternativas para quem contrata com a 

multinacional.  

Abaixo, tabela (tab.02) dos procedimentos em que o CADE se 

pronunciou sobre a matéria que é pertinente ao presente estudo:  
Processo Tipo do 

processo 
Ementa 

 
 
 
 
 
08012.012229/2007-
44 

 
 
 
 
 
Atos de 
concentração 
do artigo 54 

Ato de concentração. Operação em âmbito nacional. 
Aquisição pela Monsanto do Brasil Ltda. Da totalidade do 
capital social da Agroeste Sementes S.A. Hipótese prevista 
no artigo 54 § 3° da Lei 8.884/94. Apresentação tempestiva. 
Taxa processual recolhida. Mercado relevante nacional de 
sementes de milho híbrido de alto, médio e menor 
investimento. Parecer da SEAE e pela aprovação sem 
restrições. Parecer da ProCADE pela aprovação condicionada 
à exclusão da cláusula de não-concorrencia. Aprovação da 
operação com restrições. 
 
Razão: Redução do prazo da cláusula de não-
concorrencia de dez para cinco anos. 

 
Processo Tipo do 

processo 
Ementa 

08012.000311/2007-
26 

Atos de 
concentração 
do artigo 54 

Ato de concentração. Contrato de licenciamento de tecnologia 
pela Monsanto. Mercados de Inovação. Definição de mercado 
relevante internacional de produção de tecnologia de 
sementes de soja resistente ao glifosato. Efeito 
anticoncorrencial das cláusulas. Aprovação com restrição. 
 
Restrição: Supressão da cláusula 3 que dispõe: 
 
3. A SYNGENTA somente poderá contratar e licenciar 
terceiros para a multiplicação, produção e/ou comercialização 
da Semente RR após referidos terceiros estarem licenciados 
pela Mobrás para utilização e/ou exploração comercial da 
tecnologia Monsanto. Para tais efeitos, a SYNGENTA deverá 
indicar à MOBRÁS as pessoas físicas ou jurídicas, junto às 

                                                 
46 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de 
Janeiro: Lumem Juris, 2008, p. 257. “STJ”. REsp 1166498/RJ, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, DJe 30.03.2011. 
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quais pretende contratar a produção e/ou comercialização 
podendo a MOBRÁS deixar de efetuar o licenciamento da 
tecnologia Monsanto a alguma(as) pessoa(s) indicada(s), ou 
rescindir tal licenciamento somente na hipótese da(s) 
referida(s) pessoa(s) (I) encontrar(em)-se em situação de 
insolvência, liquidação ou concordata; (II) estar(em) em 
situação de inadimplência junto a MOBRÁS ou a qualquer 
empresa pertencente ao seu grupo econômico; (III) 
produzir(em) e/ou comercializa(em) sementes de soja com 
tolerância ao glifosato que não contenha a tecnologia 
Monsanto; (IV) serem pessoas físicas ou jurídicas (a) que 
estejam ou venham estar, de qualquer maneira coligadas a 
empresas do mesmo grupo da MOBRÁS na área de 
herbicidas à base de glifosato ou (b) que sejam obtentores 
vegetais de sementes de soja, executados os obtentores 
inseridos no âmbito do presente Acordo. (grifo nosso). 
3.1 Observados o disposto no caput desta cláusula 10 para 
efeitos dos licenciamentos a serem concedidos pela MOBRÁS 
e pela SYNGENTA junto a Multiplicadores, os respectivos 
contratos versarão respectivamente sobre a utilização da 
tecnologia Monsanto e sobre a multiplicação de sementes das 
cultivares RR1, nas classes subsequentes à básica e na 
classe fiscalizada, bem como, se for o caso, sobre 
autorização para comercialização de sementes 
multiplicadas, exclusivamente para produção de soja-
grão. 
3.2.1. A MOBRÁS estipulará ainda em seus contratos de 
licenciamento de tecnologia Monsanto que a multiplicação das 
sementes RR deverá ser executada pelo licenciamento 
MOBRÁS em todas as respectivas classes legalmente 
definidas, ficando vedado ao mesmo sublicenciar a 
multiplicação, exceto no que se refere à contratação de 
Cooperantes, hipótese em que deverá ter havido o prévio 
licenciamento da tecnologia Monsanto, na forma do disposto 
no caput desta cláusula (grifos nossos). 
E modificação da cláusula 2.4 de: 
Durante a vigência do presente acordo, SYNGENTA não 
poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR 
desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, q1ualquer outra 
característica de modificação genética por meio de tecnologia 
de DNS recombinante sem que haja a previa concordância 
por escrito da MOBRÁS. 
Para: 
A vedação definida neste item não impedirá a SYNGENTA 
firmar acordos comerciais similares ao presente com terceiros 

 
Processo Tipo de 

processo 
Ementa 

08012.003296/2007-
78 

Atos de 
concentração 
do artigo 54 

Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela Monsanto 
à Brasmax de tecnologia para sementes de soja geneticamente 
modificadas. Hipótese de subsunção prevista no artigo 54 § 3° - 
faturamento. Conhecimento. Apresentação tempestiva. 
Mercados relevantes de tecnologia, melhoramento, 
multiplicação e comercialização. Ausência de sobreposição 
horizontal significativa. Beneficio social por difusão de 
tecnologia. Relação vertical. Existência de cláusula de 
exclusividade. Aprovação com restrição de modificação de 
cláusulas. 
 
Restrição: Modificação das seguintes cláusulas 
consideradas anticoncorrenciais: 
2.4 Durante a vigência do presente Acordo, a Don Mario 
não poderá direta ou indiretamente, introduzir nas 
cultivares RR desenvolvida com a tecnologia Monsanto, 
qualquer outra tecnologia, sem que haja prévia 
concordância por escrito da Monsanto. A vedação definida 
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neste item não impedirá a Don Mario de pesquisar, 
desenvolver, produzir e comercializar sementes de soja 
tolerantes ao glifosato com tecnologias outras que não a 
da Monsanto. 
3.1.2, III cuja tradução ao português deverá preservar o 
seguinte conteúdo: 
3.1.2. A Monsanto poderá deixar de efetuar o licenciamento 
da tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas 
indicadas, ou rescindir tal licenciamento a qualquer tempo, 
quando referida(s) pessoa(s) (...) (III) Produzir(em) e ou 
comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao 
glifosato que não contenham tecnologia Monsanto sem 
comprovarem que a instalação e produção, bem como, a 
embalagem, a armanezamento e comercialização de tais 
sementes será realizada de forma segregada, separada e 
diferenciada dos procedimentos relativos ás sementes com 
tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que não 
possuem viabilidade técnica e/ou econômica para realizar a 
referida segregação.  (grifos nossos) 

 
 

Processo Tipo de 
processo 

Ementa 

08012.007073/2003-
56 

Atos de 
concentração 
do artigo 54 

Ato de concentração. Operação realizada no Brasil. Celebração 
de contratos para fornecimento de acido glifosato pela 
Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de 
herbicidas, Agripec Química e Farmacêutica S.A, Fersol 
Indústria e Comércio Ltda, Nortox S.A, Pilarquim BR Comercial 
Ltda e Helm do Brasil Mercantil Ltda – requerente com 
faturamento em território nacional superior a R$400 MILHÕES 
– Hipótese prevista no artigo 54, § 3° da Lei 8.884/94. Mercado 
relevante: mercado de ácido glifosato no território nacional – 
Apresentação tempestiva – Manifestações contrarias a 
aprovação das operações. Risco de prejuízos ao meio 
ambiente concorrencial. – Determinação de exclusão da 
cláusula de exclusividade. – Aprovação com restrições. 
 
Restrição: Exclusão da cláusula que prevê que a totalidade 
de sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção 
de herbicidas à base de glifosato, observadas certas 
condições, deve ser atendida exclusivamente pelo produto 
da Monsanto. 

 
Processo Tipo do 

processo 
Ementa 

08012003997/2003-
83 

Atos de 
contratos do 
artigo 54 

Atos de concentração. Operação de comercialização de soja 
transgênica. Mercado relevante de produtos e sementes de soja 
para plantio. Mercado geográfico nacional. Hipótese prevista no 
artigo 54, § 3° da Lei 8884/94. Apresentação tempestiva. 
Divergência dos pareceres da Secretaria de Direito econômico do 
Ministério da Fazenda – SEAE/MF e Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça – SDE/MJ e Procuradoria do 
CADE quanto ás rest4rições impostas. Existência de prejuízos à 
concorrência. Aprovação com restrições. 
 
Restrições: 
 

a) Retirar da clausula 2.4 do Acordo Comercial a 
proibição de que a FMT e UNISOJA explorem 
comercialmente, sob qualquer forma variedades de 
soja tolerantes ao glifosato que não tenha sido obtido 
através do acordo técnico. 

b) Retirar a primeira parte da cláusula 1.4 do Acordo 
Técnico, que veda a FMT, durante a vigência do 
acordo, direta ou indiretamente, exercer pesquisas ou 
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desenvolver linhagens e cultivares de soja que 
expressem tolerância ao glifosato, a partir de 
tecnologia junto a terceiros; 

c) Retirar da cláusula 3 do Acordo Comercial inciso III, 
que permite à Monsanto impedir ou rescindir o 
licenciamento a pessoas que produzirem ou 
comercializarem sementes de soja com tolerância ao 
glifosato que não contenha tecnologia Monsanto. 

 
Processo Tipo de 

processo 
Ementa 

08012009279/2004-
00 e 
08012005042/2004-
41 

Atos de 
contratos do 
artigo 54 

Ato deo concentração. Operação realizada no Brasil – Celebração 
de contratos para fornecimento de ácido glifosato pela Monsanto 
do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec 
Química e Farmacêutica S.A, Fersol Indústria e Comercio Ltda; 
Nortox S.A, Pilarquim BR Comercial Ltda e Helm do Brasil 
Mercantil Ltda. Requerente com faturamento em território nacional 
superior a R$400 milhões – Hipótese prevista no artigo 54, § 3° da 
Lei 8.884/94 – Mercado relevante: mercado de ácido de glifosato 
no território nacional – Apresentação tempestiva – Manifestações 
contrárias à aprovação das Operações – Riscos de prejuízos ao 
meio ambiente concorrencial – Determinação de exclusão da 
cláusula de exclusividade – Aprovação com restrições. 
 
Restrição: Exclusão da cláusula que prevê que a totalidade de 
sua demanda de ácido glifosato utilizado na produção de 
herbicidas à base de glifosato observadas certas condições, 
deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto. 

 
Processo Tipo de 

processo 
Ementa 

08012.004091/2007-
18 

Atos de 
contratos do 
artigo 54 

Ato de concentração. Contrato de licenciamento pela Monsanto á 
Don Mario de tecnologia para sementes de soja geneticamente 
modificadas. Hipótese de subsunção prevista no artigo 54, § 3°. 
Faturamento. Conhecimento. Apresentação tempestiva. Mercados 
relevantes de tecnologia, Melhoramento, Multiplicação e 
Comercialização. Ausência de sobreposição horizontal 
significativa. Beneficio social por difusão de tecnologia. Relação 
vertical. Existência de clausulas de exclusividade. Aprovação com 
restrição de modificação de cláusula. 
 
Restrições: Modificação das seguintes cláusulas 
consideradas anticoncorrenciais: 
 2.4 Durante vigência do presente Acordo, A Don Mario não 
poderá, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR 
desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, qualquer outra 
tecnologia, sem que haja prévia concordância por escrito da 
Monsanto. A vedação definida neste item, não impedirá a Don 
Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comercializar 
sementes de soja tolerantes ao glifosato com tecnologias 
outras que não a 3.1.2, III, cuja tradução ao português deverá 
preservar o seguinte conteúdo: 
 
3.1.2. A Monsanto poderá deixar de efetuar o licenciamento da 
tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas indicadas, ou 
rescindir tal licenciamento a qualquer tempo, quando 
referida(s) pessoa(s) (...) (III) produzir(em) e/ou 
comercializar(em) sementes de soja com tolerância ao 
glifosato que NÃO contenham tecnologia Monsanto sem 
comprovarem que a instalação e produção, bem como, a 
embalagem, armazenamento e comercialização de tais 
sementes será realizada de forma segregada, separada e 
diferencial dos procedimentos relativos às sementes com a 
tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que não 
possuem viabilidade técnica e/ou econômica para realizar a 

http://www.pidcc.com.br/


Charlene Maria C. de Ávila Plaza                                                                                                           36 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.001 a 040 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

referida segregação. (...) 
 

 

 Barbosa47 comenta em específico, que: 
No processo 08912.003997/2003-83, o CADE manteve a 
posição de que mesmo na vigência da patente (e veja-se, é da 
patente de que se trata aqui) a cláusula de exclusividade 
contratual era vedada, e determinou a exclusão da respectiva 
cláusula48. No caso, a relação da Monsanto era com players de 
porte considerável, quais sejam: a UNISOJA e a Fundação 
Mato Grosso. Ainda assim, a exclusividade foi proscrita. O caso 
em questão, de outro lado, diz respeito à relação, através de 
miríades de contratos de licença de patentes (a partir de 
5.8.2010, licença de patentes inexistentes) para os plantadores 
de Mato Grosso. Nenhum desses contratos foi placitado pela 
autarquia. Em todos eles, a partir de certa data, a imposição de 
exclusividade se valeu da falta de informação ou informação 
falsa quando da vigência da causa do pagamento. 
 

 
Note-se que até o momento que se escreve este estudo, o CADE 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica adiou a análise de contratos em 

que a Monsanto concedeu licenças para que outras empresas possam atuar no 

mercado de soja geneticamente modificada com a tecnologia Intacta RR2 Pro. 

O caso gerou discussões no órgão administrativo. Os conselheiros 

debatem se contratos de licenciamento de marcas e patentes devem ser 

notificados ao órgão antitruste para julgamento. 

 Os processos da Monsanto envolvem contratos com quatro companhias 

- Syngenta, Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola (Coodetec), Don Mario 

                                                 
47 BARBOSA, Denis Borges, op. cit, p. 96-97. 
48 A SDE (fls 201/216) também entende que as relações de exclusividade estabelecidas nas 
cláusulas 1.4 (Acordo Técnico), 2.4 e inciso III da cláusula 3 (Acordo Comercial) poderão 
prejudicar o estabelecimento da livre concorrência entre os produtores de sementes de soja 
tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da Monsanto. Entretanto vale ressaltar que 
as disposições de exclusividade deveriam “ser limitadas ao período de validade das patentes 
da MONSANTO referentes à semente de soja tolerante ao glifosato”. De acordo com seu 
entendimento, a posição dominante sustentada pela Monsanto seria justificável quando 
decorrente da existência da patente, mas não existem razões para que essa situação seja 
mantida após a sua expiração e que, portanto, faz-se necessário criar condições para que, 
quando o prazo de validade da patente expire, estejam presentes condições mercadológicas 
para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. A cláusula de exclusividade 
citada acima tem sue prazo de validade atrelado à validade do próprio contrato o qual “entra 
em vigor na data de sua assinatura e vigerá até 13 de dezembro de 2014 ou até o término de 
validade de todas as patentes Monsanto, o que ocorrer primeiro” (Acordo Comercial fls. 67). A 
exclusividade pode vir a ser mantida não apenas para o período de vigência da patente, mas 
também após a sua expiração, caso o período de validade das patentes ultrapasse a data de 
13 de setembro de 2014. Daí a restrição sugerida pela SDE, que, como será visto adiante, não 
se sustenta, pois a patente não justifica as clausulas de exclusividade, as quais produzem 
efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente. Processo, p.7. 
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Sementes e Nidera Sementes -, que passaram a testar, produzir e 

comercializar variedades de sementes da soja Intacta RR2 Pro no Brasil49.  

Entretanto, se for mantida o modelo contratual anterior para a tecnologia 

Intacta Pro a Monsanto incorreria as mesmas ilicitudes que já apontamos neste 

estudo. Além disso, nos termos da legislação aplicável a tais tecnologias, não 

se concebe a possibilidade de obter, no Brasil, uma patente que seja 

substancialmente diversa das reivindicações dos privilégios anteriores. 

 
Arrogar-se de uma patente que não existe 
 
 Preceitua o texto em vigor da Lei 9.279/96: 
 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
XIII- vende, expõe ou oferece á venda produto, declarando ser 
objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho 
industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em 
anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, 
ou registrado, sem o ser. 

 
 Na mesma linha Gama Cerqueira diz que: 
 

Para verificar-se a infração consistente na falsa indicação de 
privilegio, basta o uso de qualquer menção que faça supor a 
existência de patente relativa ao produto exposto à venda ou 
anunciado, não sendo essencial o emprego das expressões 
patenteado ou privilegiado (...). 
O fato de possuir patente para certo produto ou processo não 
autoriza o concessionário a indicar essa qualidade, 

                                                 
49Desenvolvida pela Monsanto, essa tecnologia de alteração genética protege a soja contra as 
principais lagartas que atacam esse tipo de cultivo, como a lagarta da soja, a lagarta da maçã e 
a falsa-medideira. A conselheira Ana Frazão leu um longo voto sobre o assunto. Ela procurou 
superar a divergência entre os conselheiros Marcos Paulo Veríssimo e Alessandro Octaviani. 
Veríssimo entendeu que contratos de licenciamento de marcas são muito diferentes de fusões 
e aquisições e, portanto, não precisam ser submetidos a julgamento. Já Octaviani concluiu que 
a transferência de tecnologia e de patentes entre empresas concorrentes pode resultar em 
riscos à competição no mercado e, por isso, deve ser notificada ao Cade pelas empresas. Para 
Ana, os contratos de licenciamento são simples. "A propriedade intelectual continua 
pertencendo ao licenciante (Monsanto)", afirmou. Ela reconheceu que, em outros casos, que 
não o da Monsanto, esses contratos podem levar a eventuais prejuízos à concorrência, mas 
esses riscos devem ser examinados em casos de investigação de condutas anticompetitivas 
das empresas, e não em processos de atos de concentração. Por isso, a conselheira 
recomendou a aprovação dos contratos. "A meu ver, aqui se discute a licença simples, e não 
como cláusula acessória para arranjos societários mais complexos", disse. Em seguida, o 
conselheiro Ricardo Ruiz concluiu que o caso é complexo e expôs ao Cade um dilema. "Se eu 
for conhecer [aceitar analisar] todo o contrato de transferência de tecnologia, será um caos 
para o Cade como instituição", afirmou, referindo-se à possibilidade de o órgão ter milhares de 
operações desse tipo para julgar. Mas, no caso contrário, há o risco de o Cade não identificar 
eventuais práticas anticompetitivas em contratos de transferência de patentes e de tecnologias. 
Depois, o conselheiro Elvino Mendonça pediu vista dos processos e a decisão foi adiada. 
Fonte: Valor econômico de 21.03.2013. 
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indiscriminadamente, em qualquer produto de sua fabricação. 
É necessário indicar precisamente o objeto de privilégio. 
Do mesmo modo, se o comerciante ou industrial anunciar 
vários produtos, fazendo menção da patente que possui sem 
indicar precisamente qual o produto, inculca-se falsamente, em 
relação aos demais produtos, possuidor de privilégio 
inexistente50. 

 
 Assim, em concordância com Barbosa e D’ Affonseca Gusmão de que a 

afirmação contínua pela Monsanto de vigência e aplicabilidade de patentes, 

não obstante as reiterações de solicitação de títulos se valiam para afirmar 

seus royalties, tem igualmente feição ilícita penal, mesmo além do contexto do 

crime de concorrência desleal, que é de ação privada51. 

 Mais além dessas considerações – quem oculta à expiração do seu 

direito comete ilícito penal e civil, pois: 

(a) Arrogar-se patente que já não existe é crime de concorrência desleal; 

(b) Ainda fora do contexto da concorrência desleal, arrogar-se um poder 

jurídico que não se tem, para obter proveito injusto, amolda-se em 

abstrato ao crime de estelionato; 

(c) Dando a patente um monopólio legal para explorar uma tecnologia – 

ao expirar a patente, o monopólio de fato, impedindo a concorrência 

sem nenhum fundamento de competitividade senão a assimetria de 

informações se torna ilegal, pois lesivo ao Direito Público da 

Concorrência52.  

Como mencionado anteriormente, a Monsanto utilizando os mesmos 

moldes contratuais que tem nos Estados Unidos e na Europa, vem cobrando 

royalties (chamam de ressarcimento de investimentos) tomando por base ao 

valor da colheita.  

Entretanto, nestes países, além de não existir impedimentos para se 

patentear uma semente, esta é considerada um produto final – isto é, é uma 

patente de produto final.  

Dessa forma, como tenho dito exaustivamente e a título de 

considerações finais - a lei brasileira de propriedade intelectual tem suas 

peculiaridades que fazem dessa situação um fato ilegal. 

                                                 
50 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. 2, Tomo I, Parte II, 1952, 
p. 343. 
51 BARBOSA, op. cit. p. 102-103. 
52 BARBOSA, op. cit. p. 104-105. 
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Não é admissível, do ponto de vista do Direito Brasileiro, a prática 

contratual ilícita no território nacional, a pretexto de que, em outros sistemas 

jurídicos, ela seja válida.  

Aqui a cobrança de royalties tendo como base de cálculo o valor da 

colheita é uma prática equiparável à venda casada, e como tal censurada pelo 

direito da defesa da concorrência53.  

A Monsanto podia cobrar royalties com base nas patentes que dispunha 

no Brasil pelo uso do aparelho que atua no processo industrial de plantio, 

dando para tanto, vantagens em produtividade deste plantio. 

 Fora isso, a Monsanto não tem, nunca teve exclusividade sobre a 

semente e seu uso como colheita – para qualquer utilização senão o 

reprodutivo. 
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Examinaremos, neste estudo, a questão da pretensa anterioridade resultante 
de suposições a respeito de uma anterioridade não revelada, mas imaginada.  

O problema é o mesmo quanto às patentes 

Aplica-se ao desenho industrial precisamente a mesma categoria de novidade 
pertinente às patentes: 
 

Art. 96. O desenho industrial é 
considerado novo quando não 
compreendido no estado da técnica. 

Art. 11. A invenção e o modelo de 
utilidade são considerados novos 
quando não compreendidos no 
estado da técnica. 

§ 1º O estado da técnica é constituído 
por tudo aquilo tornado acessível ao 
público antes da data de depósito do 
pedido, no Brasil ou no exterior, por 
uso ou qualquer outro meio, 
ressalvado o disposto no § 3º deste 
artigo e no art. 99. 

§ 1º O estado da técnica é constituído 
por tudo aquilo tornado acessível ao 
público antes da data de depósito do 
pedido de patente, por descrição 
escrita ou oral, por uso ou qualquer 
outro meio, no Brasil ou no exterior, 
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 
e 17. 1 

§ 2º Para aferição unicamente da 
novidade, o conteúdo completo de 
pedido de patente ou de registro 
depositado no Brasil, e ainda não 
publicado, será considerado como 
incluído no estado da técnica a partir 
da data de depósito, ou da prioridade 
reivindicada, desde que venha a ser 
publicado, mesmo que 
subsequentemente. 
 

§ 2º Para fins de aferição da novidade, 
o conteúdo completo de pedido 
depositado no Brasil, e ainda não 
publicado, será considerado estado da 
técnica a partir da data de depósito, 
ou da prioridade reivindicada, desde 
que venha a ser publicado, mesmo 
que subsequentemente. 

§ 3º Não será considerado como  Art. 12. (...) 

1 Trata-se da prioridade nacional, instituto que não se estende aos desenhos industriais: Art. 17. O pedido de patente de 
invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, 
assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo 
requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. § 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada 
no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. § 2º O pedido anterior ainda pendente será 
considerado definitivamente arquivado. § 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá 
servir de base a reivindicação de prioridade. 
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incluído no estado da técnica o 
desenho industrial cuja divulgação 
tenha ocorrido durante os 180 (cento 
e oitenta) dias que precederem a data 
do depósito ou a da prioridade 
reivindicada, se promovida nas 
situações previstas nos incisos I a III 
do art. 12. 

 I - pelo inventor; 
 II - pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI, através 
de publicação oficial do pedido de 
patente depositado sem o 
consentimento do inventor, baseado 
em informações deste obtidas ou em 
decorrência de atos por ele realizados; 
ou 
 III - por terceiros, com base em 
informações obtidas direta ou 
indiretamente do inventor ou em 
decorrência de atos por este 
realizados. 
 Parágrafo único. O INPI poderá 
exigir do inventor declaração relativa 
à divulgação, acompanhada ou não de 
provas, nas condições estabelecidas 
em regulamento. 

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de 
registro, no que couber, as 
disposições do art. 16, exceto o prazo 
previsto no seu § 3º, que será de 90 
(noventa) dias 

 Art. 16. Ao pedido de patente 
depositado em país que mantenha 
acordo com o Brasil, ou em 
organização internacional, que 
produza efeito de depósito nacional, 
será assegurado direito de prioridade, 
nos prazos estabelecidos no acordo, 
não sendo o depósito invalidado nem 
prejudicado por fatos ocorridos 
nesses prazos. 
§ 1º A reivindicação de prioridade 
será feita no ato de depósito, 
podendo ser suplementada dentro de 
60 (sessenta) dias por outras 
prioridades anteriores à data do 
depósito no Brasil. 
§ 2º A reivindicação de prioridade 
será comprovada por documento 
hábil da origem, contendo número, 
data, título, relatório descritivo e, se 
for o caso, reivindicações e desenhos, 
acompanhado de tradução simples da 
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certidão de depósito ou documento 
equivalente, contendo dados 
identificadores do pedido, cujo teor 
será de inteira responsabilidade do 
depositante. 
 § 3º Se não efetuada por ocasião do 
depósito, a comprovação deverá 
ocorrer em até 180 (cento e oitenta) 
dias contados do depósito. 
§ 4º Para os pedidos internacionais 
depositados em virtude de tratado em 
vigor no Brasil, a tradução prevista no 
§ 2º deverá ser apresentada no prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data 
da entrada no processamento 
nacional. 
 § 5º No caso de o pedido depositado 
no Brasil estar fielmente contido no 
documento da origem, será suficiente 
uma declaração do depositante a este 
respeito para substituir a tradução 
simples. 
§ 6º Tratando-se de prioridade obtida 
por cessão, o documento 
correspondente deverá ser 
apresentado dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias contados do depósito, 
ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) 
dias da data da entrada no 
processamento nacional, dispensada a 
legalização consular no país de 
origem. 
 § 7º A falta de comprovação nos 
prazos estabelecidos neste artigo 
acarretará a perda da prioridade. 
§ 8º Em caso de pedido depositado 
com reivindicação de prioridade, o 
requerimento para antecipação de 
publicação deverá ser instruído com a 
comprovação da prioridade. 
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Os precedentes indicam a uniformidade do requisito: 

“Pois bem. No que tange ao desenho industrial, o princípio é o mesmo. Isto é, “o 
desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da 
técnica” (art. 96). Tal estado vindo a ser definido sob os mesmos moldes no § 1º do 
artigo em questão (“tudo aquilo quanto tornado acessível ao publico antes da data do 
depósito do pedido no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”) 
igualmente persistindo durante a tramitação do pedido de depósito até a publicação do 
deferimento (§ 2º), só cessando em vindo a ser comprovado o requisito da novidade, 
como já se viu (artigo 96, caput), ai surge a titularidade sobre o registro.” 

 TJSP, AC 224.521-4/6-00, Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, Luiz Ambra, 21 de agosto de 2008. 

 

“Comprovado que o produto fabricado e colocado no mercado pela apelante não 
atende os requisitos do art. 8º da Lei 9.279/96, ou seja, não apresenta novidade em 
relação ao desenho industrial registrado pela apelada, caracterizada está a contrafação” 

TJMG, AC 1.0319.06.023875-9/001, Décima quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, Estevão Lucchesi, 24 de maio de 2012. 

 

“Preconiza, ainda, o art. 96 que: “O desenho industrial é considerado novo quando 
não compreendido no estado da técnica”. Como bem ressaltou o MM. Juiz Singular 
(fls. 407): “Aplica-se aos desenhos industriais o mesmo requisito que as patentes de 
invenção ou modelo de utilidade, vez que “o desenho industrial é considerado novo 
quando não compreendido no estado da técnica” (art. 96 LPI). Portanto, para a 
comprovação do estado da técnica não pode haver produto similar que desconstitua a 
novidade pretendida pela autora sobre a configuração aplicada em puxador” 

TJPR, AC 689.552-1, Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, Joatan Marcos de Carvalho, 14 de dezembro de 2010. 

 

“O requisito da novidade no caso dos desenhos industriais é idêntico ao requisito no 
caso das patentes. Não obstante o requisito ser basicamente o mesmo, a concessão do 
registro não está sujeita a uma verificação prévia quanto à existência da novidade. O 
conceito de novidade implica tão-somente que o desenho seja diferente daquilo que se 
encontra no estado da técnica. Se o desenho apresenta diferenças ele preenche o 
requisito de novidade e o próximo passo será investigar se ele também apresenta 
originalidade, isto é, se essas diferenças são suficientes para que resulte uma 
configuração visual de fato distinta em relação à técnica anterior”  

TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS, 17 de dezembro de 2009. 

 

 
Assim é que analisaremos abaixo o seguinte artigo da Lei 9.279/96, todas as 
observações indicando as cláusulas do dispositivo indicados pelas letras 
apostas ao texto: 

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos [a] quando não 
compreendidos no estado da técnica[b]. 
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 § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público [c] 
antes da data de depósito do pedido de patente [d] , por descrição escrita ou oral, por 
uso ou qualquer outro meio[e], no Brasil ou no exterior [f] , ressalvado o disposto nos 
arts. 12, 16 e 17 [g]. 

 § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no 
Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de 
depósito, ou da prioridade reivindicada [h], desde que venha a ser publicado, mesmo 
que subsequentemente [i]. 

 § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de 
patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja 
processamento nacional [j]. 

A noção de novidade 

A substância do requisito da novidade – exigida de todos os objetos da 
Propriedade Intelectual - é perfeitamente descrita neste precedente:  

"A novidade é requisito essencial para que o autor da invenção obtenha o privilégio de 
propriedade e uso exclusivo. A falta desse requisito acarreta a nulidade do benefício 
concedido pelo INPI.  

Nesse sentido, também o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico 
Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, verbis: -  

"Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que 
satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor 
(n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, 
justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado.  

Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria 
invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, 
em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é 
evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio 
público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a 
liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário 
à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento. –  

Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do 
inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito 
de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos 
para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses 
motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, 
que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial. "  

TRF4, AC 2000.72.05.006066-7, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson 
Flores Lenz, DJ 13/09/2006. 

Assim é que é requisito central de validade do ato do INPI - e do direito 
exclusivo em si, ainda que expedido pelo Ministério da Agricultura, no caso de 
cultivares, ou quando a lei dispense ato de concessão, como no caso de 
direitos autorais – que a criação seja nova.  
Como recém vimos, é novo, numa definição por via negativa, o que não está no 
estado da técnica: 
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1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público 
antes da data de depósito do pedido [de patente], por descrição escrita ou oral, por 
uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (...)  

A questão assim se converte na perquirição: o objeto pretendido já se 
encontra no estado da técnica?  

[a] Novidade como requisito geral 

Novidade é o que não está no estado da técnica: faz-se a definição pelo seu 
oposto 2. 

Precedentes judiciais 
“Só que, pela Lei 9279/96, novidade diz respeito ao que não se encontra no estado da 
técnica, ou seja, tudo. Então, o objeto criado que não está no estado da técnica é 
considerado novo”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. 
Guilherme Bollorini, AO 2006.51.01.50492-8, DJ 23.06.2010. 

Novidade: requisito comum para todas as patentes e desenho 
industrial 
Como indica a lei, não há distinção entre o requisito de novidade aplicável às 
patentes de invenção, às patentes de modelo de utilidade e ao registro de 
desenho industrial. Como já expresso acima, nos dois casos a novidade é 
impiedosamente a mesma. 
Na verdade, a novidade é requisito de proteção para todos os direitos de 
exclusiva da Propriedade Intelectual: 

Quien entiende un poco de esta ardua materia, sabe que éste es el problema de las 
novedades , el cual se plantea para cualquier tipo de propiedad inmaterial, y no sólo 
para la propiedad de los inventos; pero para estos últimos se importe aun con la 
terminología: no se inventa, en efecto, algo que, no siendo nuevo, haya sido 
inventado. CARNELUTTI, Francesco. Usucapión de La Propiedad Industrial. 
Editorial Porrua, México; 1945, p. 80. 

Não há graus de novidade  
O requisito descrito neste artigo é o de novidade. Como o preceito esclarece, 
não é novo o que já está no estado da técnica. Mais ainda, para efeitos de 
exame de novidade, o estado da técnica é apenas determinado pela continência 
numa só fonte (regra de um só documento) 3.  
Para efeitos de atividade inventiva, ou ato inventivo dos modelos de utilidade, ou 
originalidade dos desenhos industriais, o exame levará em conta a combinação 

2 “A novidade, assim, é definida pelo que não é. A novidade é negativa; o que é positivo, como se verá, é a anterioridade, 
que destruirá a novidade”. (Jacques Labrunie, in Direito de Patentes, Condições Legais de Obtenção e Nulidades”, 
Manole, São Paulo, 2006). 

3 Diretrizes de exame do INPI 2002, 1.5.4 Falta de novidade: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que 
a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”. Também, 
Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.  
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das informações técnicas encontradas em quaisquer combinações de fontes, 
compatíveis ao foco de pertinência à visão do técnico na arte (ou, no caso do 
desenho industrial, “utilizador informado” 4). Mas não para efeitos de exame 
de novidade. 
Assim, não há graus de novidade: se a anterioridade é encontrada em um só 
documento, o invento não será novo. Se não for encontrada num só documento, o 
invento é novo não obstante quão conhecida ou óbvia for a técnica 5. 
Assim, ou o invento é novo (porque a anterioridade se encontra num só 
documento), ou não é novo. O quesito apresentado aos peritos, e a enunciação 
do examinador, só pode ser: “Há algum documento (ou fonte não 
documental) em que uma anterioridade do invento, arguido como novo, seja 
exposta publicamente, completamente, suficientemente, e com certeza quanto 
à data?” A resposta só pode ser sim, ou não. Sem qualquer condicionamento 
ou equivocidade.  

Precedentes judiciais 
“Patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do 
invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público 
ou comum, e, portanto insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário 
conhecido e provido.” Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 58535-sp. 
Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05. Primeira turma. Publicações: DJ - data-
12.04.67 

 

"Com efeito, após análise comparativa dos documentos apontados pela autora como 
aqueles que antecipavam a novidade ao modelo em tela MU 8403486-6, o perito do 
juízo verificou diferenças significativas entre aqueles e o modelo que se pretende 
anular. Logo, a anterioridade desses modelos não afasta a novidade do modelo MU 
8403486-6, uma vez inexistente a identidade entre eles". Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 
2010.51.01.808460-9, DJ 11.05.2012. 

 

4 Quanto a esta noção, vide BARBOSA, Denis Borges . Do Requisito de Originalidade nos Desenhos Industriais. Revista 
da ABPI, v. 106, p. 3-28, 2010. BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na 
Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. 578p. Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira, Direito Industrial - Vol. 
VIII, Livraria Almedina, Lisboa, 2012. Igualmente BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva como requisito de 
objetividade, Publicado no vol. 1 da Revista Criação do IBPI, Apresentação do artigo na EMARF 2a.Região em 
19/8/2008, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trf21982008.pdf; também Do estado da 
técnica relevante para apuração da atividade inventiva (dezembro de 2012), em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tecnica_apuracao_atividade_inventiva.pdf e Da noção 
de atividade inventiva (dezembro de 2012), em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_inventiva.pdf. 

5 Note-se que há alguns precedentes que, desejando estabelecer uma distinção relativa à originalidade, e não realmente à 
novidade, referem-se a uma errônea “novidade relativa” em face de desenhos industriais. Não há tal coisa. A novidade é 
uma só, e no sistema brasileiro, absoluta para todas as patentes e para o desenho industrial. Por exemplo: “A novidade 
exigida como requisito para o registro de desenho industrial é apenas relativa, ou seja, basta que a combinação dos 
elementos conhecidos resulte em composição distinta, para que seja capaz de ensejar um registro." TFR2, 
2004.51.01.520066-0, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Liliane 
Roriz, 29 de abril de 2008. “Composição distinta” é elemento do requisito originalidade.  
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"A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de 
propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício 
concedido pelo INPI". REO - 267247 Processo: 200102010231614, 2TRF, Segunda 
Turma Data da decisão: 14/11/2001 Fonte DJU DATA: 22/01/2002 Relator(a) Juiz 
Castro Aguiar. 

 

“A mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais pode ser privilegiável 
se produzir, no seu conjunto, efeito técnico novo ou diferente. (...) Milita a favor da 
novidade e da patenteabilidade a análise, consentânea e uniforme, a favor da inovação, 
feita em diversos países (Estados Unidos, Austrália e França), reforçada por dois 
laudos técnicos realizados no Brasil pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. 
Guilherme Calmon, AC 1999.51.01.011938-8, DJ 29.01.2008. 

 

"Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou 
disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado 
acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de 
patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, 
exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o 
modelo é novo ou não." Tribunal Segunda Região, AC 416662, Processo: 
200451015349930, Primeira Turma Especializada, Aluisio Goncalves de Castro 
Mendes. Decisão: 16/12/2008 DJ 04/02/2009 - Página:39 

 

“Estando a reivindicação no estado de técnica, conforme documentação juntada, 
prova pericial e precedente de indeferimento realizado em outro país (Alemanha), 
correta a sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da patente. Recurso 
adesivo não conhecido e negado provimento no duplo grau obrigatório de jurisdição e 
na apelação.” TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 385805, Processo nº. 
1994.51.01.010735-2, Primeira Turma Especializada, Relator: Des. Abel Gomes, 
julgado em 10.6.2008 

Novidade é matéria concreta e de fato 
Novidade é matéria de fato. Não há categorias de invento para os quais se 
presuma, em abstrato, falta de novidade. Por exemplo, se uma utilidade prática e 
técnica (art. 10) de um elemento conhecido é alegada, há que se verificar, 
especifica e factualmente, se há alguma anterioridade definida em um só documento 
(ou fonte não documental), em que de maneira pública, total, suficiente e em 
data certa aquela utilidade prática e técnica foi descrita.  
 Apurando-se que não há tal anterioridade, prossegue-se a análise para verificar 
os requisitos de atividade inventiva (se invenção), ou de ato inventivo e melhoria 
funcional (se modelo de utilidade), originalidade (se desenho industrial), aplicabilidade 
industrial, se há proibição categórica pelo art. 18, a utilidade industrial do art. 
15, a unidade de invento dos arts. 22, 23 e do desenho (art. 101), e se há 
suficiência descritiva (art. 24).  
Se – naquele caso específico, e factualmente - não se prova anterioridade em um 
só documento, há novidade. Não há, repita-se, categorias abstratas de falta de 
novidade. Há, sim, categorias abstratas de negativa categórica (art. 18); se há 
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hipótese de incidência patentária (art. 10) e não há exclusão categórica, todos outros 
requisitos se apuram caso a caso e faticamente.  

Precedentes judiciais 
"A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar 
compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar 
exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou 
qualquer outro meio no Brasil e no exterior. A aferição do requisito da novidade é 
matéria fática, cujo deslinde depende de dilação probatória". Agravo de Instrumento - 
39371 Processo: 96030360511, 3TRF Segunda Turma, 15/08/2000 , DJU de 
20/10/2000, p. 203 Relator(a) Juiz Arice Amaral.  

Valor da prova testemunhal 
"O laudo pericial elaborado pelo Perito do Juízo demonstra: que as maquetes 
produzidas pela parte autora tem a mesma função da patenteada, embora apresentem 
algumas diferenças; que não é possível afirmar, com certeza e segurança, que as 
maquetes da parte autora já eram produzidas antes do depósito da carta patente (fl.37), 
isso porque as notas fiscais juntadas aos autos não trazem especificações e porque as 
fotos das maquetes não contém datas (e nem haveria a possibilidade de datar os 
moldes fotografados), não se prestando tais documentos como prova de anterioridade 
(fl. 287).  

Informa que "Dentro da documentação trazida aos Autos e tendo como referência o 
que significa estado da arte pelo art. 11 da LPI, não existe nenhum documento que 
anteveja o objeto da patente." (fl. 257). Por outro lado, as provas testemunhais são 
conclusivas. (...)  

Com efeito, considero consistente o conjunto probatório, que aponta para a ausência 
do requisito novidade, eis que o processo supostamente criado por Ademir Arlindo 
Voltz, cujos direitos foram cedidos à Tek Fibra, já era conhecido na indústria 
calçadista, de modo que desatendido o requisito previsto no art. 11 da Lei de Patentes. 
É o que demonstram os depoimentos arrolados acima."  

TRF4, A 2001.71.08.009072-0/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região,Des. Edgard Antônio Lippmann Júnior, 23 de abril de 2008. 

[b] Estado da técnica 

Constitui o estado da técnica tudo o que foi divulgado ao público, antes do 
pedido de patente. A expressão central aqui é “divulgado”: o conhecimento 
da informação sobre a solução técnica para o problema técnico, de forma pública.  
A noção de estado da técnica, para a lei brasileira (vide o §1º deste art. 11), 
corresponde à definição do PCT, na alínea “a” da regra 33,1: 

“ (...) o estado da técnica pertinente abrangerá tudo o que foi tornado acessível ao 
público em todos os recantos do mundo, por meio de divulgação escrita (inclusive 
desenhos e outras ilustrações) e que seja capaz de ajudar a decidir se a invenção 
reivindicada é nova ou não e se ela implica ou não em atividade inventiva (isto é, se ela 
é evidente ou não), contanto, porém, que sua colocação à disposição do público tenha 
ocorrido entes da data do depósito internacional”. 

Porém vai além, ao incluir também toda divulgação não escrita indicada no 
PCT, Regra 33.1, alínea “b”, divulgação oral, um uso, uma exposição, ou quaisquer 
outros meios, tenha tal divulgação não escrita sido mencionada em divulgação 
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escrita, ou não. Assim, o estado da técnica no Brasil vai além daquele apurável 
segundo o PCT.  
Países há que tem definições mais restritas do estado da técnica, dela 
excluindo, por exemplo, tudo que for não escrito, divulgado fora do território 
nacional. Não no Brasil. Para os efeitos de definição do estado da técnica se 
incluem todas as divulgações, em qualquer parte, a qualquer tempo. 

Estado da técnica e domínio público 
Um conhecimento técnico pode ingressar no estado da técnica, na forma deste 
artigo, sem fazê-lo simultaneamente no domínio público.  
Para efeitos deste artigo, domínio público, ou mais precisamente, “domínio do 
público”, é a situação jurídica em que qualquer pessoa pode fazer uso 
econômico pleno dos conhecimentos técnicos no estado da técnica, sem que o 
vede o direito; qualquer pessoa pode, mesmo, exercer direito próprio para 
impedir que haja apropriação privada desta matéria já contida no estado da 
técnica, pois essa liberdade de uso do conhecimento já está, como valor 
positivo, no seu patrimônio.  
Mesmo quando o conteúdo técnico do pedido é publicado na forma do art. 
30, ou entra de outra forma no estado da técnica, muitas razões de direito podem 
impedir o seu ingresso em domínio público. Por exemplo: 

(a) Subsiste direito de pedir patente por terceiros ao mesmo tempo que  
(b) Ocorre uma das hipóteses legais de deslocamento da apuração do estado 

da técnica para data anterior àquela em que houve a efetiva revelação, 
como a graça, as prioridades, etc. Ou 

(c) Subsiste o direito ao pedido de patente (D2), estando o pedido em curso 
perante o INPI. 

Precedentes judiciais 
“É de se entender como inserida no estado da técnica a invenção cuja divulgação se 
deu por seguido noticiário dos jornais, fornecendo as características básicas do novo 
sistema que veio a ser conhecido como “DDC” (Discagem Direta a Cobrar) e, mais 
que tudo, a noticiada e comprovada nos autos exploração comercial oferecida a 
público antes mesmo do depósito da patente, violando, portanto, o quesito novidade 
exigido pela lei para a patenteabilidade do invento”. Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, 
DJ 02.05.2008. 

 

“O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao 
público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por 
divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, 
utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é 
novo ou não”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. 
Aluísio Mendes Gonçalves, AMS 2002.51.01.507718-0, DJ 14.11.2008. 
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“Ora, certamente que após o efetivo depósito do pedido de invenção, esta deixa de ser 
nova e passa a integrar o estado da técnica, tornando-se público o seu conhecimento”. 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo 
Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007 

 

“Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem 
uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos 
da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua 
concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria 
constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter 
o privilégio em domínio público”. Acordão na AC 200102010304216, 2a. Turma 
Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região, 27 de setembro de 
2005, Relador para o Acórdão Des. André Fontes. 

 

“Direito comercial e da propriedade industrial. Prorrogação de patente concedida sob 
a égide da lei nº 5.772-71. Inaplicabilidade do Acordo Sobre Aspectos Da Propriedade 
Intelectual Relacionados Ao Comércio (ADPIC), conhecido na versão anglófona 
TRIPS. I - Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam 
patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como 
res communis omnium. (...)Voto Vencedor do Des. André Fontes, da 2ª.Turma 
Especializada em Propriedade Intelectual do TRF da 2ª. Região, em 27 de setembro de 
2005 

 

"E embora esteja claro que o Engenheiro Paulo César Cardoso tenha sido o autor da 
ideia, também é certo que ele a divulgou antes de efetuar o depósito do pedido de 
patente de sua "Forma U para execução de Laje Nervurada Mista".  

Com efeito, embora o pedido de patente tenha sido depositado em 2002 (não foi 
comprovada a necessária publicação), quatro anos antes, em 1998, ele recebeu o "15º 
Prêmio SESI Talento Brasileiro", justamente pelo invento da "Forma U para execução 
de Laje Nervurada Mista".  

No ano anterior, 1997, o jornal "DM Revista", já divulgara que o Engenheiro Paulo 
César Cardoso havia criado a "nervura treliçada para execução de laje mista", 
consignando a manchete "Inventores goianos ensinam o caminho para fazer das ideias 
criativas um grande negócio econômico" (f. 163).  

Como se vê, o autor não se acautelou em proteger seu invento antes que ele fosse 
objeto de depósito no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), pelo que 
referido invento deixou de ser considerado novo, caindo no estado da técnica, ou 
domínio público. É o que ressai do art. 11 e seu § 1º da Lei das Patentes (nº 9.279, de 
14/05/1996)". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Apelação Cível Nº 
1.0701.07.201430-4/001, Voto Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, Julgamento: 
25/08/2009. Publicação: 25/09/2009. 

 

"Utilização de mesmo modelo de peça industrial em produto de concorrente - 
Hipótese em que não constitui privilégio de invenção, não se configurando como 
patente, modelo industrial ou modelo de utilidade - Artefato que não goza da proteção 
da lei - Indenização não devida. CONCORRÊNCIA DESLEAL - Descaracterização - 
Fabricante que oferece prêmios de incentivo a vendedores de supermercados pelas 
vendas do produto efetuadas - Admissibilidade.  



Da novidade nos desenhos industriais 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                 53 
 

Se a peça industrial não goza de privilégio de invenção, não se configurando como 
patente, modelo industrial ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo da 
produção de artefatos industriais, não merece a proteção da lei, podendo ser utilizada 
por todos. O oferecimento pelo fabricante de prêmios de incentivo a vendedores de 
supermercados pelas vendas do produto efetuadas constitui pratica corriqueira, não 
configurando concorrência desleal. (...)  

Com efeito, em princípio, se o tal "novo quadro para bicicleta" não goza de privilégio 
de invenção não se configura como patente, modelo industrial, ou modelo de 
utilidade, encontrando-se no campo de produção de artefatos industriais, não merece 
a proteção da lei. Se não merece a proteção da lei, todos, inclusive a ré, podem usá-lo 
sem sanções.  

Como, com muita propriedade, lembrou o Magistrado: "Essa criação considerada que 
seja, como quer a autora, em termos de projeto, desenho ou modelo, se dissociada do 
caráter industrial do objeto a que está sobreposta, como produção artística, apenas 
restará a figura geométrica de um circulo que, além de supérfluo à serventia do objeto, 
não pode ser considerada como obra intelectual protegível dentro dos direitos autorais 
e, se fosse, não seria de criação da autora" (fls. 143).  

Desbordando desse campo, nenhum direito também restaria à autora, de proibir, a 
quem quer que seja, de se utilizar do alegado modelo de utilidade. Como lembrou o 
Magistrado:  

"Ocorre que, por essa outra trilha já se enveredou a autora e não obteve sucesso. Eis 
que o INPI, em agosto/73, lhe negou a patente, inclusive em grau de recurso, do 
modelo que ela obteve por cessão de Inge Ljunggren, como modelo industrial e como 
invenção, por carecer de novidade, bem como por não apresentar característica 
inventivas, estando absorvido pelo estado da técnica (fls. 120-177, do apenso).  

Modelo esse que, conquanto negue a autora, na sua essência, em quase nada difere 
deste outro que é objeto dos autos, descrito que foi como sendo um "novo modelo de 
quadro de bicicleta caracterizado por ser o quadro dotado de um reforço constituído 
por um tubo recurvado em círculo e tangente a três das quatro barras do quadro", e 
que é melhor visualizado no desenho de fls. 124 do anexo".  

TJSP - Ap 81.041-1 - 8.ª Câmara - j. 13/5/1987 - rel. Villa da Costa. 

Anterioridade resultante de patente anterior renunciada 
"III - O próprio titular da patente, na contestação, afirma que o objeto da patente 
MU7902353-3 é uma evolução do objeto da patente MU7801901-0, tanto que, 
posteriormente, renunciou a esta por considerar aquela mais adequada. Assim, há que 
se constatar que o objeto da patente MU7902353-3 abrange o objeto da patente 
MU7801901-0 com alguma diferenciação.  

Desse modo, o que foi antecipado pelo pedido de patente MU7801901-0 encontra-se 
no estado da técnica em relação à patente MU7902353-3, carecendo, esta, neste ponto, 
do requisito da novidade. Conforme análise feita pelo INPI, em exame de 
requerimento de nulidade administrativa, as reivindicações 1 e 2 já estariam abrangidas 
pelo estado da técnica, pois existentes no objeto da patente MU7801901-0; desse 
modo, as reivindicações 1 e 2 passaram a constituir o preâmbulo do quadro 
reivindicatório, sendo o fator diferencial entre os referidos objetos, a reivindicação 3 
do modelo de utilidade MU7902353-3, que passaria, assim, a ser o elemento 
caracterizador do quadro reivindicatório.(...)  

V - A renúncia do titular à patente, gera sua extinção e, extinta a patente o seu objeto 
cai em domínio público, conforme previsto no art. 78, II e parágrafo único da Lei nº 
9.279/96. Portanto, o objeto da patente MU7801901-0, caiu em domínio público 
desde a sua extinção, o que reforça a ausência de novidade para a patente posterior no 
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que foi antecipado e, portanto, não há que se falar em anulação da decisão do INPI 
que restringiu o quadro reivindicatório, eis que correto o entendimento de que 
somente a reivindicação 3 poderia ser considerada o elemento novo do modelo de 
utilidade MU7902353-3 (...)  

VII - Ausência dos requisitos previstos no art. 9º da Lei nº 9.279/96, uma vez que, 
conforme demonstrado pelo laudo pericial, bem como reconhecido pelo INPI, as 
características expostas na reivindicação 3 (à qual foi conferida a proteção), embora 
novas em relação ao modelo de utilidade MU7801901-0, são desprovidas de ato 
inventivo que possa gerar melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas 
compostas de duas partes." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma 
Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008. 

Novidade absoluta 
A definição do estado da técnica do art. 11 §1º configura a novidade da lei 
brasileira como absoluta. Ela é absoluta para ambos os tipos de patente e para 
o desenho industrial. Ela é absoluta quanto ao espaço geográfico (todos os 
países do mundo), quando ao tempo (a qualquer tempo na história), e quanto 
ao meio de divulgação (escrita ou não escrita, oral ou por uso).  
A noção de novidade relativa é apenas doutrinária: aplica-se a patentes do 
passado, ou a patentes de outros sistemas jurídicos.  

Precedentes judiciais 
“Os requisitos da patenteabilidade, previstos na legislação de regência, são a novidade 
e a suscetibilidade de utilização industrial.  

II- A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar 
compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar 
exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou 
qualquer outro meio no Brasil e no exterior.  

III- A aferição do requisito da novidade é matéria fática, cujo deslinde depende de 
dilação probatória.  

IV- Inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada para fins de anulação da 
patente, anteriormente ao regime probatório pleno”.  

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 2ª Turma, Des. Arice Amaral, AC 
96.03.036051-1, DJ 20.10.2000. 

 

 “A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma 
novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, 
até aquele momento, era de conhecimento do público. Determinadas situações 
apresentam problemas técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, 
em nítida relação de causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio 
ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos 
outros”.  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 
AC 2002.51.01.523996-8, DJ 08.07.2008. 

 

Com relação ao PI 8503781, requerida pelo réu Hélio em 1985, a nulidade do registro 
é ainda mais flagrante. É que a extensa documentação juntada aos autos comprova 
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que o produto era comercializado desde 1983, o que afasta de plano o requisito da 
novidade absoluta, essencial aos pedidos de patente de invenção”.  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, 
AC 2000.02.01.018537-5, DJ 29.02.2008 

 

“Segundo o TJSP em Divina Pereira Embalagens v. Maristela Pereira Ind. Com. (TJSP 
Processo:0600761-74.2008.8.26.0010 Apelação Relator(a): Sebastião Carlos Garcia 
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado Data do 
julgamento: 30/06/2011 Data de registro: 06/07/2011 Outros números: 
990102219925) ao discutir os direitos oriundos do MU7702257 conclui  

“No entanto, conforme provas coligidas nos autos pela ré apelada, embora a autora 
detenha a patente respectiva, não pode gozar do benefício da exclusividade, posto que 
os modelos de embalagens para doces e similares por ela patenteados, já eram 
fabricados, muito antes do depósito do pedido da patente [...] faltou à autora-apelante 
o requisito essencial para o reconhecimento de seu direito de exclusividade sobre o 
produto, consistente na novidade”.  

O parecer do juiz conclui que não se pode falar em contrafação e cita outros julgados 
que concluíram no mesmo sentido: “Propriedade Industrial. Desenho industrial 
relativo a teleprompter patenteado no INPI pela autora. Ausência de novidade e 
inventividade porque fabricado e vendido várias décadas antes do registro do desenho 
pela agravada. Caracterização do estado da técnica de que cogita o art. 96, § I o, da Lei 
n° 9279/96, por meio do qual não pode ser considerado novo o que já se tenha 
tornado acessível ao público antes do registro. Recurso provido para julgar 
improcedente a ação" (Apelação n° 550.917-4/6 - Quarta Câmara de Direito Privado - 
Rei. Des. Maia da Cunha). [...]  

Marcas e patentes - Desenho industrial - Registro obtido em 2002 - Posterioridade - 
Apelada que comercializava acondicionador de marmitas desde 1997 - Artefato em 
estado de técnica - Contrafação não configurada - Decisão mantida - Recurso 
improvido". (Apelação n° 625. 752-4/3-00 - Terceira Câmara de Direito Privado - Rei. 
Des. Beretta da Silveira) [...] 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Patente - Violação de privilégio de invenção – 
Artefato em estado de técnica (domínio público ) - Foguete que não pode ser 
considerado como novo, não caracterizando contrafação de patente industrial - 
Decisão confirmada". (Apelação Cível n. 36.782-4 - Santa Branca - 9ª Câmara de 
Direito Privado - Relator Franciulli Netto)”. 

 

Fundindo, equivocadamente, a noção de novidade com a de atividade 
inventiva: 

“Novidade absoluta, portanto, não pode ser considerada uma mera alteração de 
dispositivos. Tenho que, para fins de se aferir a novidade absoluta, há que se perquirir 
sobre o efeito tecnológico alcançado. A novidade absoluta requer um efeito técnico 
sobremaneira distinto daquilo já existente no estado da arte”. Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 
2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009. 

“Contrapostos os objetos da patente anulanda com os da máquina formadora 
adquirida pela empresa-ré, e verificada a identidade entre seus elementos – internos e 
externos, dissemelhados apenas no concernente ao espaço reservado entre o 
aquecedor e o corpo da máquina, destinado a promover o adequado resfriamento das 
superfícies da folha termoplástica, é de concluir-se pela inexistência da suposta 
novidade, tratando-se de mera adaptação do estado da técnica, sem atingir um efeito 
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técnico novo”. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 5ª Turma, JC. Santoro 
Facchini, AC 90.03.026990-4, DJ 22.08.2000. 

Novidade objetiva 
Ao referir-se ao estado da técnica, a lei indica tratar-se aqui de novidade objetiva. 
Irrelevante se a criação técnica é subjetivamente nova: se a informação 
proveio do autor de invento industrial, sem cópia nem usurpação (novidade 
subjetiva). Ainda que autêntico e não copiado de ninguém, o invento não será 
patenteável se já constante do estado da técnica.  

Precedentes judiciais 
 

"De primeiro, entendemos que a patente que ostenta o querelante deve ser examinada 
nos exatos lermos do art. 188 do Dec.-lei 7.903/45, no que tange à sua provável 
nulidade, fato que, se impõe, dadas as drásticas e necessárias conseqüências que ela irá 
irrogar no campo do Direito Penal. 

Tal fato, aliás, não é novidade, pois, o repertório de jurisprudência pátria, revela 
inúmeros precedentes nesse sentido, tal como no caso da patente de "rede" onde o 
eminente Juiz Dínio Garcia, na Ap. crim. 13.598 (RT 413/268), dizia: "Pois a rede, em 
si, é uma das mais primitivas manifestações de cultura", pois dava o delito como não 
configurado dada a "ausência absoluta de novidade do produto patenteado pelo 
querelante". 

No mesmo sentido o caso da "original configuração introduzida em fôrma para 
queijos" (TACrimSP, RTJ 39/201), onde o eminente juiz Onei Raphael já dizia: "Não 
é necessário dizer que a ocorrência de contrafação depende da existência de um 
privilégio válido. E que nenhum privilégio é válido se seu objeto carecia de novidade 
ao tempo em que o privilégio foi requerido. A lei, com efeito, só protege as intenções, 
e invenção, evidentemente. não há onde não há novidade" 

Ainda, lições semelhantes são colhida na RT 368/239, 378/215 e 439/411, 
JTACrimSP 46/352 etc. 

A lei dá sua proteção ao inventor desde que estejam satisfeitas certas condições por ela 
imposta, pois o privilégio se constitui "em restrição à atividade do comércio e da 
indústria, em benefício do inventor, com detrimento dos interesses de toda a 
coletividade; é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes 
ao domínio público ou comum, sob pena de criar monopólios injustos, incompatíveis 
com a liberdade de trabalho", como ensina João da Gama Cerqueira (Tratado da 
Propriedade Industrial, 2.ª ed., São Paulo, Ed. RT. 1982. v. 1). 

A invenção só é privilegiável quando é nova (art. 6.º da Lei 5.772/71), original, não 
podendo derivar do que "foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição 
escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio", e não serão privilegiáveis "as 
justas posições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de 
fôrma, proporções, dimensões ou de materiais." (art. 9.º, "e", do mesmo diploma 
legal). 

Em verdade, a patente 38.003.566, expedida em 27.3.84 pelo INPI, chega às raias do 
absurdo, pois refere-se a privilégio de invenção de "aglomerado de retalhos e 
respectivo processo de fabrico", que, na realidade, retrata uso e costume milenar de 
aproveitar-se de retalhos de tecido, de "quaisquer Outros tipos", além dos de "malha 
de algodão", enfim, de qualquer tipo, realmente, para, costurados com qualquer 
formato ou tamanho, serem utilizados para limpezas em geral. 
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O relatório descritivo da patente de invenção é um atentado ao bom senso e a 
qualquer consciência mediana, face aos requisitos legais que informam os princípios 
de proteção das invenções, propriamente ditos. 

Um dos requisitos básicos da invenção está na novidade, objetivamente considerada, 
que, na presente hipótese, não existe em nada, bastando que nesse passo se recorde de 
passagem de Monteiro Lobato em Urupês no conto "Colcha de retalhos", feito em 
1915, no seguinte sentido: 

"A velhinha sentava-se à luz da janela e, abrindo uma caixeta, pusera-se a coser, de 
óculos na ponta do nariz." 

"Aproximei-me, admirativo." 

" - Sim, senhora! Com 70 anos." (o grifo é nosso) 

"Sorriu, lisonjeada." 

" - É para ver. E isto aqui tem coisa. É uma colcha de retalhos que venho fazendo há 
14 anos, dês que Prigo nasceu Dos vestidinhos dela vou guardando cada retalho que 
sobeja e um dia os coso. Veja que galantaria de serviço..." (o grifo é nosso) 

"Estendeu-me ante os olhos um pano variejado, de quadrinhos maiores e menores, 
todos de chita, cada qual de um padrão." 

Inclusive, o interrogatório do querelado Nílton Herrera Savaris - fls. 95 e v. - revela a 
grande realidade da presente patente, que só pode ter sido deferida por erro, e erro 
grosseiro, se não, vejamos: que jamais poderia imaginar que alguém fosse registrar a 
patente deste objeto; que nada é inventado; que os resíduos que sobram na confecção 
de uma camisa de malha são adquiridos pelo querelado, e costurados um sobre o 
outro, trata-se de expediente ao alcance de qualquer pessoa, não havendo ciência para 
costurar resíduos de malhas uns sobre os outros". 

Lembra ele, ainda, que já se dedicara a tal fabrico, desde 1976. 

Ora, não resta a menor dúvida de que o privilégio revelado carece de qualquer 
novidade e, portanto, não merece a proteção legal apropriada. 

A realidade da nulidade da patente apresentada é estreme de dúvida e a absolvição dos 
querelados se impunha, como se impõe a manutenção dela, com fundamento no inc. 
III do art. 386 do CPP, e não no inc. V, como constou, o que deve ser adequado no 
presente julgamento."  

TACrimSP - Ap 455.857-1 - 10.ª Câmara - j. 5/5/1987 - rel. Walter Costa Porto 

Outros tipos de novidade  
Conquanto a novidade seja requisito inafastável de proteção para todos os 
tipos de exclusiva da Propriedade Intelectual, outros tipos de proteção à 
tecnologia terão diferentes tipos de novidade.  
Por exemplo, para os cultivares, há novidade enquanto o vegetal não tenha 
sido oferecido ao público 6. Com efeito, como o elemento relevante para o 
desenvolvimento tecnológico é a circulação da informação genética constante 
da própria planta, a simples divulgação de informação não-genética sobre a 

6 Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, art. 3º. (...) V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no 
Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no 
Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para 
espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies; 
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planta, não permitindo a reprodução da tecnologia por todos, não fere o 
requisito de novidade. 
Mas a novidade prescrita para as patentes (PI e MU) é a do art. 11, que é 
idêntica à prevista no art. 96 para os desenhos industriais.  

A noção de anterioridade 

A anterioridade é o conhecimento técnico anterior ao depósito do pedido, 
que, contido num só documento, impede a novidade.  

A resistência eficaz à divulgação consagra a novidade 
Como se enfatizou acima, novidade é uma questão de fato. Ocorra o que 
ocorrer, se um objeto entra no estado da técnica, a vontade do depositante em 
que isso tivesse ocorrido, ou seu descuido em guardar sua novidade, é 
irrelevante. A revelação involuntária, ou a insciência das regras do jogo, 
poderá ser reparada – se for o caso – pelos casos de exceção (listadas abaixo) à 
regra geral de que a anterioridade é apurada ao momento do depósito.  
No entanto, a resistência do depositante a que o objeto de seu pedido tenha 
caído no estado na técnica é relevante se os meios utilizados para reservar o 
interesse no sigilo foram eficazes. Ou seja, se eles preveniram, tanto 
manifestando o intuito de reserva quanto o fato do sigilo,  que houvesse uma 
anterioridade, tal como definida a seguir. 

Precedente judicial  
"Contudo, o fato de constatarmos que os documentos examinados, de fato, versam 
sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora 
apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o 
INPI. Em outras palavras, o cerne da questão consiste em determinar se tais 
documentos representam evidência inequívoca de que o objeto do registro já se 
encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do depósito, carecendo, 
pois, de novidade.  

Nesse particular, faz-se mister ressaltar que a divulgação do objeto de um determinado 
registro implica necessariamente em se constatar uma disponibilidade total e irrestrita 
ao público, isto é, uma divulgação em um grau capaz de expor toda a sua integralidade 
e que não esteja subordinada a uma obrigação de confidencialidade. In casu, não me 
parece que os documentos em tela guardem caráter essencialmente público, não se 
tratando, a meu ver, de material destinado à exposição comercial, mas simplesmente 
de relação de protótipos elaborados pelo apelante.  

Tal entendimento é reforçado pela observação inscrita no documento acostado às fls. 
63:"Este desenho e toda informação nele é de propriedade de A.H.F. É confidencial e 
está sendo entregue para uma finalidade específica e deverá ser devolvido se solicitado, 
nem este desenho ou qualquer parte dele, ou qualquer informação sobre ele poderão 
ser copiados e exibidos ou fornecidos a terceiro igualmente não poderá ser 
fotografado (sic) qualquer objeto fabricado ou montado baseado neste desenho sem o 
consentimento por escrito de Antonio Herera Filho".  

Assim, caso o material ora analisado tenha sido entregue pelo titular a terceiros, esta 
entrega estava, a toda evidência, sujeita a uma obrigação de confidencialidade. Além 
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disso, evidencia-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria 
crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser 
disponibilizado em escala irrestrita, pois não se sabe nem mesmo como teve acesso ao 
mesmo" 

 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 
AC 2005.51.01.522110-2, DJ 07.03.2012 

A regra de uma só fonte 
Haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral 
por um único documento do estado da técnica 7. Tal entendimento, que encontra 
guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem 
certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar 
documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal 
forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No 
dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser 
lido como um mosaico de anterioridades.  
Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – 
um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação 
de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é 
naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) 
não consistiria anterioridade.  
Dizem as Diretrizes de Exame do INPI: 

1.5.4 Falta de novidade 

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo 
não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. (...)  

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um 
outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, 
o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao 
primeiro documento que contém a referência. 

Assim, o que o perito ou examinador tem de fazer é indicar qual a fonte 
(documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na 
reivindicação do privilégio em questão. Uma única fonte 8. O perito ou 
examinador não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a 
integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade.  

Precedentes judiciais  
“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, 
considero que a regra de um só documento, trazida pela 2 ª Ré não se aplica no caso 
em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” 
a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a 
que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos 

7 Por exemplo, Dannemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47. 

8 Salvo, como indicado, essa única fonte se referir literalmente a outras fontes. Por exemplo: esta solução técnica é 
idêntica à constante do documento publicado na revista tal, número tal, página tal, com a diferença que .... 
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outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as 
informações”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. 
Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008. 

Data da anterioridade 
A anterioridade, já o nome o diz, precederá ao momento do depósito do pedido 
que arguiu novidade, ou da prioridade mais antiga.  
Dizem as Diretrizes de Exame do INPI: 

1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade 

Para os efeitos do exame, considera-se em princípio como data para a determinação 
de novidade a do depósito do pedido ou, onde couber, a da prioridade mais antiga 
reivindicada. 

Precedentes judiciais:  
“... os documentos com data posterior à patente não seriam admitidos como meios 
hábeis de prova do estado da técnica”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª 
Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão 
unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.  

 

“Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a data que 
deve ser considerada para fins de verificação de anterioridade do estado da técnica 
deve ser a data do depósito e não a data da concessão da patente. Assim sendo, não há 
qualquer impedimento de se considerar a patente US567606-2 como anterioridade 
impeditiva, uma vez que, conforme documento de folha 108, esta foi depositada em 
23/09/1996, ou seja, anteriormente ao depósito da patente MU 7702611-0, que 
somente foi realizado em 10/09/1997, conforme documento de folha 44”. Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AI 
2009.02.01.013468-1, DJ 05.07.2010. 

Tudo que está no estado da técnica é anterioridade 
Adotado no direito brasileiro o princípio do estado da técnica em novidade 
absoluta, tudo o que nele estiver será potencialmente anterioridade. No 
entanto, não há anterioridade difusa: ela existirá num só documento (ou fonte não 
documental). Assim, qualquer documento que, de acesso público, de forma 
completa, de maneira suficiente (art. 24) e com data certa, revelar o invento, 
derrotará a novidade alegada. 
Esteja ele em qualquer campo da técnica.  

Precedentes judiciais 
“A exigência, feita na sentença, acerca da necessidade de apresentação de um registro 
público nacional ou estrangeiro, ou ainda publicações datadas, para se alcançar a 
conclusão de que houve anterioridade-publicidade, se afigura medida mais rigorosa do 
que aquela existente no Direito brasileiro acerca da demonstração de que havia uso 
público dos espelhos retrovisores”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma 
Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.060008-0, DJ 22.08.2007. 
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"Se o objetivo da prova pericial era provar a novidade da patente e ausente 
impugnação específica, restou incontroversa a questão que, ademais, foi provada pelo 
autor e ratificada pela manifestação do próprio INPI, a fls. 328/331:  

"(...) a novidade era, e ainda é, requisito de patenteabilidade do modelo de utilidade, na 
ausência da qual o objeto não é privilegiável. (...) De fato, a novidade, seja à luz do 
Código anterior, ou pela lei atual, é afastada pelo uso e exploração comercial que se 
façam da invenção ou do modelo de utilidade, em data anterior ao depósito da 
patente. Isto quer dizer que, uma vez tornada acessível ao público, antes de seu 
depósito, ela não pode ser mais privilegiável, por não atender ao requisito da 
novidade. (...) o termo inicial da proteção se dá com o depósito, constituindo 
explorações anteriores por terceiros, mesmo que autorizados, introdução do objeto no 
estado da técnica."  

Desse modo, não havia razão para a produção da prova pleiteada, que nada 
acrescentaria ao deslinde da controvérsia, uma vez que a própria apelante já havia 
reconhecido a industrialização do modelo de utilidade por outra empresa, 
anteriormente ao requerimento da patente, o que demonstra que não restou cumprido 
requisito indispensável para a patenteabilidade, conforme apontado pelo INPI, e 
reconhecido pelo juízo a quo e pela Turma desta Corte, ao julgar o apelo."  

TRF3, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 1300947-
0.1996.4.03.6108/SP, proc. 2008.03.99.001884-0/SP, Quinta Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, Des. Ramza Tartuce, 24 de janeiro 
de 2011. 

Quais as provas admissíveis 
Para se considerar os índices de estado da técnica como relevantes para seu 
laudo, o perito ou examinador tem de determinar a prestabilidade da fonte de 
informação que, em tese, constaria do estado da técnica. 
A anterioridade deve ser: 

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de 
prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes. 

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos 
dados já tornados públicos. 

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo 
que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui 
invenção autônoma. 

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O 
conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a 
novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta 

Precedentes judiciais 
"No que se refere especificamente o requisito da novidade, o Denis Borges Barbosa 
salienta que: 

 “a noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, 
permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial 
estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, 
acompanharemos a Chavanne e Brust na definição dos caracteres necessários da 
anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser: 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.041 a 081 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

http://www.pidcc.com.br/


Denis Borges Barbosa                                                                                                 62 
 

Certa, quanto a existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de 
prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes. 

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento, com base nos 
dados já tornados públicos. 

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo 
que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui 
invenção autônoma. 

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O 
conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a 
novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.” 

(Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369) 

 E prossegue o autor: 

 “Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma 
integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que 
encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem 
certas exceções – a mais relevante dos quais a que permite combinar documentos 
quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem 
do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no 
procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de 
anterioridades. 

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só 
uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos 
reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente 
complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria 
anterioridade.” (Ob. Cit. p. 369-370) 

 Diferentemente do que alega o embargante, na aferição do preenchimento dos 
requisitos da novidade e da atividade inventiva exigidos para o deferimento da patente, 
deve-se proceder à apreciação do invento sob o aspecto global e não sob a ótica dos 
elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado 
da técnica."  

TRF2, Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8. Segunda Turma 
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, 28 de agosto 
de 2007. 

 

"A r. sentença a quo julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade dos 
registros supramencionados a partir de duas premissas: 1ª) que o Catálogo apresentado 
pela autora teria sido confeccionado em 2002, portanto, em momento anterior ao 
depósito dos registros pela ré; 2ª) a análise da feição das bonecas, donde extraiu a 
grande similaridade entre as mesmas. Entretanto, não há nos autos elementos que 
comprovem que o catálogo apresentado pela autora tenha sido confeccionado em 
2002. Da fotocópia constante no apenso ou de partes do referido catálogo 
colacionadas às fls.55/56 e 58/61, não é possível presumir que a nota fiscal de fls.57 
seja referente à sua elaboração. O ano "2002" grafado às fls.55 parece ter sido escrito à 
mão e na contracapa, às fls.61, não consta qualquer menção ao ano de impressão, 
assim como nas folhas internas do catálogo. Há de se ressaltar, ainda, que intimada a 
parte autora para carrear aos autos o original do catálogo em questão (fls.415), 
manteve-se inerte, conforme certidão de fls.418 (...) No que se refere ao catálogo 
BERENGUER 2002 constante do apenso, releve-se que o mesmo não têm o condão 
de comprovar que as bonecas da apelada tornaram-se acessíveis ao público antes da 
data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 
16/04/2003 (pesquisa em anexo feita no site do INPI), uma vez que tais documentos 
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não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a 
caracterizar a publicidade necessária para tanto, situação que também se constata em 
relação à nota fiscal de fl. 57. Sendo assim, os desenhos industriais da apelante não 
estavam compreendidos no estado da técnica à época do depósito". Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Ivan Athiê e voto vista do Des. 
Abel Gomes Santo, AC 2007.51.01805504-0, DJ 26.06.2012 

Certeza quanto à existência e a data 
O perito ou examinador tem de selecionar quais os documentos e índices que 
sejam certos quanto à existência e data. Quaisquer elementos que não tenham 
força probante capaz de garantir sua existência e data, não podem ser 
considerados.  
Dizem as Diretrizes de Exame do INPI: 

1.5.4 Falta de novidade 

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca 
baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide 
item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios 
(AN 127/97,item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido 
seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida 
quanto à validade destes documentos como anterioridades. 

Precedentes judiciais 
“Ao contestar o pedido, o INPI deixa de examinar a documentação apresentada pela 
autora, sob diversos argumentos: os pareceres seriam documentos particulares, 
opiniões emitidas por profissionais especializados, mas sem atender ao estabelecido no 
§ 1º, do art. 11, da Lei nº 9.279/96; os documentos relativos à Autora, privilégio 
6001738 e PI 8008432, por se encontrarem no estado da técnica; o catálogo técnico da 
Autora por não apresentar data; as notificações trocadas, por serem matéria jurídica 
(...)  

Deve ser acolhido o criterioso laudo pericial, que examinou cada uma das 
reivindicações da PI em discussão, confrontando-as com diversas anterioridades 
impeditivas, devidamente documentadas, terminando por considerar inexistir 
novidade e atividade inventiva, por se encontrar o objeto do privilégio no estado da 
técnica, há décadas.” (Grifos nossos).  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 
2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do 
dia 11.01.2008. 

 

"A r. sentença julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade do registro 
supramencionado a partir de duas premissas: 1ª) que o Catálogo apresentado pelo 
apelante teria sido confeccionado em 12/03/2003, portanto, em momento anterior ao 
depósito do registro datado de 18/12/2003; 2ª) a análise das válvulas angulares para 
dreno, donde extraiu a grande similaridade entre as mesmas.  

Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo do apelante 
apresentado pela apelada, tenha sido confeccionado em 12/03/2003, como consta da 
fotocópia constante às fls.64/74. Ainda que a data do referido catálogo esteja correta, 
não dá para verificar, com precisão, que a data em que a apelada teve acesso a este 
catálogo, tenha sido o mesmo dia da sua confecção, principalmente porque o 
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ajuizamento da ação ocorreu 30/09/2005, ou seja, data bem posterior ao depósito, 
que é de 18/12/2003.  

Ressalte-se que, às fls. 183/184, em 31/03/2005, foi exarado parecer pelo INPI, 
examinando administrativamente o pedido de nulidade referente ao DI-6304708-0, 
objeto desta lide, cujo entendimento foi no sentido de não haver comprovação da data 
de publicação do referido catálogo acima".  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2005.51.01.522111-4, 1ª Turma 
Especializada, Des. Antonio Ivan Athie, DJ 11.05.2012. 

Suficiência da revelação da anterioridade 
O perito ou examinador tem de definir, com base nos documentos 
selecionados segundo o critério do parágrafo anterior, se tal fonte é capaz de 
reproduzir inteira e eficazmente a solução técnica individualizada, de forma 
que qualquer pessoa, conhecedora da tecnologia em questão, fosse capaz de 
realizá-la. Caso as informações não sejam suficientes para tal exato fim, a 
fonte não será levada em consideração. 
Superados os dois passos anteriores, é preciso que o Perito ou examinador 
compare o que foi reivindicado na patente com a fonte selecionada. A 
informação deve ser pelo menos igual, ou mais completa, do que a constante 
da reivindicação da patente cuja nulidade é arguida. Se tal não acontecer, a 
fonte deve ser deixada de lado.  
Dizem as Diretrizes de Exame do INPI: 

1.5.4 Falta de novidade 

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca 
baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide 
item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios 
(AN 127/97,item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido 
seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida 
quanto à validade destes documentos como anterioridades. 

Totalidade 
Toda a solução técnica para a qual se busca proteção deverá estar contida na 
anterioridade de um só documento. Não haverá anterioridade se a técnica resultar 
de uma soma de conhecimentos difusamente contidos em várias fontes 
(mosaico). A anterioridade pode ser maior do que o invento examinado (conter 
o invento e mais do que o invento); mas não poderá ser menor que o invento, 
não obstante quão mínima ou óbvia for a diferença faltante.  
Aqui o “todo” se expressa (já que falamos de novidade) na expressão latina 
que expressa a categoria aristotélica: totus in tota et qualibet parte” 9: 

"Resta evidenciada a novidade quando o objeto da patente não está prefigurado 
integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma 

9 S. Gregório de Napolis, De Divinae petatis vinculis, Bonn, Tipographia Zeneriana, 1646, encontrado em 
http://books.google.com.br/books?id=S_kB4THqzSsC&printsec=frontcover. Giordano Bruno, De Magia, 
encontrado em http://www.esotericarchives.com/bruno/magia.htm.  
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solução técnica. Inteligência do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.279/96". Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, JC. Márcia Maria Nunes de Barros, AC 
2006.51.01.518837-1, DJ 05.07.2012. 

 

 “A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma 
novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, 
até aquele momento, era de conhecimento do público." AC 200151015366056, 2ª 
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria,8 de 
agosto de 2007. 

 

“O conceito de novidade implica tão-somente que o desenho seja diferente daquilo 
que se encontra no estado da técnica. Se o desenho apresenta diferenças ele preenche 
o requisito de novidade e o próximo passo será investigar se ele também apresenta 
originalidade, isto é, se essas diferenças são suficientes para que resulte uma 
configuração visual de fato distinta em relação à técnica anterior”  

TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, TÚLIO DE OLIVEIRA MARTINS, 17 de dezembro de 2009. 

   

Note-se que a anterioridade, para se configurar face aos desenhos industriais, 
terá um predicado específico: 

“Como se infere dos citados dispositivos legais a distinção entre as patentes e os 
modelos de utilidade em relação ao desenho industrial, está na novidade ligada ao 
elemento inventivo, que significa a criação de algo que até então não existia e o estado 
da técnica se refere à própria existência do modelo anterior, criado pelo inventor. Os 
desenhos industriais, ao contrário, não são uma invenção, não representam uma 
atividade inventiva e sim surgem de uma nova configuração dos elementos já 
existentes no modelo original, de forma que o novo é distinto dos já existentes. 

Assim, o estado da técnica em relação a estes, se refere ao produto que vier a ser 
objeto do registro e não ao anterior que eventualmente tenha servido de base a ele”  

TJSP, AC 247.585-4/5-00, Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Costa, 16 de dezembro de 2009. 

 

Precedentes judiciais 
 

“A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento 
deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecnológica e não sob a ótica dos 
elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado 
da técnica”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. 
André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008. 

Publicidade da anterioridade 
Passemos, agora, ao quarto passo. O Perito ou examinador deve determinar se 
a fonte estava disponível ao público em geral antes da data de depósito. Para 
o sistema de patentes, são irrelevantes as tecnologias constantes de 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.041 a 081 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

http://www.pidcc.com.br/


Denis Borges Barbosa                                                                                                 66 
 
documentos internos às empresas, as tecnologias sob segredo empresarial, ou, 
de qualquer forma, não geralmente acessíveis, ao público em geral.  

Precedentes judiciais 
"Há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da “anterioridade-
publicidade” do mecanismo deslocador de espelho e do dispositivo de fixação com 
mola em relação aos pedidos de depósito de patente modelos de utilidade. Há notas 
de crédito da General Motors (GM) para a Alfred Engelmann S.A., datadas de 7 de 
maio de 1993, a evidenciar que tais modelos já eram públicos na data dos pedidos de 
depósito formulados pela Apelada METAGAL junto ao INPI.  

Os desenhos internos de fábrica de nº 90 389 019 e 90 287 137 foram publicizados 
antes da data do depósito no Brasil, eis que circularam fora da General Motors diante 
da fabricação dos objetos ter sido transferida para a sociedade Alfred Engelmann 
Metallwarenfabrik Gmbh. Assim, diversamente do que constou da sentença, não se 
tratou de mera afirmação feita por pessoa no sentido de que tais modelos já eram 
conhecidos antes do depósito, mas sim prova documental atestando a anterioridade e 
publicidade de tais modelos em relação aos paradigmas brasileiros.  

Há, ainda, declaração da Adam Opel AG, subsidiária da General Motors, no sentido 
de que os espelhos retrovisores revelados nas patentes obtidas pela METAGAL, já se 
encontravam em uso na Europa em seus veículos à época dos depósitos das patentes 
brasileiras." TRF2, AC 199951010600080, Primeira Turma do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, 27 / 06 / 2007.  

 

"Contudo, o fato de constatarmos que os documentos examinados, de fato, versam 
sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora 
apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o 
INPI. Em outras palavras, o cerne da questão consiste em determinar se tais 
documentos representam evidência inequívoca de que o objeto do registro já se 
encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do depósito, carecendo, 
pois, de novidade.  

Nesse particular, faz-se mister ressaltar que a divulgação do objeto de um determinado 
registro implica necessariamente em se constatar uma disponibilidade total e irrestrita 
ao público, isto é, uma divulgação em um grau capaz de expor toda a sua integralidade 
e que não esteja subordinada a uma obrigação de confidencialidade. In casu, não me 
parece que os documentos em tela guardem caráter essencialmente público, não se 
tratando, a meu ver, de material destinado à exposição comercial, mas simplesmente 
de relação de protótipos elaborados pelo apelante. (...)  

Além disso, evidencia-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria 
crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser 
disponibilizado em escala irrestrita, pois não se sabe nem mesmo como teve acesso ao 
mesmo" 

 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 
AC 2005.51.01.522110-2, DJ 07.03.2012 

 
 

"Contudo, o fato de constatarmos que os documentos examinados, de fato, versam 
sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora 
apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o 
INPI. Em outras palavras, o cerne da questão consiste em determinar se tais 
documentos representam evidência inequívoca de que o objeto do registro já se 
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encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do depósito, carecendo, 
pois, de novidade.  

Nesse particular, faz-se mister ressaltar que a divulgação do objeto de um determinado 
registro implica necessariamente em se constatar uma disponibilidade total e irrestrita 
ao público, isto é, uma divulgação em um grau capaz de expor toda a sua integralidade 
e que não esteja subordinada a uma obrigação de confidencialidade. In casu, não me 
parece que os documentos em tela guardem caráter essencialmente público, não se 
tratando, a meu ver, de material destinado à exposição comercial, mas simplesmente 
de relação de protótipos elaborados pelo apelante.  

Tal entendimento é reforçado pela observação inscrita no documento acostado às fls. 
63:"Este desenho e toda informação nele é de propriedade de A.H.F. É confidencial e 
está sendo entregue para uma finalidade específica e deverá ser devolvido se solicitado, 
nem este desenho ou qualquer parte dele, ou qualquer informação sobre ele poderão 
ser copiados e exibidos ou fornecidos a terceiro igualmente não poderá ser 
fotografado (sic) qualquer objeto fabricado ou montado baseado neste desenho sem o 
consentimento por escrito de Antonio Herera Filho".  

Assim, caso o material ora analisado tenha sido entregue pelo titular a terceiros, esta 
entrega estava, a toda evidência, sujeita a uma obrigação de confidencialidade. Além 
disso, evidencia-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria 
crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser 
disponibilizado em escala irrestrita, pois não se sabe nem mesmo como teve acesso ao 
mesmo" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane 
Roriz, AC 2005.51.01.522110-2, DJ 07.03.2012. 

 

Analisaram-se as noções de estado da técnica e de anterioridade nos nossos 
comentários ao caput deste artigo, aos quais remetemos o leitor.  

[c] Acessível ao público 

Este parágrafo define o que é estado da técnica. Em primeiro lugar, é um corpo 
de informações técnicas que se acha acessível ao público. Assim, não está no 
estado da técnica tudo que permanece reservado, inacessível, secreto. Mais ainda, 
para integrar o estado da técnica a informação tem de ter as propriedades 
específicas que permitam o acesso ao público:  

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma 
invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá 
anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente 
para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de 
tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados 
à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é 
então suficiente para que haja anterioridade 10. 

No entanto, não é preciso que quem divulgue o invento tenha noção de que o 
está fazendo. Mesmo sem saber que se está revelando uma técnica, há o 
ingresso no estado da técnica. 

10 Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg., p. 33-34 . 
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Doutrina complementar 
Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010 , vol. 
II, Cap. VI, [ 4 ] § 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade 
Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010 , vol. 
II, Cap. VI, [ 4 ] § 3 . - O intuito de manter o segredo - a regra de Savigny. 
Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010 , vol. 
II, Cap. VI, [ 4 ] § 2. 12. - A anterioridade involuntária (inherent anticipation) 
 

[d] ] Antes da data de depósito do pedido de patente 

O estado da técnica é apurado num momento determinado: antes do depósito do 
pedido de patente (ou da prioridade mais antiga, pertinente à técnica). A 
qualquer tempo antes do depósito, um segundo ou mil anos.  
 

[e] Descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio 

Qualquer meio de divulgação o conhecimento o fará incluir no estado da técnica. 
Inclusive o simples uso da tecnologia em público, desde que tal uso revele o 
invento.  

Precedente judicial 
"A prova pericial não deixa dúvida de que a patente em questão carece de requisitos 
básicos, como novidade e atividade inventiva, havendo nos autos farta prova 
documental confirmando a semelhança com outras já registradas, bem como com 
produtos em oferta no mercado produzidos por terceiros"  

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azuay 
Neto, AC 2005.51.01.507120-7, DJ 03.05.2012. 

Doutrina complementar 
Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Lumem Juris, 2010 , vol. 
II, Cap. VI, [ 4 ] § 2.11. (A) Uso é também a circulação de objeto com 
tecnologia não opaca.  
 

[f] No Brasil ou no exterior 

A revelação inclui o invento no estado da técnica, onde quer que a divulgação se 
dê. Não se limita a anterioridade prejudicial à novidade àquelas divulgações 
ocorridas no território nacional.  
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[g] Exceções ao estado da técnica 

Este parágrafo traz a série restrita e taxativa de exceções à regra do estado da 
técnica. São elas (das quais só a 1 e 3 também aplicam-se aos desenhos 
industriais): 

1. a prioridade internacional (Art. 16) 

2. a prioridade nacional (art. 17) 

3. o período de graça (art. 12) 

4. o pipeline previsto no art. 229 e seguintes do CPI de 1996. 

Em todos demais casos, a divulgação anterior constituirá anterioridade 
impeditiva, se se corporificar num só documento.  

Da especificidade da novidade dos desenhos industriais 

Enquanto os requisitos à definição do estado da técnica relevante sejam 
uniformes em face das patentes e dos desenhos industriais, há uma 
peculiaridade nestes últimos no tocante ao elemento para o qual se apura a 
novidade.  

Com efeito, o desenho é uma criação ornamental e acessória a um produto 
industrial; assim, é ao ato de aposição do desenho ao produto que se elege 
como relevante para determinar a novidade, ou não. Como também nota 
Newton Silveira: 

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma 
abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo 11. 

Ainda que nos preocupe essa utilização da fórmula “novidade relativa” (pois, 
como vimos, para efeitos de estado da técnica, a novidade é sempre absoluta), 
adotemos a observação, mas denominando o fenômeno novidade relacional.  

Lembra ainda o autor:  
A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, 
mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não 
despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, 
somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram 
no domínio da propriedade artística”. 

 

11 Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65. 
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Dos precedentes relativos à novidade dos desenhos industriais 
Relatado acima a questão da novidade como categoria uniforma para patentes 
de invenção, modelos de utilidade e desenhos industriais, vejamos abaixo o 
entendimento judicial especificamente aplicado aos desenhos. 

"Há novidade se não foi apresentada prova de anterioridade com idêntica identidade 
visual" TRF2, AC/RN 2007.51.01.800063-4, Segunda Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, JFC Márcia Maria Nunes 
De Barros, 30 de agosto de 2012. 

 

"O MM. Juízo a quo concluiu pela análise dos documentos juntados aos autos que o 
catálogo e desenho da válvula em questão emitidos pelo segundo réu, em 12/03/2003, 
ou seja 9 meses antes do pedido de registro, tornam o desenho registrado acessível ao 
público, retirando o requisito essencial de novidade para a proteção como desenho 
industrial, julgando procedente o pedido autoral para determinar a suspensão dos 
efeitos do desenho industrial DI-6304848-5, devendo o INPI publicar a decisão.Com 
efeito, (...), quando do depósito do pedido de registro de desenho industrial em tela, o 
objeto para o qual solicitada a proteção já se encontrava compreendido no estado da 
técnica, pelo que a manutenção de tal registro, de fato, encontra impedimento na 
norma inserta no artigo 96, e seu § 1º, da Lei 9.279/96" Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 
2005.51.01.522107-2, DJ 11.05.2012. 

 

 "In casu, a leitura da sentença demonstra que o magistrado de piso analisou 
exaustivamente a questão do objeto do registro DI 61022106-7 já estar compreendido 
no estado da técnica quando de seu depósito, através de uma análise dos elementos 
probatórios trazidos pelas partes aos autos, concluindo no sentido de que houve sim 
divulgação pública da sandália desenvolvida pela GRENDENE S/A e de forma 
prévia ao depósito do registro da autora." TRF2, Ação Rescisória 2009.02.01.019064-
7, 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, 
Liliane Roriz, 29 de setembro de 2011. 

 

"Contudo, o INPI compareceu nos autos, acudindo a intimação que lhe foi 
endereçada, esclarecendo que realmente os desenhos industriais objeto dos registros 
concedidos em prol da AMBEV, realmente não tinham o caráter de novo, tendo em 
conta a existência de outras cervejarias que utilizam vasilhames dotados de similitude 
no exterior, inclusive na Inglaterra". TRF3, AI 2008.03.00.021187-1 337632, Quinta 
Turma, JFC Roberto Jeuken, 16 de fevereiro de 2009. 

"I- Não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo da apelante 
apresentado pela apelada, tenha sido confeccionado em 12/03/2003. 

II - Não havendo provas no sentido de que o produto da apelada já se encontrava no 
estado da técnica em momento anterior ao depósito do registro efetuado pela 
apelante, a solução é a manutenção do registro" 

TRF2,ac/rn 2005.51.01.522111-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, Antonio Ivan Athié, 25/04/2012. 

 

"I- Não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo apresentado pela 
autora tenha sido confeccionado em 2002. Da fotocópia constante do apenso ou de 
partes do referido catálogo colacionadas às fls.55/56 e 58/61, não é possível presumir 
que a nota fiscal de fls.57 seja referente à sua elaboração. O ano "2002" grafado às 
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fls.55 parece ter sido escrito à mão e na contracapa, às fls.61, não consta qualquer 
menção ao ano de impressão, assim como nas folhas internas do catálogo. 

II- Intimada a parte autora a carrear aos autos o original do catálogo em questão 
(fls.415), esta manteve-se inerte, conforme certidão de fls.418. 

III- A despeito da similaridade detectada pelo MM. Juízo a quo entre as feições das 
bonecas em questão, não se vislumbram elementos de convicção no sentido de que os 
produtos (bonecas) da autora já se encontravam no estado da técnica em momento 
anterior ao depósito dos registros efetuado pela ré." TRF2, Primeira Turma 
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Antonio 
Ivan Athié, 30/05/2012. 

 

"A r. sentença a quo julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade dos 
registros supramencionados a partir de duas premissas: 1ª) que o Catálogo apresentado 
pela autora teria sido confeccionado em 2002, portanto, em momento anterior ao 
depósito dos registros pela ré; 2ª) a análise da feição das bonecas, donde extraiu a 
grande similaridade entre as mesmas. Entretanto, não há nos autos elementos que 
comprovem que o catálogo apresentado pela autora tenha sido confeccionado em 
2002. Da fotocópia constante no apenso ou de partes do referido catálogo 
colacionadas às fls.55/56 e 58/61, não é possível presumir que a nota fiscal de fls.57 
seja referente à sua elaboração. O ano "2002" grafado às fls.55 parece ter sido escrito à 
mão e na contracapa, às fls.61, não consta qualquer menção ao ano de impressão, 
assim como nas folhas internas do catálogo. Há de se ressaltar, ainda, que intimada a 
parte autora para carrear aos autos o original do catálogo em questão (fls.415), 
manteve-se inerte, conforme certidão de fls.418 (...) No que se refere ao catálogo 
BERENGUER 2002 constante do apenso, releve-se que o mesmo não têm o condão 
de comprovar que as bonecas da apelada tornaram-se acessíveis ao público antes da 
data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 
16/04/2003 (pesquisa em anexo feita no site do INPI), uma vez que tais documentos 
não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a 
caracterizar a publicidade necessária para tanto, situação que também se constata em 
relação à nota fiscal de fl. 57. Sendo assim, os desenhos industriais da apelante não 
estavam compreendidos no estado da técnica à época do depósito". Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Ivan Athiê e voto vista do Des. 
Abel Gomes Santo, AC 2007.51.01805504-0, DJ 26.06.2012 

 

 

"1.O desenho é considerado novo se não está compreendido no estado da técnica, isto 
é, se ainda não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do 
pedido do registro (art. 96, caput, LPI), sendo diferente de tudo o que já existe e já se 
conhece no mercado. 

2. O catálogo e o documento trazidos pela autora se consubstanciam em desenhos 
elaborados mediante um programa de computação gráfica denominado AUTOCAD. 
Com efeito, observa-se no catálogo diversos modelos de válvulas angulares, enquanto 
o desenho é acompanhado de algumas informações técnicas a respeito do objeto do 
registro. Contudo, o fato de constatarmos que os documentos examinados, de fato, 
versam sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada 
pelo ora apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito 
perante o INPI. Evidencia-se, no presente caso, que a autora não logrou êxito em 
demonstrar o fato que seria crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se 
este material chegou a ser disponibilizado em escala irrestrita".  
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TRF2,AC/RN 2005.51.01.522108-4, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, Liliane Roriz, 27 de março de 2012 

 

"- Anterioridade impeditiva comprovada por meio de recurso administrativo movido 
pela empresa apelada, instruído com publicação ilustrada datada de sete meses antes 
do depósito do desenho industrial da autora-apelante, excedendo o prazo de 180 dias, 
admitido como período de graça, previsto no § 3º, do artigo 96, da LPI. 

- Revista ESPAÇO D destinada à divulgação de eventos e criações na área de 
decoração e arquitetura, com divulgação de nomes e endereços de várias empresas do 
ramo, dando-lhe caráter inegavelmente comercial, sendo viável para a comprovação 
do estado da técnica contemporâneo à sua publicação." TRF2, AC 397505 
2003.51.01.506293-3, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, por unanimidade, Marcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007. 

 

“(...) quando se trata de desenho industrial, o simples fato de outra pessoa já havê-lo 
concebido, e, no caso dos presentes autos, inclusive comercializado, passando a inseri-
lo, portanto, no estado da técnica, já é elemento suficiente a elidir a exigência de 
"novidade" disposta no art. 95 da LPI e, impedir, consequentemente, o registro." 
TRF2, AC 2005.51.01.519503-6, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcello Ferreira De Souza Granado, 16 
de dezembro de 2008. 

Tocante ao mencionado catálogo, datado de mais de nove meses antes da data do 
depósito impugnado, e que reproduz o desenho em litígio, incide a restrição do art. 96, 
§ 3º, da Lei nº 9.279/96. A alegação de ser um catálogo de uso apenas interno, não 
publicado, não merece guarida. Em boa hora a apelada indaga sobre a finalidade de 
um "catálogo": "Segundo os nossos dicionários de língua portuguesa, "(...) é uma lista 
descritiva, ou seja, empresas, comércios em geral (...) utilizam-se de "catálogos" para 
demonstração de seus produtos/serviços, ao público consumidor em geral", diz ela. 
No ponto, a nota inserta no rodapé do catálogo não merece prestígio (fls. 135 e 176). 
Segundo o apelante, a ressalva dirigia-se "ao profissional responsável pela elaboração 
do relatório técnico que instrui o pedido de registro" (fl. 134, § 3º), mas não convence. 
Na verdade, foram direcionadas ao público em geral, até porque a expressão "está 
sendo entregue para uma finalidade específica e deverá ser devolvido se solicitado" 
não tem qualquer adequação ao procedimento administrativo de registro, visto que a 
Administração não devolve pedidos, arquiva-os". Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato, AC 2005.51.01.522112-6, DJ 
07.11.2011. 

 

“Propriedade Industrial. Desenho industrial relativo a teleprompter patenteado no 
INPI pela autora. Ausência de novidade e inventividade porque fabricado e vendido 
várias décadas antes do registro do desenho pela agravada. Caracterização do estado 
da técnica de que cogita o art. 96, § I o, da Lei n° 9279/96, por meio do qual não pode 
ser considerado novo o que já se tenha tornado acessível ao público antes do registro. 
Recurso provido para julgar improcedente a ação" (Apelação n° 550.917-4/6 - Quarta 
Câmara de Direito Privado - Rei. Des. Maia da Cunha). [...] Marcas e patentes - 
Desenho industrial - Registro obtido em 2002 - Posterioridade - Apelada que 
comercializava acondicionador de marmitas desde 1997 - Artefato em estado de 
técnica - Contrafação não configurada - Decisão mantida - Recurso improvido". 
(Apelação n° 625. 752-4/3-00 - Terceira Câmara de Direito Privado - Rei. Des. 
Beretta da Silveira) [...]PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Patente - Violação de 
privilégio de invenção – Artefato em estado de técnica (domínio público ) - Foguete 
que não pode ser considerado como novo, não caracterizando contrafação de patente 
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industrial - Decisão confirmada". (Apelação Cível n. 36.782-4 - Santa Branca - 9ª 
Câmara de Direito Privado - Relator Franciulli Netto)”. 

De quando a resistência à divulgação é eficaz 
Como já se enfatizou e ilustrou acima, ainda que haja tentativas de 
apropriação por terceiros de uma criação ainda mantida em sigilo, a ação pela 
qual parcelas ou segmentos do objeto de um pedido enfim depositado não 
constituirá anterioridade  se não obedecidos os requisitos essenciais acima 
listados. 
Assim, ainda que se apontem elementos do objeto que foram dados a público, 
para que tais fatos previnam a concessão do privilégio é preciso que sejam 
certos, quanto à existência e à data; suficientes para produzir o invento com 
base nos dados já tornados públicos; totais, contendo toda a criação; e 
públicos, de forma que a criação tenha perdido a condição de secreta. 
Mas cabe aqui trazer à apreciação um elemento a mais. A resistência oposta 
pelo depositante à difusão da sua criação. Sobre isso, dissemos, em nosso 
Uma Introdução 12: 

O último elemento a considerar é o da confidencialidade. Dois elementos devem ser 
levados em conta: a materialidade do segredo - que as informações pertinentes não 
sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente 13 - e a manifestação de uma 
intenção de reserva delas em face de sua utilização na concorrência. O elemento 
subjetivo da propriedade (embora, ressalte-se, não é de propriedade que se fala) a que 
se referia Savigny aparece aqui como requisito inafastável.  

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, 
segredo não há 14. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção 
manifestada de reserva é essencial, pois, como lembra Verdi em Nabucodonosor, o 
pensamento é livre em suas asas de ouro. Em outras palavras, salvo a vontade 
manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e 
controles, não há tutela jurídica das informações 15. 

O primeiro elemento do segredo: o intuito de reserva 

Já muito discutimos o elemento volitivo do segredo 16. Como nota Elizabeth 
Kasznar Fekete em sua precisa e meritória tese de doutorado sobre a questão 
17: 

12 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.  

13 Cour de Cassation, 13 de julho de 1966, JCP 1967, II.15131. Precisam Burst e Chavanne Proprieté Industrielle, Dalloz, 
1992, no. 639: o procedimento deve ter uma certa originalidade e oferecer um interesse prático e comercial. Há que ter 
um segredo relativo - não absoluto - em face de todos ou pelo menos algum dos concorrentes. 

14 Burst e Chavanne, no. 640.  

15 Uniform Trade Secret Act, Comment to Art. 1. Electro Craft Corp. v. Controlled Motion, 332 N.W.2d. 890, 220 
U.S.P.Q. 811 (Minn. 1983).  

16 Neste passo, com Ramella: "366. Nei riguardi soggettivi deve starsi sopratutto alla volontà, alla intenzione dell'autore 
del segreto, dell'industriale nel caso nostro. Versandosi in materia in cui è prevalentemente in giuoco l'interesse privato, 
sarà quegli naturale giudice se trattisi di circostanze ch'ei preferisca rimangano chiuse alle altrui investigazioni. Può 
ritenersi qui applicabile il principio: volenti non fit iniuria. La legge stessa, con lo stabilire che non si possa per il delitto in 
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Ao tratarmos das características do objeto do segredo, adiantamos que a maior parte 
dos doutrinadores exige, como requisito para a existência do segredo industrial ou 
comercial, algum tipo de elemento subjetivo, refletindo a vontade do detentor de 
manter ocultos certos conhecimentos.18 No entanto, o grau e as formas que essa 
vontade deve assumir são tratados de modo variado pelas leis e pelos juristas dos 
diversos países. Acreditamos que as divergências espelhem (ainda!) a clássica polêmica 
doutrinária entre a escola subjetivista de SAVIGNY e a objetivista de RUDOLF VON 
JHERING. 19 

Assim é que volvemos ao que já dissemos sobre a questão 20: 
[ 4 ] § 3 .  - O intuito de manter o segredo - a regra de Savigny 

A questão aqui em análise é o da revelação do invento a terceiros – quando existe 
perda da novidade por abandono do teor econômico do sigilo. Com a introdução do 
período de graça, através do art. 12 do CPI/96, o que adiante se examina aplica-se ao 
que ocorre além do período de um ano deferido pela lei como proteção objetiva. 

Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de apropriação do segredo, 
inclusive quando se reivindica um pedido de patente, ou o privilégio, em pleito de 
adjudicação, independentemente do período de graça. 

Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do segredo - que as 
informações pertinentes não sejam de domínio geral, ou pelo menos, do concorrente - 
e a manifestação de uma intenção de reserva delas em face de sua utilização na 
concorrência. Assim, para se verificar se houve resguardo do segredo do invento, além 
do elemento fático, há que se apurar um elemento volitivo, ou propriamente jurídico.  

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, 
segredo não há. 

Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de 
reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida 
pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica 
das informações  

O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência desleal o ato de quem 
divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou 
dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, 

parola procedere se non a querela di parte, ha posto le esigenze particolari ai di sopra delle ragioni sociali, riconoscendo 
che il solo padrone dell'industria cui il segreto si riferisce abbia diritto al silenzio di chi ne è consapevole (n. 414)." 
RAMELLA, Agostino. Trattato Della Proprietà Industriale. Vol I - Le Invenzioni Industriali. Editrice Torinese: Torino, 
1927. 2ªed. pp., 526-532, 548-555, 575-577. O mesmo tema do animus domini para outras modalidades do direito 
industrial foi tratado mais recentemente em Dos efeitos da intenção de apropriação na concorrência desleal(novembro de 
2011, em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/intencao_apropriacao_concorrencia_desleal.pdf.  

17 FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Ed. Forense. 
Rio de Janeiro. 2003. P. 86-91 
18 V. item 6.2.3, Parte I, supra. Nesse sentido, os autores citados por José A. Gomez Segade, in: El secreto ... , cit., p. 222, 
nota I. A jurisprudência também segue esse entendimento, como veremos ao longo deste trabalho. Assinalamos, p. ex., 
que a Corte de Apelação de Gand, Bélgica, já decidiu que, se uma máquina for oferecida à venda e com isso também 
liberada para ser vistoriada, não mais se poderá falar em segredo industrial, se isso implicar a revelação das peças e dos 
processos considerados secretos, eis que quem pretende reivindicar a proteção de um segredo industrial deve cuidar de 
assegurar a manutenção do sigilo perante terceiros (decisão de 30 de dezembro de 1971, R.W., 1971/72, 1.356).  

19 Caio Mario da Silva Pereira resume bem a diferença substancial entre as duas escolas: para a de SAVIGNY, o corpus 
aliado à affectio tenendi gera detenção, que somente se converte em posse quando se lhe adiciona o animus domini; para 
a de JHERING, o corpus mais a affectio tenendi geram posse, que se desfigura em mera detenção apenas na hipótese de 
um impedimento letal. I: "Instituições ... ", vol. IV, cit., p. 25.  

20 Os textos citados abaixo são de nosso Tratado, vol. II, Cap. VI.  
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excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um 
técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após 
o término do contrato; ou divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos 
conhecimentos ou informações, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante 
fraude.  

Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, a tutela das 
informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja uma relação de 
confidencialidade. Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, 
para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso 
livre das informações. 

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é 
assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser 
exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de 
emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser 
regulada obrigacionalmente. 

Cabe repetir aqui o dizer da decisão seminal da Suprema Corte dos Estados Unidos 
em E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U.S. 100 (1917), relator o Justice 
Holmes;  

"The word 'property' as applied to trademarks and trade secrets is an unanalyzed expression of 
certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements 
of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant know the facts, 
whatever they are, through a special confidence he accepted. The property can be denied, but the 
confidence cannot be" 

Aplica-se aqui a noção da intenção de apropriação (ou animus domini, a que tão 
intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em 
face do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e 
propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. A tensão maior no caso 
é entre o direito excepcional (e não natural) de apropriação de uma ideia, e o interesse 
geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.  

Para não repetirmos aqui o que longamente dissemos na seção referente à teoria do 
market failure e no capítulo sobre os fundamentos constitucionais da propriedade 
intelectual, basta lembrar que os direitos de patentes são jus extraordinarium, exceções à 
liberdade de concorrência e apropriações individuais de criações que fluem 
naturalmente para o domínio comum. Assim, é preciso, mais ainda do que no 
contexto da propriedade sobre bens materiais, uma clara e inequívoca expressão do 
animus domini.  

No caso dos bens físicos, a propensão natural – especialmente numa economia de 
mercado – é o da apropriação individual. Se alguém abandona uma propriedade, é 
instantânea a ocupação por outra pessoa. No caso dos bens imateriais, o abandono da 
tutela da informação não tem outro resultado, mas ainda propende para a dispersão da 
informação no domínio público.  

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a 
confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da 
anterioridade perdida. Quem deixa o invento ser comunicado a terceiros, sem violação 
dos parâmetros da concorrência desleal, e sem a proteção da confidencialidade 
obrigacional ou legal, perde o direito de pedir patente. Isso se dá em exata obediência 
aos preceitos constitucionais, e em benefício da sociedade em geral.  

Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O 
direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se 
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aplique o princípio first to file 21, o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido 
entre os que são autores independentes. Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de 
pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, 
não sendo autor, requer a patente. 

Estas considerações aplicam-se especialmente ao chamado “segredo de 
invento”, ou seja, o segredo que visa tutelar uma criação suscetível, e com 
vistas, a ser protegida por um privilégio:  

[ 4 ] § 3. 1. - A diferença entre o segredo de empresa geral e o "segredo de invento"”  

Nota Marissol Gomez Rodrigues 22: 

“Existe na verdade uma gradação entre o segredo industrial e o segredo de invento, 
vez que este último se constitui no direito absoluto de PEDIR PATENTE.  Não há 
que se confundir segredo industrial com segredo de invento, pois nem todo segredo 
industrial se trata de segredo de invento. “Os alemães, dentre os quais ULMER e 
REIMER, definem segredo industrial como qualquer coisa que se encontra 
relacionada com uma empresa, a qual não foi divulgada e que, segundo a vontade do 
titular da empresa, deve manter-se secreta; os franceses, entre eles PAUL ROUBIER, 
designando-o pelo termo secret de fabrique, definem-no como um processo de 
fabricação oferecendo um interesse prático comercial, empregado por um industrial e 
mantido escondido de seus concorrentes, que não o conhecem. A essa definição, 
ALBERT CHAVANNE e JEAN-JACQUES BURST acrescentam o elemento 
originalidade: para eles, o segredo industrial é um meio de fabricação de caráter 
industrial e secreto, provido de certa originalidade, interesse prático e comercial.” 23 

Essa distinção entre segredo industrial e segredo de invento foi apontada por 
ASCARELLI que mencionou que “a tutela do segredo será válida, quando não haja 
um direito absoluto sobre a criação intelectual e poderá se tornar relevante, enquanto 
o sujeito não tiver recorrido ao procedimento necessário à constituição do direito 
absoluto, ou quando se tratar de uma criação intelectual (fora do âmbito da proteção 
patentária, como dados ou notícias), não suscetível de ser objeto de um direito 
absoluto. Então, na falta de um direito absoluto, o interessado recorrerá ao segredo, 
usando a tutela que tiver no limite da tutela do segredo e não poderá invocar um 
direito absoluto sobre a criação intelectual. A inexistência de um direito absoluto 
sobre a criação intelectual não exclui por outro lado, a possibilidade de comunicar tal 
segredo sob obrigação, de que ele não seja revelado a outras pessoas ou utilizado fora 
das condições pactuadas.”.24 (tradução livre). 

21 A quem se dá a patente entre dois inventores originais da mesma solução técnica? Ao primeiro a inventar, ou ao 
primeiro a requerer patente? Os Estados Unidos têm mantido a regra first to invent; a lei brasileira, e com ela a maioria, 
adota o first to file. Quanto ao sistema americando, vide COHEN, Linda R. and ISHII, Jun, "Competition, Innovation 
and Racing for Priority at the U.S. Patent and Trademark Office" (September 2, 2005). USC CLEO Research Paper No. 
C05-13 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=826504. [Nota deste estudo: em setembro de 2011 a lei americana 
foi alterada quanto a esta regra].  

22 RODRIGES, Marissol Gómez, Da ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, 
Dissertação apresentada ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para obtenção do título de Mestre em 
Propriedade Intelectual e Inovação, Orientador: Denis Borges Barbosa, 2009 

23 FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito. Tese de Doutorado. “Perfil 
do Segredo de indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e análise crítica.”. Orientador: Prof. Dr. Waldirio 
Bulgarelli. Junho de 1999. p. 39/40. 

24 ASCARELLI, TULLIO. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Terza edizione. Milano. Dott. A. Giuffrè 
Editore. 1960. p. 290 “A sua volta la tutela del segreto soccorrerà solo in quanto non soccorra un diritto assoluto sulla 
creazione intellettuale e potrà tornare ad essere rilevante vuoi in quanto il soggetto, come vedremo, non ricorra al 
procedimento necessario per la costituzione di detto diritto assoluto, vuoi in quanto si tratti di creazioni intellettuali (o, 
fuori dall`ambito di queste, di dati o notizie) non suscettibili di essere oggetto di un diritto assoluto. Sarà allora che, 
próprio data la mancanza di un diritto assoluto, l´interessato ricorrerà al segreto, essendo allora tutelato bensì, ma tutelato 
solo nei limiti della tutela del segreto e non potendo invece invocare un diritto assoluto sulla creazione intellettuale 

                                                           

http://ssrn.com/abstract=826504


Da novidade nos desenhos industriais 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                 77 
 

“Indubitavelmente a proteção outorgada, frente aos atos de exploração inconsentida 
do segredo, tem uma categoria inferior, àquela que se concede frente aos atos de 
exploração não autorizada de uma invenção patenteada. Todavia, ainda que a proteção 
dispensada ao segredo industrial seja mais fraca, que aquela conferida à invenção 
patenteada, ela não impede o argumento de que o titular de um segredo detém uma 
posição de conteúdo econômico análogo à posição que ocupa o titular da patente de 
invenção.”.25 (tradução livre).  

A despeito do conteúdo econômico de ambos os segredos, tanto o industrial quanto o 
de invenção, o que faz a diferença é o absolutismo do DIREITO DE PEDIR 
PATENTE.  Haverá direito absoluto, sempre que, em face da informação não 
revelada, se enquadrem integralmente os requisitos de invento: novidade, atividade 
inventiva e aplicabilidade industrial. É esse direito absoluto que vai se impor e, em 
algumas hipóteses, remediar uma situação de risco, em que o segredo de invenção 
tenha vazado ou sido divulgado. 

Esta longa citação visa enfatizar que: 
1. quando o interessado numa criação não manifesta intuito de reserva, 
não lhe acorre o direito de invocar a proteção do segredo; 
2. mas quando há manifesta intenção de reservar o sigilo da criação, o 
direito deve lhe socorrer nesse intuito.  

O intuito efetivamente manifestado, por si só, nada vale para garantir a 
novidade. Esta, como tanto repetimos, é uma questão de fato, e de fato nu.  
Mas outras consequências de direito vem da regra de Savigny: para começar, a 
afronta ao interesse econômico da reserva do sigilo, mesmo comprometida a 
novidade, pode dar origem tanto a reparação (presentes os requisitos civis 
para tanto) como, eventualmente, à adjudicação do objeto de privilégio, 
indevidamente apropriado por terceiro.   
Em segundo lugar, deve-se prestar um grau de deferência ao exercício do 
animus domini, que seria indevido na hipótese de relaxamento ou indiferença do 
detentor da criação. Este elemento na apreciação dos fatos de apuração de 
uma anterioridade será objeto da seção seguinte.  

Do elemento objetivo da reserva 

Verificada a importância do elemento subjetivo, vem-se agora a discutir a 
questão objetiva. Voltemos à Elizabeth Kasznar Fekete: 

Ao estudar os casos de trade secret em que foi verificado o emprego do critério da 
razoabilidade, a doutrina aponta outro conceito usado, o qual exige que as 

L´inesistenza di un diritto assoluto sulla creazione intellettuale non esclude d´altra parte che questa possa venir 
comunicata ad altri dal suo autore col vincolo di non comunicarla ulteriormente o di non utilizzarla che a determinare 
condizioni (...)”. 

25 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial. Madrid: Ed. Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., 1997. p. 101 “Es indudable que la protección otorgada frente a los actos de 
explotación inconsentida del secreto es de rango inferior a la que se concede frente a los actos de explotación no 
autorizada de la invención patentada.” p. 102 “Ahora bien, aunque la protecición dispensada al secreto industrial es más 
débil que la conferida a la invención patentada, ello no impide sostener que el titular de un secreto detenta una posición 
de contenido económico análogo a la posición que ocupa el titular de la patente de invención.”.  
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providências sejam "ativas", isto é, que o empregador tome providências efetivas 
visando a proteção do segredo. Não é suficiente a alegação de que o empregado ou o 
público é que deveriam ter conhecimento do caráter sigiloso do mesmo. Quem alega 
deter um trade secret deve exercer eterna vigilância, a qual implica avisos constantes às 
pessoas que conheçam o segredo e a obtenção de cada uma delas da assinatura de um 
contrato, preferencialmente por escrito, reconhecendo sua confidencialidade e 
contendo a promessa de sua observância. Afastar o público da área de fabricação não 
é considerado suficiente.26 (...) 

No Direito brasileiro, a nosso ver, o segredo de negócio, para merecer proteção, deve 
atender aos requisitos da vontade exteriorizada27 e do interesse, simultaneamente. 
Deve-se, entretanto, tomar cuidado para não supervalorizar a primeira, deixando a 
segunda de lado, como fazem os que defendem a teoria da vontade.28 Nossa 
jurisprudência tende a exigir certas precauções, no sentido de que o detentor deixe 
clara, através de suas atitudes, a importância que outorga à manutenção do sigilo sobre 
as informações que considera privilegiadas.29  

E Gomez Segade 30: 
Para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no basta una expresa 
declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención. 
Es preciso, además, que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias 
que traten de lograr su efectividad. 

Aplicação dessa regra quanto  ao uso público 
Para não nos estendermos demasiadamente além do interesse deste estudo, 
vamos concentrar na hipótese em que se argui a revelação pelo uso público. 
Sobre a questão, dissemos:  

[ 4 ] § 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade 

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam os autores 31: 

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa 
e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado 
que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta 
provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e 

26 Cf. Patrick P. Phillips, "The Concept of Reasonableness in the Protection of Trade Secrets", In: The Business Lawyer, 
vol. 42, n° 4, ago. 1987, pp. 1.050-1.051. O autor apresenta um elenco de providências, distribuindo-as em quatro 
categorias: relativas ao empregador, aos empregados, aos não empregados e ao segredo industrial ou comercial em si, em 
sua ob. cit., pp. 1049-1050, acrescentando que os casos mais razoáveis são aqueles nos quais foram implementadas menos 
providências do que aquelas descritas nas quatro categorias (idem, p. 1.050). 
27 Recordemos, com Caio Mário da Silva Pereira, que, com o Código Civil de 1916, a doutrina objetiva (de JHERING) 
entrou em nossa sistemática, e que "a posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem 
reclama o poder físico sobre a coisa. É a relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica 
desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio (CC, 
art. 485)". In: Instituições, vol. IV, cit., p. 26.  

28 Cautela nesse sentido é recomendada por José A. Gomez Segade, idem, p. 237. 

29 V., nessa linha, julgado mencionado por Gerges Charles Fischer, assentando que o possuidor de um segredo de 
indústria ou comércio deve indicar com clareza a importância que atribui ao mesmo. Um documento mantido numa 
simples pasta e deixado sem vigilância sobre uma mesa de escritório não se qualifica para proteção como segredo de 
negócio (TRT, I" Região - Ac. 3" T. 550170) ("Trade ... ", cit., p. 347). 

30 SEGADE, Jose Antonio Gomez. El Secreto Industrial (Know-How) Concepto Y Proteccion. Editorial Tecnos. 
Madrid. 1974. P. 198-221, 223-249, 335-358, 379-380, em particular a p. 232.  

31 Chavanne e Burst, op. cit. , loc. cit. 
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não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é 
então suficiente para que haja anterioridade. 

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração pública por 
terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do inventor que se apresenta como 
depositante. A comunicação da invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte 
do inventor, enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá 
anterioridade 32. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre período de graça. 

De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa não vinculada a 
segredo só consiste em anterioridade se o receptor da informação pode compreendê-
la. 

Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre o código de 
1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o código vigente. Diz, por 
exemplo, Pontes de Miranda: 

“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;  

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, (...)” 33. 

E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da Propriedade Industrial, 
vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): 

“A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do depósito d pedido de patente, 
tenha sido usada publicamente no país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente 
usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: qualquer uso, desde que seja público e 
torne possível o conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é necessário que a invenção 
se torne, realmente, conhecida; basta essa possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as 
expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora público, não for de molde a revelar a 
invenção, a novidade não será afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a 
sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção tenha sido usada em experiências 
ou para os fins a que se destina. 

Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à possibilidade de realização da invenção, isso 
não significa que a invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria absurdo. Se assim 
fosse, nunca o uso público da invenção prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de 
realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a lei alemã, entre outras. 

Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente empregada na lei. Significa, em 
nossa opinião, usar a invenção sem as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao 
conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que a invenção seja usada em público 
ou perante o público, como em uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da 
invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. A expressão usada 
publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”. 

Quanto às observações de Gama Cerqueira, atinentes à redação peculiar da lei de 
1945, que exigia explicitamente que, para constituir anterioridade o uso devia ser 
público de forma a poder ser realizada, é de crer persistência do requisito, mesmo na 
lei vigente. A comparação da lei francesa de 1967 (que acompanhava o código 
brasileiro de 1971) com a doutrina, acima reproduzida, basta para confirmá-lo. É uma 
exigência natural, decorrente da estrutura do sistema. 

Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a novidade do invento, 
deve ser público. Como o empregado (stricto sensu) tem dever de guardar segredo de 
fábrica (CLT, Art. 481, g), assim como todas as pessoas que estão a serviço do 
detentor do segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do invento 

32 Burst et Chavanne, op. cit.  p. 19 

33 Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971 
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em indústria não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, diretor, ou prestador de 
serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o antigo empregado diretor, etc. pode 
compreendê-lo, então se desfaz a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em 
relação àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de um pacto 
de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em vigor. 

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento. Este, mesmo usado 
publicamente, estando oculto no interior de uma máquina, de forma a que ninguém a 
ele tenha acesso, não constitui anterioridade. Entender o contrário seria destruir o 
sistema de patentes. 

Com efeito, se a existência de um segredo de fábrica pudesse destruir a novidade do 
invento, seria premiada a não revelação ao público das tecnologias úteis. A 
contrapartida do privilégio é a revelação; quem quiser ter os benefícios do monopólio 
(temporários), que cumpra a obrigação correspondente. 

Suponhamos o entendimento contrário. O inventor guarda segredo: não comunica a 
invenção ao público. Uma vez que um terceiro resolve comunicar a aquisição 
tecnológica, o inventor sigiloso pode puni-lo com a imprivilegiabilidade, conservar a 
vantagem prática que já possui (pois já usa) e continuar tirando proveito de sua atitude 
inicial, contrária ao progresso tecnológico. 

O teor da Constituição da República, em seu art. 5º., XXIX, e o da lei 5648/70, Art. 
2º, proíbem que o INPI compactue com tal comportamento, contrário às funções 
tecnológicas e econômicas das leis de propriedade industrial.  

De outro lado, a comprovação do uso público é difícil; exige, a mais das vezes, prova 
testemunhal e pericial, tudo incompatível com a natureza do procedimento 
administrativo. Será mais adequadamente comprovado através de ação declaratória 
própria, ou de justificação, se for o caso. 

[ 4 ] § 2.11. (A) Uso é também a circulação de objeto com tecnologia não opaca 

Neste item discutiremos um caso específico em que o uso anterior constitui 
anterioridade: a hipótese em que a presença do objeto físico na qual o invento se 
incorpora revela a nova tecnologia nele intrínseca.   Ou seja, há perda de novidade 
pela revelação da tecnologia aparente, ou que se torna transparente pela própria 
circulação física do corpus mechanicum 34.  

Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, para testes ou 
fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das 
informações.  Este entendimento, de que o uso público da invenção entrega o invento 
ao domínio público é de entendimento geral. Disse a Suprema Corte dos Estados 
Unidos já em 1829: 

A correta interpretação da lei patentária é que o primeiro inventor não poderá adquirir um direito a 
uma patente se ele aceitou que o objeto inventado viesse a uso público ou vendido publicamente  para 
uso antes da solicitação de sua patente. Este ato voluntário, ou aquiescência na venda ou uso público, 
é um abandono de direito, ou, melhor dizendo, impede a satisfação dos termos e condições legais, 
segundo os quais somente o Secretário de Governo é autorizado a outorgar uma patente 35. 

34 "Definizione di tecnologia trasparente e tecnologia opaca. Esempi pratici. Il concetto di “trasparenza” può essere 
definito in questo modo: “Se si riesce a vedere come funziona la macchina, questa è trasparente”(Borrello, 2004 “Tout se 
tient” Blog).Tradotto in termini pratici, significa che una tecnologia è trasparente quando essa permette all’utente di 
vedere le componenti tecniche di una macchina e di capire i processi che stanno dietro a determinate operazioni", 
encontrado em http://www.iopensource.it/main/IRischiDelleTecnologieOpache, visitada em 23/5/2009. 

35 Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829) “The true construction of the patent law is that the first 
inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly sold 
for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is an 
abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the terms and conditions of the law on which alone 
the Secretary of State is authorized to grant him a patent”, Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e Ana Beatriz 
Nunes Barbosa, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 2009. No prelo. 
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No entanto, não há perda de novidade quando o corpus mechanicum circula em 
condições que asseguram um dever de confidencialidade. Desta feita, se a circulação 
do corpus mechanicum que revela a tecnologia, ou ainda da descrição da tecnologia por 
documento escrito, se faz entre partes sujeitas a um contrato no qual a confidencialidade é 
juridicamente imposta, não há perda de novidade. Mas, à falta desse requisito, ocorre 
revelação prejudicial, e perde-se a novidade.  

Assim, a simples circulação de um bem, no qual se revela a tecnologia, prejudica a 
novidade, e impede a patente; tal não se dá, no entanto, se houver uma relação legal 
ou obrigacional de confidencialidade pela qual, garantindo-se eficazmente o intuito de 
reserva (a chamada “Regra de Savigny”), mantém-se o sigilo do invento.  

O mesmo se dá quanto a quaisquer das fontes que prejudicam a novidade, inclusive a 
circulação de documentos hábeis a revelar o invento.  

Assim é que nota Gomez Segade 36:  
Cuando el secreto tenga por objeto el producto expuesto, hay que determinar si la 
simple contemplación del producto permite sin más su fabricación o elaboración. 
Cuando el secreto tenga por objeto el producto expuesto y sus particularidades no 
puedan describirse por la simple observación, el hecho de la exposición no producirá 
la divulgación del secreto 37.  

Para que se considere que ha existido divulgación del secreto, la revelación o violación 
del mismo han de proporcionar un conocimiento seguro y pleno. Si sólo se obtiene un 
conocimiento aproximado e inseguro, no puede decirse que se ha producido la 
divulgación del secreto38. 

 Assim, o simples uso público de uma criação não destrói a novidade. Não há 
anterioridade – pelas razões antes indicadas -, quando o uso público não 
revela a informação “de modo que possa ser realizada”. 
Ou seja, de maneira pública, total e suficiente.  

Publicado no dia 22/06/2013 
Recebido no dia 10/06/2013 
Aprovado no dia 13/06/2013 

 

36 SEGADE, Jose Antonio Gomez, cit. No mesmo sentido, “However, even though individual components of a 
combination may be in the public domain, a particular combination of such components may be entitled to protection. 
"[A] trade secret can exist in a combination of characteristics and components, each of which, by itself, is in the public 
domain, but the unified process, design and operation of which in unique combination, affords a competitive advantage 
and is a protectible secret." Imperial Chemicals, 342 F.2d at 742, 144 U.S.P.Q. at 698-99. Accord, Water Services, Inc. V. 
Tesco Chemicals, Inc., 410 F.2d 163,173,162 U.S.P.Q. 321, 328-29 (5th Cir. 1969); Sikes V. McGraw-Edison Co._, 665 
F.2d 731, 213 U.S.P.Q. 983, 986-87 (5thCir.), cert. denied, 458 U.S. 1108 (1982); Syntex Opthalmics, Inc. V. Tsuetaki, 701 
F.2d 677, 684, 219 U.S.P.Q. 962 (7th Cir. 1983); see Christianson V. Colt, 822 F.2d at 1563, 3 U.S.P.Q. at 1255. If a 
particular combination of components is not taught by publicly available information, and knowledge of the particular 
combination gives one a competitive advantage, such information may be protectible as a trade secret”. Anderson, 
David A., Jager, Melvin F. Protecting Trade Secrets 1989. New York. Practising Law Institute. 1989, pp 26-
29, 351-369, 398-399. 

37 Vid. en este sentido, entre otros, CALLMANN, anotación 4e al parágrafo 17, pág. 531; FULD, pág. 435; KOHLER, 
pág. 260; TREADWELL, pág. 23. 

38 Vid. en este sentido, entre otros, FINGER, anotación 3c al parágrafo 17, pág. 368; REIMER-VON GAMM, 
anotación 1 al capítulo 57, pág. 484; ROSENTHAL, anotación 19 al parágrafo 17, pág. 507; TETZNER, anotación 11 dd) 
al parágrafo 17, pág. 364; TREADWELL, pág. 22.  
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RESUMO 

Neste artigo é descrito a gestão do conhecimento científico e tecnológico gerado na 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, foi analisada a gestão da propriedade 

intelectual aplicada à inovação, por meio das atividades de competência do seu Núcleo 

de Inovação Tecnológico - NIT, denominado Coordenadoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica – CTIT, com o objetivo de apurar os aspectos positivos e 

negativos da dinâmica realizada e contribuir para a implantação de outros NITs em 

ambiente universitário.  Os resultados auferidos demonstraram que a gestão da inovação 

é uma atividade relativamente recente no Brasil e em crescente importância, levando o 

NIT da UFMG a criar uma estrutura organizacional, capacitação de recursos humanos e 

gestão dos recursos financeiros. E com grandes perspectivas de expansão de suas 

atividades, ainda necessitará mais tempo de prática para se identificar as melhores 

estratégicas que conduzam à inovação tecnológica cada vez mais satisfatória.    

Palavras-Chaves: Propriedade Intelectual. Inovação. Núcleo de Inovação Tecnológico.  

ABSTRACT 

We describe the management of scientific and technological knowledge generated at the Federal 

University of Minas Gerais - UFMG, we analyzed the management of intellectual property 

applied to innovation, through the activities of its core competency of Technological Innovation 

- NIT, called Coordination transfer and Innovation - CTIT, aiming to establish the positive and 

negative aspects of dynamic assessment and contribute to the implementation of other NITs in 

the university environment. Actual results demonstrated that innovation management is a 
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relatively recent activity in Brazil and growing importance, taking the NIT UFMG create an 

organizational structure, human resources training and management of financial resources. And 

with great prospects for expansion of its activities, still need more practice time to identify the 

best strategies that lead to technological innovation increasingly satisfactory. 

Key Words: Intellectual Property. Innovation. Center for Technological Innovation. 

 

1.1 –Introdução 

Na atualidade, verificamos que a criação do intelecto está cada vez mais valorizada, e 

conforme ensina Bittar e Bittar Filho, “um dos fenômenos mais significativos do mundo 

empresarial de nossos dias é o da utilização maciça de criações intelectuais em 

produtos industriais, como resultado de uma política de atração do consumidor pelo 

belo que, engastada e lapidada no desabrochar da atividade artesanal, vem assumindo, 

nos tempos modernos, formas e moldes atraentes e convidativos, de sorte a sensibilizar 

o público ao primeiro contato, arrebatando-lhe a preferência” (2002, p. 109). 

No Estado de Minas Gerais, o avanço científico e tecnológico é feito, majoritariamente, 

por instituições públicas de ensino e pesquisa, destacando-se a Universidade Federal de 

Minas Gerais - UFMG, que criou o seu Núcleo de Inovação Tecnológico, a 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológico – CTIT, desde outubro de 

1996 por meio do Projeto FINEP-TEC (Financiadora de Estudos e Projetos) como parte 

da política do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, através da Portaria 02212, em 

junho de 1997, com a finalidade de instituir o Sistema de Proteção da Propriedade 

Intelectual, atendendo à necessidade da UFMG em estreitar a interação com as 

empresas e transformar o conhecimento e a pesquisa em valor. 

A CTIT passou por um processo de aprendizagem dos procedimentos adotados para a 

realização das atividades de sua competência, além da falta de pessoal habilitado, tanto 

no NIT como no próprio INPI. Coadunando com CAVALCANTI 2002, foram 

realizadas pesquisas nos Banco de Dados da CTIT da UFMG, demonstrando que 

poucos pedidos de depósitos de patentes geraram direitos de propriedade intelectual na 

década de 90; dos 32 pedidos realizados pela universidade, entre os anos de 1992 a 

1999, somente 9 foram concedidas. Entretanto, com o advento da Lei de Inovação, em 
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2004, os dados apresentados demonstraram uma grande evolução na aprendizagem 

desse processo, possibilitando á comunidade acadêmica usufruir dos ganhos 

provenientes deste processo, sendo a que mais produz patentes no Estado. 

Hoje, a Universidade Federal de Minas Gerais ocupa um lugar de destaque na produção 

de conhecimento, devido a excelência dos seus pesquisadores que atua em diversas 

áreas. As atividades de competência do NIT são realizadas com organização exemplar, 

desenvolvida ao longo desses 15 anos, criando mecanismos que possibilitem a 

comercialização das inovações geradas, com resultados significativos, além de 

estabelecer parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas para a criação de 

novos produtos e processos que contribuem com o desenvolvimento tecnológico do 

Brasil. 

Para ajudar no entendimento, inicia-se com a apresentação de alguns conceitos que 

envolvem a propriedade intelectual, baseados na obra: “Uma introdução à propriedade 

intelectual”, de Denis Borges BARBOSA, visando exemplificar as principais funções 

do NIT e quais os objetivos que pretende alcançar, para em seguida apresentar como é o 

funcionamento da CTIT, sua estrutura organizacional e como são realizadas as 

atividades de sua competência à luz da Lei de Inovação, com o intuito de servir de 

exemplo para outros NITs. 

1.2 – Conceitos Básicos dos Institutos da Propriedade Intelectual 

É por meio do instituto da Propriedade Intelectual, que o responsável por qualquer 

produção do intelecto, garante a sua titularidade sobre a obra, podendo auferir ganhos 

financeiros advindos da sua criação. Pode ser dividida em duas categorias: de Direito 

Autoral e Conexo, e de Propriedade Industrial.  

Os Direitos autorais e conexos são regulados pela Lei 9610 de 1998 e se refere à 

proteção das obras literárias e artísticas, programas de computador (software), domínios 

na internet e cultura imaterial, que acontece automaticamente, a partir do momento da 

criação da obra, não sendo necessária qualquer formalidade para ser reconhecido. Esse 

direito conferirá proteção ao modo como as ideias são expressas, mas não se estenderá a 

proteção às ideias em si. Possuem dois aspectos: o moral que se refere à autoria e 
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integridade do trabalho original, que poderá ser sempre contestado pelo autor, e o 

patrimonial, econômico que poderá ser auferido pela comercialização do trabalho e, 

devendo ser cedidos à UFMG as produções autorais realizadas no âmbito da 

Universidade. O software é regulado pela Lei 9.609 de 1998, a Lei do Software, 

caracterizado como programa de computador, reúne uma sequência de instruções que 

são interpretadas e executadas por uma máquina ou processador. A linguagem utilizada 

é própria da programação, representada através de números a seqüência de instruções a 

serem executadas. Pode ser protegido de duas formas: por meio do Direito Autoral, 

quando o registro do programa de computador é uma proteção originada do direito de 

autor e relacionada ao código-fonte, protegendo a expressão literal (o código-fonte) do 

software, como é feito para a maioria dos programas de computador; ou por meio de 

Patente, quando o programa alterar tecnicamente o funcionamento da uma máquina em 

que é executado, este processo de controle ou a máquina resultante, pode configurar 

uma invenção patenteável (INPI 2011), desde que apresente os requisitos básicos de 

patenteabilidade, ou seja, novidade, atividade inventiva e aplicações industriais, 

garantindo a propriedade da aplicação prática do programa. Há casos em que as duas 

formas de proteção existem para um mesmo software. A Propriedade Industrial é o 

instituto jurídico criado com o intuito de proteger as invenções advindas do intelecto, 

por meio das Patentes de Invenção, Modelos de Utilidade, Marcas, Indicações 

Geográficas e Desenhos Industriais, conforme conceituaremos abaixo:  

a) A patente é a forma mais comum de proteção das invenções tecnológicas, que 

garante ao titular o direito de exclusividade, excluindo terceiros, sem autorização prévia 

do titular, de praticar atos relativos à matéria protegida, tais como usar, produzir, 

vender, colocar à venda e importar, exceto quando a utilização for para fins 

educacionais ou de pesquisa, utilizada pelo governo num contexto de necessidade 

pública, tal como uma urgência nacional. O inventor tem a exclusividade e, em troca, 

torna pública a sua invenção, o que contribui para o desenvolvimento científico-

tecnológico. 

Sua concessão ocorre a partir da expedição da chamada Carta Patente, podendo proteger 

um produto ou processo, desde que atenda aos requisitos: de novidade que consiste no 

fato de que a invenção deva ser inédita; atividade inventiva exige que a invenção 

solucione algum problema técnico que não decorra de forma óbvia ou evidente para um 

http://www.pidcc.com.br/


AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                86 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.082 a 142 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

especialista no assunto, ou seja, deve-se demonstrar que a invenção não poderia ser 

facilmente deduzida por qualquer pessoa dotada de conhecimentos na área; e aplicação 

industrial que implica na possibilidade de utilização comercial ou industrial da 

invenção. 

O direito de patente não é um direito positivo, ou seja, o seu titular não tem 

necessariamente o direito de explorar a invenção. No caso de patente de um novo 

medicamento, por exemplo, terá que passar pelo processo normal de aprovação deste, 

antes de ser comercializado.  

b) O modelo de utilidade protege o ato inventivo que busque um aperfeiçoamento de 

um determinado objeto de uso prático, ou de parte deste. Os requisitos para a proteção 

de um modelo de utilidade exige-se a aplicação industrial, e ao invés de novidade, 

deverá apresentar nova forma ou disposição decorrente de ato inventivo, ou seja, ato 

que não decorra de maneira comum ou evidente ao estado da técnica. A Lei de 

Propriedade Industrial (LPI) 9279/96 confere uma proteção ao modelo de utilidade pelo 

prazo de 15 anos a contar da data do depósito do pedido. 

c) O desenho industrial abrange os aspectos de design de um objeto. Estes aspectos 

podem compreender sua forma, modelo ou cor, por exemplo. O desenho deve 

apresentar algum apelo visual e ser passível de reprodução por meios industriais. Em 

termos jurídicos, o desenho industrial se relaciona com a proteção dos aspectos 

originais, ornamentais e não funcionais de um produto, resultado do esforço empregado 

na criação do desenho. O seu registro garante a proteção por um prazo de 10 anos 

contados da data do depósito, que podem ser prorrogáveis por mais três períodos 

sucessivos de 5 anos cada. 

d) Marca é o sinal, ou combinações de sinais, que distinguem os produtos ou serviços 

da atividade exercida pelo seu titular, possuindo um valor economicamente apreciável. 

As marcas podem ser de diversos tipos. De acordo com a LPI 9279/96, para que seja 

passível de registro, a marca deve possuir sinais visualmente perceptíveis, que as 

distingam das demais. O seu registro vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data da 

sua concessão. Este prazo é prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 
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e) A indicação geográfica é empregada para designar produtos ou serviços originários 

de um local, região ou país, cujas qualidades ou reputação estão diretamente 

relacionadas à origem. 

f) O know-how não possui uma definição jurídica ou um conceito que o delimite e 

defina de forma homogênea e consensual. Ainda assim, configura-se efetivamente como 

um bem econômico passível de proteção jurídica. O know-how será protegido quando 

compreender conhecimentos secretos ou parcialmente secretos. Trata-se de um 

mecanismo amplo que, por suas qualidades, figura como um importante fator 

econômico, sendo muitas vezes utilizado como proteção subsidiária ou mesmo 

substitutivo da proteção patentária.  

O know-how também é frequentemente utilizado como objeto dos contratos de 

transferência de tecnologia. Como o know-how é mantido em segredo, não poderá ser 

considerada violação do direito de um detentor de determinado know-how, por 

exemplo, quando terceiros adquirem os mesmos conhecimentos por meios próprios e de 

forma lícita. No direito brasileiro, a proteção jurídica conferida ao know-how não tem 

uma legislação específica, mas o assunto é tratado em diversas Normas, como a Lei 

10.603/2002, que dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para 

aprovação da comercialização de produtos e dá outras providências.  

Existem, ainda, algumas formas de proteção sui generis, que recaem sobre os direitos de 

propriedade intelectual relativo aos Cultivares, do acesso ao Patrimônio Genético e/ou 

Conhecimento Tradicional e Topografia de Circuitos Integrados, conforme 

conceituaremos abaixo: 

a) Cultivares, que diz respeito à variedade de espécie vegetal que se distingue das 

demais através de um conjunto mínimo de características, apresentem denominação 

própria, homogeneidade e estabilidade de gerações sucessivas. A proteção a cultivares 

não envolve a patente de novas espécies vegetais, já que a exclusividade de direitos 

concedidos pela Lei não impede o uso da cultivar protegida para obtenção de novas 

cultivares.  O direito de proteção a cultivares é regulado pela Lei 9.456 / 1997. Essa Lei 

criou, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), o 

Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, ao qual compete a proteção de 
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cultivares. Segundo a Lei Brasileira, a proteção da cultivar recairá sobre o material de 

reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira, além de impedir a sua 

comercialização por terceiros não autorizados. Essa proteção vigorará, a partir da data 

da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de 15 anos, excetuadas 

as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, 

inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de 18 anos. 

b) Do Acesso ao Patrimônio Genético e/ou aos Conhecimentos Tradicionais Associados 

(CTA´s), a proteção do acesso ao Patrimônio genético e/ou aos Conhecimentos 

Tradicionais Associados aconteceu a partir Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Humano, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992 

(Rio-92). Essa Conferência reuniu representantes de mais de 100 países e teve como 

principais temas norteadores o desenvolvimento sustentável e as políticas públicas a 

serem adotadas para reverter o processo de degradação ambiental em todo o planeta. 

Vários acordos, protocolos e convenções foram assinados. O Brasil é signatário de um 

dos principais acordos derivados da Rio-92, a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB), cujos objetivos fundamentais são a conservação e a utilização sustentável da 

biodiversidade e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos do uso do 

patrimônio genético. Patrimônio genético é o conjunto de toda biodiversidade, em nível 

de informações genéticas contidas nos genomas de todas as espécies nativas ou 

introduzidas, presente no território nacional, e de acordo com o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), é definido como “qualquer atividade que vise à obtenção de amostra 

de componente do patrimônio genético, isto é, atividades que objetivem isolar, 

identificar ou utilizar informação de origem genética, em moléculas ou substâncias 

provenientes do metabolismo dos seres vivos, extratos obtidos destes organismos, com a 

finalidade de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, 

visando sua aplicação industrial ou de outra natureza”. 

O Conhecimento Tradicional pode ser explicado como usos, conhecimentos 

vivenciados ao longo de gerações por grupos que vivem em contato direto com a 

natureza; ou seja, é o resultado de um processo cumulativo, informal e de longo tempo 

de formação. Caracteriza-se, assim, patrimônio comum de um grupo social e apresenta-

se de forma dispersa (muitas vezes mantido pela tradição oral entre gerações), já que 
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não pertence a um indivíduo em particular, mas à comunidade na qual vários indivíduos 

estão inseridos. O tema está regulamentado no país pela Medida Provisória 2.186-16/01, 

que estabeleceu as diretrizes para o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso 

ao Conhecimento Tradicional Associado e a repartição de benefícios. Também instituiu 

o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), órgão vinculado ao MMA que 

possui função normativa e deliberativa no que diz respeito às autorizações de acesso e 

remessa do patrimônio genético em âmbito nacional.  

c) Topografia de Circuitos Integrados ou proteção do layout é relativamente nova. Tal 

proteção se justifica no fato de que, muito embora seja necessário um amplo 

investimento em tecnologia e recursos financeiros para se elaborar um circuito 

integrado, é possível se copiar o layout com enorme facilidade, bastando para tanto a 

fotografia de cada camada do circuito integrado, a partir da qual são preparadas 

máscaras para sua reprodução. Os circuitos integrados mereceram a criação de uma 

nova categoria de proteção. Não se enquadram na definição legal de desenho industrial, 

por não compreenderem aspectos externos do produto, e tampouco se adequam ao 

conceito de patente, por não representarem, na maioria das vezes, uma verdadeira 

inovação. Somente será passível de proteção a topografia que seja original, no sentido 

de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum 

ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no 

momento de sua criação. A proteção das topografias de circuitos integrados é 

assegurada pela Lei 11.484 e pelas normas do Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual - INPI, e somente a partir do registro que o titular terá assegurada a 

propriedade sobre o bem protegido. 

O INPI, autarquia federal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, o órgão responsável, no Brasil, por analisar e conceder os registros 

das patentes, das marcas, registro de programas de computador, desenhos industriais e 

indicações geográficas. As decisões de seus examinadores são proferidas por meio de 

despachos publicados na revista da Propriedade Industrial – RPI com veiculação 

semanal. Buscando democratizar o acesso aos seus serviços, o Instituto adotou um 

sistema eletrônico, chamado e-marcas1, possibilitando a prática de todos os atos, desde 

                                                           
1
 Disponível em :< www.inpi.gov.br/portal/artigo/emarcas>. Acesso em 10  fevereiro 2013. 
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o pedido inicial até a apresentação de recursos, relativos ao processo para obtenção dos 

registros de marcas, que está dando tão certo, que já tem um projeto para implantar o 

mesmo sistema para o processamento dos pedidos de patentes. 

Dentre as atividades de competência da CTIT, a maior demanda é referente à 

Propriedade Industrial gerada na UFMG, objetivo deste trabalho, uma vez que, é 

mínima a demanda referente aos Direitos Autorais e Conexos, cuja lei, não estabelece 

formalidades para que sejam reconhecidos, acontecendo automaticamente.  

1.3 – O Núcleo de Inovação Tecnológico da UFMG, seus setores e respectivas 

atividades no desempenho da gestão da propriedade intelectual.  

A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológico conta com o apoio da 

Reitoria da UFMG e está integrada à Pró-Reitoria de Pesquisa, trazendo respaldo para 

as atividades de competência do NIT,  

A UFMG, na avaliação do Ministério da Educação em 2011, foi classificada entre as 10 

melhores universidades brasileiras, além de estar entres as 10 melhores da América 

Latina (site da UFMG2 e Jornal Folha de São Paulo, de 31/05/20133). 

A Lei 10.973/2004 – Lei de Inovação, reconhecida como um marco da inovação no 

Brasil dispõe sobre a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT dentro das 

Instituições de Ciências e Tecnologia, definidas como órgão ou entidade da 

administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, a execução das 

atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, incluindo 

as universidades, com a finalidade de gerir sua política de inovação, estabelecendo a 

inteiração universidade-empresa. Esta Lei prevê como serão feitas as parcerias com as 

ICTs, que por serem instituições públicas estão sujeitas às regras especificas para 

celebração de convênios, contratos e licenciamentos, além de especificar normas para 

distribuição dos ganhos econômicos oriundos da propriedade intelectual entre a 
                                                           
2
 Disponível em:< https://www2.ufmg.br/gestaopublica/gestaopublica/Home/Noticias/UFMG-entre-as-

10-melhores-da-America-Latina. Acesso em 20 março 2013. 

3
 Disponível em :< http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/05/1286035-pela-3-vez-usp-lidera-

ranking-das-melhores-universidades-da-america-latina.shtml, Acesso em 31 maio 2013. 

http://www.pidcc.com.br/
https://www2.ufmg.br/gestaopublica/gestaopublica/Home/Noticias/UFMG-entre-as-10-melhores-da-America-Latina
https://www2.ufmg.br/gestaopublica/gestaopublica/Home/Noticias/UFMG-entre-as-10-melhores-da-America-Latina
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/05/1286035-pela-3-vez-usp-lidera-ranking-das-melhores-universidades-da-america-latina.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/05/1286035-pela-3-vez-usp-lidera-ranking-das-melhores-universidades-da-america-latina.shtml


VALESCA AZEVEDO MACHADO                                                                                            91 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.082 a 142 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

Instituição e o inventor. De uma forma geral, a lei prevê instrumentos capazes de 

estimular a inovação, partindo das universidades para o setor produtivo e promovendo o 

aumento de investimentos em ciência, tecnologia e inovação, por parte das empresas. A 

partir deste contexto, a CTIT, que foi criada no ano de 1996, passa a nortear suas 

atividades nesta lei, criada para este fim, trazendo mais segurança jurídica para as suas 

atividades e transações.  

E para exercer as suas atividades de proteção do conhecimento científico gerado na 

UFMG e a gestão da inovação, a CTIT é formada por uma equipe multidisciplinar e 

conta com 45 pessoas de diversas áreas como direito, administração, física, biologia, 

engenharia, química, farmácia, economia, comunicação social, psicologia e medicina. 

Apresenta uma estrutura organizacional, dividida em setores especializados, com 

profissionais que mantêm uma ótima e importante interação a respeito do que está sendo 

desenvolvido em seus trabalhos, mantendo as informações geradas em constante 

circulação, entre os setores, por meio de uma rede de computadores. A equipe, também, 

se encontra, constantemente em processo capacitação através de participação 

continuamente de eventos, tais como a Rede Mineira de Propriedade Intelectual – 

RMPI, o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – 

FORTEC e a Rede Mineira de Inovação – RMI. A interação com as redes através de 

palestras, cursos, feiras, workshops, propicia um ambiente voltado para o 

compartilhamento de experiências entre a CTIT e outros NITs, buscando, ainda, uma 

harmonização dos seus documentos e procedimentos internos com aqueles adotados por 

outros NITs, com o objetivo de equilibrar o diálogo entre as ICTs e o setor empresarial, 

além de harmonizar os procedimentos adotados para a realização das atividades de 

competência dos NITs em geral. 

Cada setor desenvolveu um Manual de Boas Práticas, um material de uso interno, que 

foi objeto de pesquisa para o desenvolvimento deste trabalho, e que, portanto, 

passaremos a apresentar a estrutura organizacional da CTIT e as especificidades de cada 

setor. 

1.3.1 – Estrutura Organizacional e a execução das atividades 

1.3.1.1 - Diretoria 
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No decorrer dos seus 15 anos de existência, a CTIT contou com a direção de professores 

na mais diferentes ares de atuação que contribuíram para o crescimento e consolidação 

deste NIT conforme demonstramos abaixo, com o resumo dos currículos de cada um, 

extraídos do site Plataforma Lattes4. 

 Suzana Braga Rodrigues – (1997 a 1998) - Possui graduação em Psicologia 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (1972), mestrado em Administração 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (1978), doutorado em processos de 

decisão estratégicos - University of Bradford (1980) e pós-doutorado em 

internacionalização de empresas pela University of Cambridge (1992). Foi 

professora titular da UFMG e da University of Birmingham, Inglaterra, e 

atualmente é professora titular da Universidade FUMEC e da Rotterdam School 

of Management, Erasmus University, Holanda. Suas linhas de pesquisa incluem 

gestão internacional de negócios, governança corporativa e co-evolução 

organizacional, dentre outras atividades;  

 José Maciel Rodrigues Junior – (1998 a 2001) - Possui graduação em 

Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais – Habilitação Indústria 

pela Faculdade de Farmácia (1987), mestrado em Ciências Farmacêuticas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991) e doutorado em Ciências 

Farmacêuticas (Tecnologia Farmacêutica) - Universite de Paris XI (Paris-Sud) 

(1995). Professor Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais (1996-

2001), e atualmente, atua na área de Tecnologia Farmacêutica, nanotecnologia, 

biotecnologia, engenharia genética, DNA recombinante, sistemas de liberação 

controlada e P&D de medicamentos e vacinas; 

 Benjamim Rodrigues de Menezes – (2001 a 2002) - Formado em Engenharia 

Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (1977), Mestrado em 

Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980) e 

Doutorado em Engenharia Elétrica - Institut National Polytechnique de Lorraine 

- França (1985). PROFISSIONAL: Desde 1979 é professor da UFMG e 
                                                           
4
 Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar.Acesso em 

15 março 2013. 
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atualmente ocupa o cargo de professor titular do Departamento de Engenharia 

Eletrônica, atualmente, atua na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico 

principalmente nos seguintes temas: controle por modos deslizantes, 

acionamento de motor de indução, diagnóstico de falhas de sistemas dinâmicos 

complexos e análise da confiabilidade de processos industriais;  

 Alfredo Gontijo Oliveira – (2002 a 2003) - Graduado em Física pela UFMG 

(1973), mestre em Física pela UFMG (1975) e doutor em Física pela Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg/Alemanha(1980). Pós-doutor na 

ETH/Suiça(1980) e Imperial College/Londres(1990). Atualmente, atua em 

crescimento de cristais pela técnica de Epitaxia por Feixe Molecular, com foco 

em semicondutores compostos do tipo III-V, em Física de Semicondutores e 

padrões auto-organizados em fenômenos de transporte elétrico em dispositivos 

semicondutores; 

 Sérgio Costa Oliveira – (2003 a 2006) - Possui graduação em Medicina 

Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (1985), mestrado em 

Microbiologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1991) e 

doutorado em Imunologia pela University of Wisconsin - Madison (1995), onde 

também fez o seu pós-doutorado (1996). Livre-Docente em Imunologia pela 

Universidade de São Paulo (USP) em 2005, atualmente é professor titular do 

Dept de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. É 

membro do corpo editorial dos seguintes periódicos internacionais, Microbes 

and Infection e Plos Neglected Tropical Diseases. Tem experiência na área de 

Imunologia, com ênfase em Imunologia celular e aplicada, atuando 

principalmente nos seguintes temas: resposta imunidade inata e adquirida do 

hospedeiro contra a infecção com as bactérias intracelulares Brucella abortus e 

Mycobacterium spp, imunobiologia da infecção pelo Schistosoma mansoni, 

desenvolvimento de vacinas; 

 Ruben Dario Sinisterra – (2006 a 2010) - Graduação: Bacharaledo em 

Quimica - Universidad del Valle, Cali-Colômbia (1988) e doutorado em 

Química (Química Inorgânica) pela Universidade de São Paulo (1992). Foi 

professor visitante no Depto de Química da Universidade de Minnessota, USA 
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em 1995, graças ao prêmio SBQ-ABQ-NSF para jovens pesquisadores. Fez Pós-

doutorado junto ao Depto. de Engenharia Biomédica e Química do 

Massachusets Institute of Technology, MIT, Boston, USA 1997-1999. 

Atualmente Professor Titular da Universidade Federal de Minas Gerais, é 

Presidente do Fórum Nacional de Gestores da Inovação, FORTEC, gestão 2010-

2012. Vice-coordenador do Mestrado Profissional em Inovação 

Biofarmacêutica-UFMG, e tem experiência nos seguintes temas: ciclodextrinas, 

biomateriais, sistemas de liberação controlada de fármacos, nanobiotecnologia, 

formulações farmacêuticas, propriedade intelectual, patentes e transferência de 

tecnologia; 

 Ado Jorio de Vasconcelos (2010 A 2012)- É Professor Titular no Departamento 

de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo recebido o grau de 

Doutor em Física na mesma Instituição, em 1999, trabalhando com transições de 

fase em sistemas incomensuráveis. Fez pós-doutorado no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), Cambridge, EUA, e trabalha desde então com 

propriedades ópticas de nanomateriais, tendo como foco a espectroscopia Raman 

e a óptica de nanomateriais de carbono. Editou o livro &quot;Carbon 

Nanotubes: Advanced Topics in the Synthesis, Structure, Properties and 

Applications&quot; (Ed. Springer). Membro Afiliado da Academia Brasileira de 

Ciências (2007-2011) ocupou o cargo de Coordenador de Estudos Estratégicos e 

Informação, da Divisão de Tecnologia do Inmetro, para o desenvolvimento da 

nano-metrologia e da metrologia de biocombustíveis. Foi coordenador Científico 

da Rede Brasileira de Microscopia de Varredura por Sonda e do Centro 

Brasileiro-Mexicano de Nanotecnologia. Atualmente é Diretor da Coordenadoria 

de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, Coordenador da Rede 

Brasileira de Pesquisa e Instrumentação em Nanoespectroscopia Óptica, do 

Núcleo de Pesquisa em Aplicações Biotecnológicas de Nanomateriais de 

Carbono, e membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Medicina Molecular. É autor de mais de 150 artigos científicos, 

ensina Física Geral no Ciclo Básico de cursos de Ciências Exatas, Física do 

Estado Sólido, Teoria de Grupos e Espectroscopia Raman na Pós-graduação. É 

autor dos livros &quot;Group Theory: Application to the Physics of Condensed 
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Matter&quot; (Springer) e &quot; Raman spectroscopy of Graphene Related 

Systems (Wiley)&quot;. Foi premiado em 2012 pelo Centro Internacional de 

Física Teórica (2011 ICTP Prize) pela sua contribuição na elucidação das 

propriedades eletrônicas e vibracionais dos nanotubos de carbono. 

 Pedro Guatimossim Vidigal – desde 02/01/2013 - Possui graduação em 

Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (1987), mestrado 

em Bioquímica e Imunologia (1996) e doutorado em Medicina (Medicina 

Tropical) pela UFMG (2001) com período sanduíche na Mayo Clinic and 

Foundation (USA). É Professor Associado de Patologia Clínica/Medicina 

Laboratorial e Orientador Pleno do Programa de Pós-Graduação em Patologia da 

Faculdade de Medicina da UFMG. Tem experiência na coordenação de 

laboratórios clínicos e em gestão de pesquisa e desenvolvimento de produtos de 

biotecnologia. Atua nas áreas de Patologia Clínica e Saúde Coletiva, com ênfase 

nos seguintes temas de pesquisa: doenças cardiovasculares, diabetes melito, 

outras doenças crônicas e gestão laboratorial. Coordenou o Laboratório Clínico 

do Bambuí Cohort Study e participa do Comitê de Laboratório do Estudo 

Longitudinal de Adultos - ELSA Brasil. Foi coordenador da Inova - Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica da UFMG e atualmente é Diretor da 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da UFMG, 

atuando nas áreas relacionadas à gestão da propriedade intelectual, transferência 

de tecnologia e empreendedorismo. 

Atualmente o Professor Pedro Guatimosim Vidigal é o diretor da CTIT, juntamente com 

a Coordenadora Geral, Dr. Juliana Correia Crepalde, principalmente as questões que 

exigem maior autonomia, como a gestão da interação universidade – Empresa, ou da 

UFMG com outras instituições públicas ou privadas, as transferências de tecnologias, e 

os convênios de pesquisas, cujos resultados possam gerar direitos de propriedade 

intelectual, muitas vezes negociados e assinados por meio da CTIT. 

1.3.1.2 – Setor de Propriedade Intelectual  

O Setor de Propriedade Intelectual é composto por um coordenador de patentes 

nacionais, um coordenador de patentes internacionais, dez redatores de patentes e dois 
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assistentes administrativos. E responsável pela preparação e depósito de toda 

propriedade intelectual gerada pela comunidade acadêmica da UFMG. Primeiramente, o 

setor recebe a demanda que é formalizada por meio do Formulário de Consulta, que 

deverá ser preenchido pelo pesquisador. Seu objetivo é de coletar dados e informações 

sobre a tecnologia proposta, suficientes para a realização da busca e análise de 

patenteabilidade, isto é, a verificação se a tecnologia apresentada atende aos requisitos 

de patenteabilidade, por meio da realização do Relatório de Patenteabilidade, que será 

entregue ao pesquisador. 

Se tecnologia não for patenteável, o Relatório de Patenteabilidade será negativo e após 

sua apresentação ao coordenador do setor, será arquivado. Mas, caso a tecnologia seja 

patenteável com o Relatório de Patenteabilidade Positivo, o pesquisador deverá 

entregar, na CTIT, como condição para o efetivo depósito do pedido da patente, os 

seguintes documentos: 

a) Termo de Participação é um documento interno da CTIT, utilizado para determinar 

qual o percentual será destinado a cada inventor no caso da tecnologia ser transferida e 

gerar retorno financeiro, será encaminhado ao pesquisador com o maior número de 

informações preenchidas, baseadas no Formulário de Consulta, incluindo cotitulares, 

caso existam, deverá ser assinado em três vias;  

b) Declaração de Inventor, que também é um documento interno, que resguarda a CTIT 

de qualquer problema futuro, pois o inventor declara ciente que o depósito está sendo 

feito em nome da UFMG e/ou de eventuais cotitulares, deverá ser assinado por todos os 

inventores e em 3 vias; 

c) Formulário de Cotitularidade, que deverá ser preenchido e assinado por todos os 

inventores, somente nos casos em que houver cotitularidade da UFMG com outras 

instituições ou empresas, contendo a participação de cada parte no desenvolvimento da 

tecnologia e qual o percentual de titularidade caberá a cada uma, resguardando a CTIT 

quanto ao valor do percentual estipulado negociado entre os cotitulares. Caso que será 

remetido ao Setor de Regularização de Propriedade Intelectual, para elaboração da 

minuta contratual e providenciar o andamento do processo de regularização.  
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Este setor é responsável pela redação do pedido de patente, composto por redatores nas 

áreas de biotecnologia, farmácia, engenharia, química. Finalizada a redação, será 

providenciado o pagamento do depósito por meio da Guia de Recolhimento da União – 

GRU, devendo constar o tipo de proteção (patente, programa de computador, desenho 

industrial, marca) e a natureza (patente de invenção – PI ou Modelo de Utilidade – 

MU), e em caso de haver cotitular, se é instituição ou empresa estrangeira.  

O Depósito será realizado pelo setor, somente, depois de tudo revisado pelo seu 

coordenador, por meio do formulário de depósito fornecido pelo próprio INPI, que 

deverá ser preenchido e a ele anexado os seguintes documentos, nesta ordem: anexo 

com as informações dos inventores e dos depositantes que não constam no formulário, 

GRU, Declaração dos inventores, a Portaria que delega poderes ao Pró-Reitor de 

Pesquisa para assinar em nome da UFMG as questões relativas à propriedade 

intelectual, Relatório descritivo, Reivindicações, Figuras e Resumo, dois CDs de 

Listagem de Seqüência, se houver (1 para o INPI e 1 para a UFMG). O formulário 

deverá ser impresso em duas vias e assinada pelo Pró-Reitor de Pesquisa ou pelo Reitor. 

A UFMG possui tecnologias em todas as áreas do conhecimento, tais como 

engenharias, farmácia, biotecnologia, tecnologia ambiental, energia, química e outras, 

sendo depositadas em maior numero as patentes referentes à engenharia e à 

Biotecnologia conforme apresentamos no quadro abaixo: 
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Figura 1 – Gráfico do Número de 

Depósitos por Área do 

Conhecimento da UFMG. 

Verifica-se, que a área farmacêutica também é forte na UFMG, gerando muitos pedidos 

de patentes de medicamentos, conforme demonstrado no gráfico acima, trazendo as 

polêmicas do acesso da população a esses medicamentos protegidos por patentes, e das 

pesquisas na área biotecnológica,  

São mais de 550 depósitos de patentes, no total, além de marcas, softwares, know-how e 

desenhos industriais. A UFMG é a terceira colocada no ranking de pedidos de patente 

depositados por instituições públicas5, sendo constante a inserção de novas tecnologias 

em várias áreas do conhecimento.  

A seguir apresentamos o gráfico com o número de patentes depositadas por ano na 

UFMG: 

                                                           
5
 Disponível em:< http://ruf.folha.uol.com.br/rankings/pelainovacaonasuniversidades/>. Acesso em 28 

maio 2013. 
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Figura 2 – Gráfico do Número de depósitos 

de patentes junto ao INPI por ano, fonte: 

elaboração da CTIT6.  

Em 2011, esta coordenadoria realizou um estudo sobre quais as Unidades de 

Departamento da UFMG que mais geram pesquisas com resultados patenteáveis. O 

gráfico abaixo apresenta o resultado desses estudos com os números de Depósitos de 

Patentes por Unidades de Departamento da Universidade Federal de Minas Gerais: 

                                                           
6
 Disponível em:< http://www.ctit.ufmg.br/controle-pi/graficos>. Acesso em 31 maio 2013. 
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Figura 3 -– Gráfico do Número de 

Depósitos por Unidades de 

Departamento da UFMG, 

elaboração da CTIT7. 

A proteção de patentes no âmbito internacional tem acompanhamento especializado, e 

desde a sua criação, e das patentes nacionais, a CTIT já efetuou 190 depósitos 

internacionais em diversos países sendo, 175 depósitos via Patent Cooperation Treaty – 

PCT8 e 15 diretamente nos países não participantes do acordo. As tecnologias têm sido 

divulgadas pela CTIT através de participação em eventos e rodadas de negócio em 

âmbito internacional. 

Há duas formas de requerer a proteção de uma invenção em outros países: diretamente 

no país aonde se deseja obter a proteção – via Convenção da União de Paris - CUP9 ou 

                                                           
7
 Disponível em:< http://www.ctit.ufmg.br/controle-pi/graficos>. Acesso em 31 maio 2013. 

8
 Disponível em:< http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/atoc.htm> Acesso em 03 abril 2013.  

9
 DISPONÍVEL EM: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf> 

Acesso em 31 maio 2013. 
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através do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) para as Invenções e 

Modelos de Utilidade10.  

O Tratado de PCT tem como objetivo reduzir as formalidades do processo para a 

proteção de uma patente em vários países ao mesmo tempo, por meio de um depósito 

internacional, tornando mais eficaz e econômico o pedido inicial, além de apresentar 

vantagens como a obtenção de uma análise prévia da probabilidade de concessão ou não 

do pedido em outros países, e maior prazo para a decisão estratégica sobre o depósito ou 

não do pedido de patente nos países membros, onde os pedidos são depositados em cada 

país ou região individualmente, o qual passará por uma Fase Nacional. 

A realização do PCT pela CTIT diminuiu os custos com a proteção internacional, uma 

vez que esta atividade era terceirizada para escritório especializado. Embora o 

acompanhamento das patentes internacionais seja feita por escritório contratado, 

verificou-se a necessidade da criação deste setor para acompanhar todas as atividades do 

escritório. Atualmente, é feita uma triagem, e somente será depositado em âmbito 

nacional as tecnologias transferidas ou que estejam em processo de transferência, para 

que os custos dos depósitos internacionais sejam repassados para as empresas. 

A Convenção da União de Paris – CUP foi o primeiro acordo internacional visando uma 

harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à 

propriedade industrial. Instituiu o princípio da Prioridade Unionista que dispõe que o 

primeiro pedido de patente depositado em um dos países membros serve de base para 

depósitos subsequentes em qualquer outro país membro, quando os depósitos forem 

relacionados à mesma matéria e efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores 

legais. Portanto, um depositante de um pedido de patente em um país membro tem o 

direito de depositar o referido pedido em outro país membro em até 12(doze) meses, 

para patentes, e 6 (seis) meses para desenho industrial, após o primeiro depósito, 

mantendo o seu Direito de Prioridade sobre qualquer outro pedido idêntico ou 

semelhante depositado nesse período, conforme art. 4º deste acordo.  

1.3.1.3 – Setor de Transferência  

                                                           
10

 Disponível em : http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/pct Acesso em 29 maio de 2013. 
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A chamada “Lei do Bem”, nº 11.196, de 2005, em seu Capítulo III dispõe sobre o 

sistema de incentivos fiscais para a inovação tecnológica, estabelecendo a possibilidade 

de dedução dos gastos com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica no cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI). O dispositivo legal visa incentivar investimentos 

em inovação tecnológica por parte das empresas, bem como promover uma maior 

interação do setor privado com universidades e instituições de pesquisa.   

A UFMG realiza a interface com as empresas por meio da CTIT, auxiliando na 

formalização e negociação das parcerias tecnológicas com o objetivo de inserir no 

mercado os resultados de suas pesquisas transformados em produtos inovadores, 

atendendo às demandas da sociedade. 

Este setor, composto por um coordenador, quatro assessores e um analista de projetos, 

tem como gestão estratégica principal, aumentar e acelerar o número de licenciamentos 

e convênios de pesquisa da UFMG. Realizam a prospecção das empresas, e 

identificando suas demandas, a CTIT promove o encontro das mesmas com os 

pesquisadores da UFMG, que se houver interesse, passará a ser o coordenador das 

pesquisas. Estabelecida a relação, esta será formalizada por meio de Convenio de 

Pesquisa, e as clausulas serão negociadas em reunião com a diretoria da CTIT, visando 

à proteção de quaisquer resultados advindos das pesquisas que sejam passíveis de 

proteção da propriedade intelectual. A tramitação na universidade ocorre por meio de 

processo, que neste caso, será aberto na CTIT, devendo ao final ser encaminhado à 

Divisão de Convênios, do Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF, ligado à 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - PROPLAN da UFMG, para registro, 

devendo ser devolvido e arquivado na CTIT. 

 As empresas, associações empresariais e organizações sociais poderão apresentar suas 

demandas diretamente a um pesquisador, que se tiver interesse na realização da 

pesquisa, tem a opção de iniciar o processo, nos casos de Convênios de Pesquisa, por 

meio da Divisão de Convênios do DCF/PROPLAN da UFMG, devendo ser 

encaminhado á CTIT para emissão de parecer, elaborado pelo Setor de Regularização 

de Propriedade, isso ocorre com todos os processos da universidade que houver cláusula 
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relativa à propriedade intelectual. O gráfico abaixo apresenta o número dos convênios 

realizados por ano na UFMG, a partir de 2005.  

 

 

Figura 4– Gráfico do Número de Convênios 

Realizados na UFMG (2003 a 2013), elaboração 

da CTIT, disponível em seu banco de dados  

Quando a pesquisa for desenvolvida em parceria da UFMG com outra instituição e 

gerar patente, sua titularidade deverá ser partilhada, com percentuais estabelecidos entre 

as partes e proporcional às contrapartidas, sendo a regulamentação deste processo feito 

por meio do setor de Regularização da Propriedade Intelectual. A seguir, o gráfico 

abaixo apresenta o número de Contrato de Partilhamento de Titularidade e Outras 

Avenças assinados por ano na UFMG, a partir de 2003: 
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Figura 5 – Gráfico do Número de Contratos de 

Partilhamento de Titularidade de Outras Avenças 

realizados na UFMG (2003 a 2013), elaboração 

da CTIT, disponível em seu banco de dados. 

A regularização da cotitularidade deverá sempre anteceder à transferência da tecnologia. 

Após o depósito, o pedido é encaminhado para o setor que, primeiro, fará uma análise 

de mercado para averiguar se a tecnologia tem potencial para o mercado, se a resposta 

for negativa, será feita a divulgação em outros meios de comunicação, ranqueando-as 

em sites como do Sistema Mineiro de Inovação - SIMI11, Site da CTIT12, Linkedin13, e 

se ainda assim, não houver interesse de nenhuma empresa, encerrarão as atividades do 

setor até que algum interesse surja. Caso seja a resposta positiva, serão feitos estudos 

mais detalhados da tecnologia, estudos de inteligência do mercado e a prospecção de 

empresas, uma sondagem de quais empresas poderão se interessar pela tecnologia.  A 

tecnologia será apresentada para as empresas selecionadas e havendo interesse, de uma 

ou mais empresas, será marcada uma reunião com a Diretoria da CTIT, para as 

                                                           
11

 Disponível em:< http://www.simi.org.br/> acesso em 31 maio 2013. 

12
 Disponível em:< http://www.ctit.ufmg.br/2011/> acesso em 31maio 2013 

13
 Disponível em:< http://br.linkedin.com/> acesso em 31 maio 2013. 
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negociações das cláusulas do Licenciamento, no que diz respeito à determinação das 

taxas de acesso, cálculo de royalties, análise de risco e de sensibilidade, em seguida é 

realizado o fechamento do contrato. O valor das taxas de acesso e dos royalties será 

fixado através de técnicas de valoração de tecnologias, incluindo análises econômicas 

para avaliação de riscos, observando o perfil das empresas e aceitação da tecnologia 

pelo mercado.  

Ressalta-se que, as análises de mercado deverão ter um embasamento macroeconômico, 

através de uma conjuntura econômica setorial, a fim de determinar o potencial 

mercadológico da tecnologia. Essa análise deverá ser feita por profissionais capacitados, 

pois medirá o potencial de sucesso das patentes e que servirão de base para definir o 

ciclo de vida da tecnologia na CTIT, orientando os licenciamentos, os estudos de 

inteligência mercadológica, e as decisões referentes aos depósitos via PCT e as fases 

nacionais, recomendado para as patentes licenciadas. Assim, se as negociações se 

prolongarem ate o prazo dos 12 meses do PCT, o deposito será feito, esperando que até 

os 30 meses, momento da escolha da fase nacional, a tecnologia esteja licenciada. Caso 

contrário, deve-se optar pelo o abandono da mesma nas fases nacionais. 

E conforme o Manual de Boas Práticas do setor é necessário manter as patentes 

atualizadas para não haver acúmulo de tecnologias a serem analisadas, podendo gerar 

um atraso no planejamento das atividades a curto, médio e longo prazo, e inviabilizar 

todo o processo.  

O Setor de Transferência vem realizando suas atividades com bastante eficiência 

trazendo bons resultados para a UFMG, conforme a reportagem de Paulo Peixoto, 

publicada em 29 de maio de 2013, no Jornal a Folha de São Paulo, sobre os 

investimentos da UFMG em pesquisa, tecnologia, inovação e em parcerias públicas e 

privadas, trazendo bons resultados no número de patentes depositadas no INPI e das 

tecnologias transferidas. O Gráfico abaixo apresenta os números de licenciamentos de 

Pedidos de Patente realizados por ano através da CTIT, atualizado até maio de 2013. 
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Figura 6 – Gráfico do Número de Licenciamentos 

de Tecnologia Realizados na UFMG (2003 a 

2012), elaboração da CTIT, disponível em seu 

banco de dados. 

Os licenciamentos realizados resultaram em diversos produtos inovadores que já 

chegaram ao mercado, tais como vacina contra leishmaniose visceral canina, sistema de 

amortecimento de calçado para prática de caminhadas, coleção citológica para ensino de 

pessoas portadoras de deficiência visual, levedura para produção de cachaça, dentre 

outros, beneficiando a sociedade efetivamente.  

1.3.1.4 - Regularização de Propriedade Intelectual 

O Setor de Regularização de Propriedade Intelectual é composto por um coordenador e 

quatro assessores e atua na confecção e gestão dos instrumentos da propriedade 

intelectual, para garantir que a UFMG possa realizar a inovação de forma ampla, da 

proteção do conhecimento à transferência para o setor produtivo, assunto que será 

tratado no Capítulo 1 deste trabalho. A Proteção da Propriedade Intelectual é 
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regulamentada pela Resolução 08/98 da UFMG14 aprovada pelo Conselho 

Universitário, além de estarem todas as suas atividades praticadas, devidamente 

amparadas pela Lei de Inovação, 10.973/2004, diploma legal, que norteia a execução 

dos serviços prestados e o caminho a ser percorrido pela CTIT para alcançar seus 

objetivos. 

O setor é responsável por realizar a interface da CTIT com a Procuradoria Federal da 

UFMG, pois tem como função principal a elaboração das minutas de contratos, 

convênios, transferências, acordos, ou outros instrumentos jurídicos gerados das 

transações realizadas na CTIT, que por sua vez, serão abertos processos administrativos 

correspondentes e encaminhados para análise e emissão de Parecer Jurídico da 

Procuradoria, que somente serão firmados mediante parecer positivo. Dessa relação, 

surgiu a necessidade da adoção de minutas padrão, visando acelerar este processo, cujos 

resultados foram satisfatórios, tendo atualmente mais agilidade na emissão desses 

pareceres. 

Este setor é responsável também pela emissão dos pareceres técnicos, necessários em 

todos os processos administrativos abertos na CTIT, bem como, nos recebidos oriundos 

da UFMG, que de alguma maneira possam gerar ou envolver matéria de propriedade 

intelectual. Salientamos que os dados existentes na CTIT são a partir de 2005, não 

havendo nenhum controle sobre a emissão de pareceres nos anos 2003 e 2004, conforme 

o gráfico abaixo: 

                                                           
14

 Disponível em:< 

http://www.ctit.ufmg.br/2011/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=&lang=pt> 

Acesso em 28 maio de 2013. 
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Figura 7 – Gráfico do Número de 

Pareceres Jurídicos da CTIT (2003 a 2012, 

elaboração da CTIT, disponível em seu 

banco de dados).  

A CTIT adotou como boa prática para facilitar as parcerias com as empresas, integrar 

efetivamente o setor de Transferência de Tecnologia com a Assessoria Jurídica, 

passando os assessores a participarem das reuniões com as empresas, permitindo o 

acesso ao contexto da negociação e das questões peculiares de cada caso. Tal prática 

facilita a elaboração dos respectivos contratos, e de todos os instrumentos jurídicos com 

o intuito de regularizar a parceria, refletindo com mais clareza as expectativas das partes 

envolvidas. Além disso, é apresentado às empresas todo o arcabouço legal da inovação, 

esclarecendo como se dará a parceria. Para isso, estes setores elaboraram conjuntamente 

um roteiro, descrevendo os procedimentos necessários, tais como as aprovações da 

Câmara Departamental e da Congregação de onde a pesquisa for proveniente, os 

documentos a serem apresentados pela empresa, para a instrução do Processo 

administrativo.  

Outra prática importante é a elaboração de atas nas reuniões para que fiquem registradas 

as condições negociais acordadas, visando a organização da memória dos setores, dá 

transparência e facilita a negociação com a empresa. Todos os contratos elaborados pela 

assessoria jurídica interna são pré-aprovados pela Procuradoria Jurídica (PJ) da UFMG, 

o que facilita a posterior tramitação e assinatura dos documentos. Além disso, os 
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contratos apenas são enviados para a PJ após todas as condições negociais terem sido 

previamente acordadas com a empresa. Também como boa prática o setor de 

licenciamento e jurídico realizam conjuntamente a gestão dos contratos através de 

reuniões periódicas com as empresas, solicitação de relatórios que informem os avanços 

da exploração comercial, e envio de notificações para a empresa exigindo o 

cumprimento das obrigações contratuais.  

1.3.1.5 – Setor Administrativo 

A Secretaria Administrativa da CTIT é composta por um coordenador, um assistente e 

um office boy para os serviços externos. É responsável pelas seguintes atividades: 

a) assinatura de pedido de xerox, material de consumo e de transferência de 

material permanente; 

b) pedido de material de consumo no almoxarifado; 

c) abertura, de processos administrativos junto à Procuradoria Jurídica; 

d) publicação de extrato de contratos da CTIT no diário oficial;  

e) emissões de memorandos (MEMOS) e ofícios, os primeiros, são sempre 

encaminhados para o público da UFMG (Campus Pampulha ou área central de 

BH), enquanto que os OFICIOS são sempre encaminhados para o público 

externo da UFMG (empresas e demais instituições); 

f) recepção / emissão de e-mails, checando sempre a caixa de e-mail de manhã e à 

tarde, ou a todo instante,  fazendo uma triagem, e reencaminhando para os 

setores destinados;  

g)  reserva de veiculo; 

h) reserva da sala de reuniões; 

i) controle de material permanente da UFMG, é feito, anualmente, por um 

funcionário da UFMG lotado na CTIT e que tenha a sua assinatura autorizada no 

CARTÃO DE ASSINATURAS – modelo fornecido pelo DSG; 
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j) formulários institucionais, são abertos sempre através do LOTUS NOTES, os 

mais usado são os do DSG (solicitação de material de consumo);  

k) solicitações de serviços ao Centro de Computação da UFMG -  CECOM15 – 8º 

andar da reitoria, via email; 

l) solicitações de serviços de telefonia – 8º andar da reitoria, via email; 

m) eventos realizados pela CTIT, reserva do local de realização e agendamento da 

participação da Reitora através de e-mail e telefone, sendo que o envio  do 

convite oficial, deverá, antes, se encaminhado para revisão  pelo Gabinete da 

Reitora;  

n) secretariar o diretor e o vice diretor da CTIT, agendamento de reuniões, 

encontros, etc; 

o) levar os pedidos de Patentes, Marcas, Softwares, etc. para protocolar no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial. 

1.3.1.6 - A INOVA-UFMG 

A INOVA/UFMG16 pode ser considerada como mais um setor da CTIT, responsável 

por promover a transferência de tecnologia, por meio do estímulo à formação e ao 

desenvolvimento de empresas nascentes de alta tecnologia por membros da UFMG. É 

uma incubadora de empresas de base tecnológica da UFMG, iniciando, formalmente 

suas atividades em 2003, em decorrência da política incentivadora, adotada pela 

universidade, de transformar o conhecimento em benefícios econômicos mediante a 

inovação tecnológica, propiciando o desenvolvimento de uma estrutura de apoio ao 

empreendedorismo nascente. Hoje tem como parceiros, a Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, o SEBRAE17, o Banco de 

                                                           
15

 Disponível em:< https://www.cecom.ufmg.br/> Acesso em 20 maio de 2013. 

16
 Disponível em :< http://www.inova.ufmg.br/> Acesso em 25 maio 2013. 

17
 Disponível em:< http://www.sebrae.com.br/> Acesso em 31 maio 2013. 
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Desenvolvimento de Minas Gerais S.;A - BDMG18, a Fundação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais - FIEMG-IEL19, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais - FAPEMIG20, a RMI21 e a Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos de tecnologias Avançadas - ANPROTEC22. Cinquenta 

empresas start ups já foram apoiadas pela INOVA que foi relacionada em 2010 entre as 

20 melhores incubadoras do Brasil pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios.  

Dentro dessa filosofia, a INOVA tem atuado como agente intermediário no processo de 

cooperação universidade/empresa, constituindo-se um centro inovador de ideias e de 

empreendedorismo. A interação com o ambiente científico e tecnológico proporcionado 

pela UFMG é fator relevante para a eficácia do programa de incubação. O 

relacionamento próximo entre a tecnologia moderna, o empreendimento e a pesquisa 

acadêmica prova que a incubadora constitui um espaço ideal para a inovação. 

A INOVA/UFMG tem apoiado empresas oferecendo uma infraestrutura compartilhada 

com sala de reuniões, mini-auditório equipado com recurso audiovisual, copa e 

recepção. Disponibiliza serviços de limpeza e segurança, sala individual, internet banda 

larga 24 horas e ramal telefônico para ligações internas. A Incubadora também oferece 

cursos, palestras, workshops e consultorias especializadas sobre legislação, 

contabilidade, comercialização, gestão empresarial, transferência tecnológica e temas 

ligados à atividade empreendedora. Sua atuação ocorre por meio dos Programas de Pré-

Incubação e/ou de Incubação, com grande potencialidade de transferência de tecnologia, 

realizando ações concretas para transformar ciência e tecnologia em inovação, passo 

fundamental para o alcance da autonomia tecnológica e para o desenvolvimento 

industrial do nosso País. 

                                                           
18

 Disponível em:< http://www.bdmg.mg.gov.br/Paginas/default.aspx> Acesso em 31 maio 2013. 

19
 Disponível em:< http://www5.fiemg.com.br/Default.aspx?alias=www5.fiemg.com.br/iel> Acesso em 

31 maio 2013. 

20
 Disponível em:< http://www.fapemig.br/> Acesso em 31maio 2013. 

21
 Disponível em:< http://www.rmi.org.br/#!/pages/inicial> Acesso em 31 maio 2013. 

22
 Disponível em:< http://anprotec.org.br/site/> Acesso em 31 maio 2013. 
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O Programa de Pré-Incubação é um conjunto de ações que permitem ao empreendedor 

iniciante ter uma análise mais aprofundada da tecnologia que desenvolve. O Programa é 

voltado para empreendedores e/ou pesquisadores que estudam uma tecnologia capaz de 

gerar um novo produto ou serviço. Nessa fase, contudo, o produto ou serviço ainda não 

foi completamente desenvolvido. 

O objetivo principal da Pré-Incubação é auxiliar os empreendedores a: 

 Avaliar a viabilidade técnica e econômica do produto ou serviço a ser oferecido; 

 Analisar oportunidades e nichos de mercado para o desenvolvimento do produto 

com a tecnologia pesquisada;  

 Identificar potenciais limitações e riscos no desenvolvimento da tecnologia;  

 Dimensionar os recursos necessários para abertura e funcionamento da empresa. 

O Programa de Incubação permite às empresas incubadas crescer e aumentar sua 

capacidade competitiva. Na Incubação, o empreendedor já deve ter a ideia detalhada do 

negócio a ser criado: recursos necessários, etapas a serem seguidas e prazos de 

execução. 

O objetivo principal do Programa é auxiliar os empreendedores a: 

 Executar o planejamento da organização, das estratégias desenvolvimento de 

novos produtos e de produção, venda, marketing e recursos humanos;  

 Ter acesso a agências de fomento, de modo a facilitar a obtenção de recursos 

para investir no negócio;  

 Estabelecer parcerias que sejam importantes e competitivas;  

 Levar as empresas a atingir um grau de amadurecimento que viabilize sua 

sustentabilidade e crescimento fora do ambiente da Incubadora.  

1.3.1.7 – Assessoria de Comunicação 
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O Setor de Comunicação da CTIT e INOVA-UFMG é formado por um coordenador 

e dois assessores de comunicação, sendo responsável pelas atividades de divulgação da 

Incubadora, Assessoria de Imprensa, auxílio na organização de eventos e assistência aos 

demais setores no que se refere à estratégias/ações que exigem soluções em 

Comunicação. 

As principais atividades desenvolvidas pelo Setor são: assessoria de imprensa 

(contato com jornalistas e veículos de comunicação), confecção de peças gráficas 

(banners, cartazes, cartões de visita, folders, flyers), contato com gráficas, 

gerenciamento e atualização do site da CTIT e INOVA-UFMG, elaboração de 

releases/reportagens, organização e cobertura jornalística de eventos, e fotografias. 

O Setor de Comunicação realiza a divulgação de conteúdos referentes à CTIT, 

principalmente relacionados ao Setor de Empreendedorismo e demandas vindas da 

Incubadora, seja através do site oficial da INOVA-UFMG e CTIT, seja por meio de 

outras mídias (TV, rádio, internet, sites etc.), integrantes do Centro de Comunicação da 

UFMG (Cedecom) ou externas (organizações jornalísticas em geral). 

Os contatos para divulgação são variados, porém, em geral, consistem no envio 

de sugestões de pauta (releases) aos veículos de comunicação. A partir de tais textos, os 

destinatários das sugestões podem ter conhecimento das novidades da Coordenadoria de 

Transferência e Inovação, tanto quanto da Incubadora, de modo a instigá-los, a saber, 

por mais detalhes, se for de interesse. 

O Setor de Comunicação já esteve presente em diversas divulgações, como, por 

exemplo: vários editais da INOVA-UFMG para seleção de novos empreendimentos, nas 

oficinas de plano de negócios oferecidas pela Incubadora, em eventos relacionados à 

inovação (Semana do conhecimento, Dia da Inovação, Semana Global do 

Empreendedorismo, diversos cursos de empreendedorismo), no Programa de Incentivo 

à Inovação – PII na UFMG, entre muitas outras. 

  

1.3.1.8 – Setor de Projetos e Empreendedorismo 

Este setor é composto por um coordenador e quatro analistas de projetos, sendo 

que seu coordenador acumula também a coordenação da Assessoria de Comunicação, 

consiste, essencialmente, em promover e fomentar o empreendedorismo na UFMG, 

disseminando a cultura empreendedora, tornando esta acessível a todos na universidade, 

pesquisadores e funcionários, visando uma universidade inovadora e pró-ativa, por meio 

http://www.pidcc.com.br/


AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                114 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.082 a 142 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

da inserção do Programa de Empreendedorismo e Inovação busca consolidar uma visão 

empreendedora, estimular o processo de inovação, a propriedade intelectual e novas 

formas de gestão na Universidade. 

O programa irá estabelecer estratégias de parcerias entre a universidade/empresa 

e o Governo de Minas, além de conceber programas e cursos adaptados à lógica desse 

campo de estudo. 

São objetivos específicos desse setor descritos no Manual de Boas Práticas: 

 Promover a disseminação da cultura do empreendedorismo na UFMG e 

consequentemente na sociedade; 

 Promover apoio à criação de programas e cursos de capacitação empreendedora 

para os alunos, empreendedores, pesquisadores e profissionais em qualquer 

estágio da carreira; 

 Apoiar programas de empreendedorismo já existentes na instituição de cunho 

Tecnológico, como por exemplo: núcleo de empresas júnior e iniciação 

científica; 

 Estimular o nascimento de novas empresas que adotem em seus produtos, 

processos e serviços com inovações tecnológicas; 

 Promover formas de apoio à gestão da propriedade intelectual; 

 Oferecer mecanismos complementares de financiamento e capitalização 

adequados às necessidades das empresas nascentes e emergentes de base 

tecnológica; 

 Promover uma melhor preparação de empreendedores e empresas, estruturando 

canais que permitam melhor acesso das empresas aos investidores; 

 Desenvolver ações para atração de investidores privados para investimentos em 

empreendimentos de base tecnológica; 

 Promover a sinergia Universidade x Empresa. 

1.3.1.9 – Setor Financeiro 

O setor financeiro da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica – 

CTIT administra os Recursos Orçamentários e Financeiros provenientes da União, 

Convênios, Termo de Outorga e Contratos de Transferência de Tecnologia. A atividade 

de gerenciamento desses recursos requer conhecimento das normas e orientações que 
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regem o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI23, 

das normas estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Regulamenta o 

art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências. Presta suporte financeiro a todos os 

setores da CTIT, assessorando na elaboração de planos de trabalhos, subsidiando com 

planilhas de custos reuniões de negociações de transferência de tecnologia, efetivando 

pagamentos para a viabilização e manutenção dos depósitos de patentes nacionais e 

internacionais. Além de apoiar a Incubadora de Empresas – INOVA na gestão dos seus 

recursos financeiros, orientando e viabilizando compras e aquisição de outros serviços. 

Conta com o apoio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP24 para 

ajudar na gestão dos seus projetos, financiados por órgãos de fomento, como a 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP25 e a Fundação de Amparo da Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – 

MCTI. 

 

1.4 - UM CASO DE SUCESSO: 

O caso que passaremos a apresentar é sobre a Marca CROTOX de titularidade 

da UFMG. São  vários os casos de sucesso na CTIT, várias patentes concedidas e várias 

transferências de tecnologias que, hoje são produtos no mercado, trazendo benefícios 

para a população, mas a escolha deste caso tem uma razão especial. Foi a primeira 

oposição sofrida por uma marca da UFMG e a concessão do seu registro é fruto do 

trabalho da autora deste artigo. O depósito do pedido de registro da marca CROTOX foi 

realizado em 25/08/2008, mediante a publicação pelo INPI, cumprindo o art. 158 da Lei 

9279 de 1996, que dispõe que o pedido será publicado para a apresentação de oposição 

no prazo de 60 (sessenta) dias. Isso ocorre para dar conhecimento a todos de que 

determinada pessoa ou empresa tem interesse em obter a exclusividade na utilização de 

determinada marca para identificar determinado(s) produto(s) ou serviço(s). Assim, a 
                                                           
23

 Disponível em:< http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/siafi/> Acesso em 31 maio 2013 

24
 Disponível em:< http://www.fundep.ufmg.br/pagina/94/home.aspx> Acesso em 31 maio 2013. 

25
 Disponível em:< http://www.finep.gov.br/> Acesso em 31 maio 2013. 
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partir desse momento, qualquer pessoa, com legítimo interesse pode se manifestar 

perante o INPI, nos autos do processo lá instaurado, contrariamente à pretensão do 

requerente e apresentando as razões pelas quais aquele pedido de registro deve ser 

indeferido. Em 21/07/2009, a marca BOTOX da Allergan, impetrou Oposição contra a 

marca CROTOX da UFMG, com os fundamentos apresentados na peça de Oposição 

abaixo subscrita: 

 OPOSIÇÃO 

 

 Processo: 829906401 

 Marca Nominativa: CROTOX Classe 

lnternacional: 05 

 Opoente: Allergan, Inc. 

 Oposta: Universidade Federal de Minas Gerais- 

UFMG 

 

 RAZÕES 

 

 Tendo tornado conhecimento, mediante notícia 

veiculada na Revista da Propriedade Industrial 

1977, de 25 de novembro  de 2008, da publicação 

do pedido  de registro nº 829906401,   para  a  

marca    CROTOX,   para  cobrir   produtos   

incluídos   na  classe internacional  05,  quais  

sejam   "preparações  farmacêuticas   e  

composições farmacológicas  para usa medicinal  e 

cosmético", depositado  em 01 de abril de 2008, 

em nome de Universidade  Federal de Minas 
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Gerais - UFMG, Allergan, Inc. vern, com base no 

que dispõe o artigo 158, caput, da Lei 9.279, de 

14/05/96, apresentar sua tempestiva. 

 

  OPOSIÇÃO 

 

  A Opoente foi fundada em 27 de janeiro de 1950 

e uma empresa internacional, líder mundial no 

ramo farmacêutico, atuando comercialmente em 

mais de 100 (cern) países. 

  No Brasil, a empresa constituiu em 27 de junho 

de 1972 a subsidiaria Allergan Proclutos 

Farmacêuticos Ltda. 

  Em 1991, a Opoente lançou a marca BOTOX 

para identificar  produto par ela fabricado para 

usa estético e uma variedade de usos médicos. O 

BOTOX e o produto do gênero mais amplamente 

usado no mundo, cujas vendas globais 

alcançaram US$ 43,7 milhões em 2002. 

  A marca BOTOX e amplamente divulgada e 

conhecida no mundo todo e, hoje em dia, ate 

pessoas desprovidas de vaidade ou de 

necessidades estéticas sabem que BOTOX é a 

marca de um produto campeão e o símbolo de 

satisfação da clientela.  Só no Brasil, BOTOX 

movimenta mais de R$ 100 milhões por ano. 

  E notório que a marca da Opoente alcançou 

renome no Brasil e apresenta todas as 

características que devem estar presentes nas 
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marcas dessa categoria especial. A marca 

BOTOX e conhecida por si só, enseja produto de 

alta qualidade, que revolucionou o mercado da 

beleza, tornando-se referenda em tratamento anti-

rugas. 

  Inclusive a Opoente já requereu declaração de 

alto renome de sua marca "BOTOX" no INPI, 

conforme petição protocolada em 18 de agosto de 

2005, sob o n°020050084128. 

  Por saber da importância das marcas na 

construção de uma identidade para sua empresa e 

acreditar no poder que estas possuem perante os 

consumidores, a Opoente sempre se preocupou 

com questões referentes ao direito marcário, não 

admitindo qualquer forma de usurpação de tal 

direito. 

  A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso 

XXIX, garante proteção à propriedade das 

marcas, como se observa a seguir: 

  "Art. 5°- Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, a segurança e a 

propriedade, nos termos seguintes: (...); 

  XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos 

industriais privilegio temporário para sua 

utilização, bem como proteção a criações 

industriais, a propriedade das marcas, aos nomes 

de empresas e a outros signos distintivos, tendo 
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em vista o  interesse social e o desenvolvimento 

tecnol6gico  e econômico  do Pais." 

  A Lei da Propriedade Industrial e expressa ao 

garantir aos titulares de registros o direito de 

protegerem suas marcas, conforme se observa em 

seu artigo 130, inciso Ill: 

  "Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante 

e ainda assegurado  o direito de: 

  Ill - zelar pela sua integridade material ou 

reputação." 

  No Brasil, a Allergan vem utilizando desde 1992 

a marca BOTOX e, alem disso, desde 1994 e 

titular de registros/pedidos de registro para 

marcas que contem a expressão BOTOX, como 

se verifica a seguir: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

 

 

            MARCA 

DATA 

D

A

 

C

O

N

C

E

S

S

Ã

 

CLASS

E 
817019812  ALLERGAN 

B

O

T

O

X 

21/06/199

4 

  

0

5

.

1

2 

817153489  ALLERGAN 

B

O

T

O

X 

02/04/199

6 

09.15

/

8

0 
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REGISTRO 

 

 

M

A

R

C

A 

 

CONCESSÃO/DEP

O

S

I

T

O 

 

CLAS

S

E 820627925    

B

O

T

O

X 

11/11/2003 – 

2

4

/

0

3

/

1

9

9

8 

05 

826298141    

B

O

T

O

X 

08/03/2004 - ...... 03 

PEDIDO DE 

 

REGISTRO 

 

MARCA 

 

DEPOSI

T

O 

 

CLAS

S

E 
823480852                              

                            

B

O

T

O

X 

15/12/20

0

0 

05 

823480860-                            

                            

B

O

T

O

X 

15/12/20

0

0 

05 

 

823225933 

BOTOX BOTULINUM 

T

O

X

I

N

  

T

Y

P

E

  

 

10/10/20

0

0 

 

05 

 

823225941 

- 

BOTOX BOTULINUM 

T

O

X

I

N

 

T

Y

P

 

10/10/200

0 

 

16 
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  Não pode permitir a Opoente que vá adiante o 

pedido de registro em epigrafe, tendo em vista 

que a marca da Oposta constitui evidente 

imitação de sua marca registra e que ambas 

assinalam produtos idênticos e afins. 

  Sobre imitação de marca, vale mencionar a lição 

de Waldemar Ferreira, na obra "Tratado de 

Direito Comercial", vol. 6, a pag. 599: 

  "Imitar a marca de outrem não e, portanto, 

simples e fielmente reproduzi-la nos pormenores 

e no conjunto, é arremedá-la. E desfigurá-la 

criando outra que, posto que seja dela diferente, 

mantenha com ela tal semelhança ou contenha 

tantos de seus elementos característicos, que 

facilmente se confunde com outra." 

  A substituição da letra "B" pelo elemento "cr", 

como pode ser verificado abaixo, não é suficiente  

para  diferenciar  a  marca  CROTOX,  da  

Oposta,  daquela  anteriormente registrada  nesse  

r.  Instituto,  BOTOX,  da  Opoente,  uma  vez  

que  o  radical  "otox", formador de maior parte 

das marcas em cotejo permaneceu inalterado e as 

marcas possuem conjuntos muito similares: 

 

 

MARCA REGISTRADA 

PELA 

PELA OPOENTE 

 

 

MARCA DEPOSITADA 

PELA OPOSTA 

http://www.pidcc.com.br/


AS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                122 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.082 a 142 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

 

 

 

 

 

 

  A marca CROTOX da Oposta não só é muito 

semelhante, à marca BOTOX da Allergan, como 

também visa assinalar produtos idênticos e afins 

àqueles protegidos pelos registros da Opoente: 

 

MARCA PRODUTOS 
BOTOX (Opoente) 

 

826298141 

Int. 03: cosméticos; cremes e loções faciais; cremes e 

loções 

 

para a pele. 

 

 

 

BOTOX (Opoente) 

 

823480860 

Int. 05: preparações farmacêuticas para a tratamento 

de 

 

desordens neurológicas, distonias musculares, 

desordens musculares 

leves, desordens 

nervosas autônomas, 

dores de cabeça, rugas,  

hiperhidroses, lesões 

causadas pela pratica  

de esportes, paralisia 

cerebral, espasmos, 

tremares e dores. 

CHOTOX 

(

O

p

o

s

t

a

) 

 

829906401 

Int. 05: preparações farmacêuticas e composições 

 

farmacológicas para uso medicinal e cosmético.  

 

  Ao deparar com a marca CROTOX para 

identificar produtos cosméticos, o consumidor 

devera ser levado ao equívoco entendimento de 

que se trata de mais uma "linha de produtos 

BOTOX" da Allergan ou, ainda, que a Opoente e 

a Oposta são de alguma forma relacionadas. 

 

          BOTOX 

   

                   CROTOX 
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  Se as marcas foram feitas e existem para 

diferenciar os produtos e suas origens, a marca da 

Oposta não está cumprindo o seu papel. Tal fato 

fere um dos mais notórios critérios balizadores de 

colidência de marcas, que esse r. Instituto vem 

adotando:  a impossibilidade  de coexistência de 

sinais semelhantes para distinguir produtos 

iguais. 

  Dessa forma, a pedido de registro da Oposta 

encontra na marca anteriormente depositada da 

Opoente obstáculo de procedência previsto pela 

Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 124, 

inciso XIX, caput:   

  "Art. 124- Não são registráveis como marca: 

(...); 

  XIX-   reprodução ou imitação, no  todo ou em  

parte,  ainda  que  com acréscimo, de marca 

alheia registrada, para distinguir ou certificar 

produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, 

suscetível de causar confusão ou associação com 

marca alheia." 

  Por fim, citam-se a seguir decisões desse r. 

Instituto, que, há anos, vem reafirmando e 

sustentando os argumentos  aqui lançaados. 

 

  RPI n° 1754, de 17/08/2004 

  Processo n820607789 

  Marca: CECONAZOL, classe 05/19.20 

  Titular: H B Farma Laboratories Ltda. 
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  Decisão: Indeferido o pedido de registro com 

base na marca KONASOL anteriormente 

registrada, no 811442306,  na classe 05/10.20, 

respectivamente,  de titularidade  Solvay Farma 

Ltda. 

 

  RPI nº 1360, de 24/12/1996 

  Processo n817176985 

  Marca: BUNEX, classe 03/10 

  Titular: Buckman Laboratories Ltda. 

  Decisão: Indeferido o pedido de registro com 

base na marca BONEX anteriormente registrada, 

nº 817157638,  na  classe  03/10,  

respectivamente, de  titularidade  Miracy Ferraza 

Delponte Me. 

 

  RPI n° 1903, de 26/06/2007 

  Processo nº 821350714 

  Marca: CALMONEX, classe 05/60 

  Titular: Instituto Terapêutico Delta Ltda. 

  Decisão:  Indeferido  o  pedido  de  registro  com  

base  na  marca  CALMINEX anteriormente   

registrada,   no  002593130,   na  classe   0 5/70,   

respectivamente,   de titularidade Mantecorp 

Industria Quimica e Farmacêutica Ltda. 
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  Como se pode notar das decis6es acima, o 

entendimento desse Instituto tem sido no sentido 

de não permitir que marcas semelhantes a outras 

registradas anteriormente por terceiros coexistam 

para assinalar produtos iguais ou similares. 

  Ante o exposto, aguarda confiante a Opoente pelo 

indeferimento do presente pedido de registro, 

seguindo  o entendimento  adotado ate hoje pelo 

INPI, para que o publico consumidor e a Allergan 

nao sejam indevidamente  prejudicados. 

 

  Nestes Termos, Pede Deferimento. 

  

     

 

A UFMG foi intimada para apresentar a Manifestação à Oposição, no prazo de 60 dias, 

e antes do término deste prazo, se manifestou, com os fundamentos, conforme a peça 

abaixo subscrita: 

 

CONTESTAÇÃO À OPOSIÇÃO 

 

Opoente: Allergan, Inc. 

Marca da Opoente: BOTOX 

Oposta: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

Marca da Oposta: CROTOX 
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A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – 

UFMG, autarquia federal de regime especial, inscrita no 

CNPJ sob o nº 17.217.985/0001-04, sediada na Av 

Antônio Carlos, nº 6.627, em Belo Horizonte – MG, vem 

conforme dispõe o art.158, Parágrafo 1º da Lei de 

Propriedade Intelectual – LPI, apresentar Contestação à 

Oposição proposta por ALLERGAN, INC ao andamento 

do pedido de registro da Marca CROTOX, consoante 

publicação ocorrida na Revista Eletrônica da Propriedade 

Industrial – RPI nº 2011, de 21/07/2009. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Em consonância com o prazo estipulado pela Lei de 

Propriedade Intelectual, vem tempestivamente, a Oposta 

apresentar suas Contra-Razões à Oposição em epígrafe, 

pelas seguintes razões de fato e de direito: 

PRELIMINARMENTE 

Antes de adentrar as questões de mérito dessa contestação, 

torna-se indispensável ressaltar que a marca da Opoente, 

com a qual a titular pretende comprovar semelhança com a 

marca da Oposta, encontra-se “SUB JUDICE”. 

Nos detalhes do Processo da marca da Opoente, nº 

820627925, em andamento no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial - INPI, verifica-se o Despacho de 

código 569, publicado em 16/05/2006 na RPI 1845, o qual 

determina que o pedido de registro da marca “BOTOX” 

encontra-se “sub judice”, em razão de Ação Ordinária de 

Nulidade na 19ª Vara Federal de São Paulo, Processo nº: 

2006.61.00.000616-9, aguardando o Trânsito em Julgado 

de Ação Judicial contra a concessão do registro da mesma, 
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conforme a seguinte publicação disponíbilizada no “site” 

da Justiça Federal de São Paulo: 

“Trata-se de ação declaratória de nulidade de 

registro da marca "BOTOX" concedida pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial - 

INPI à empresa ALLERGAN INC. Em 

cumprimento à decisão proferida pelo eg. TRF 3ª 

Região, nos autos do Agravo de Instrumento 

2008.03.00.017128-9, foi determinada a realização 

de prova pericial, para aclarar a discussão acerca 

do uso do nome "BOTOX" pela comunidade 

cientifica antes do seu registro como marca pela 

ALLERGAN INC e também a derivação deste 

nome da substância Toxina Botulínica tipo A - 

fundamentos invocados pela autora CRISTÁLIA 

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 

LTDA. para a anulação do registro da marca 

concedida à ré - será melhor dirimida com a 

produção de prova técnica, uma vez que envolve 

questão de fato. Contra a r. decisão que nomeou 

como perito judicial o Sr. ITOBI PEREIRA DE 

SOUZA (CRQ 04108191) a parte ré ALLERGAN 

INC. apresentou pedido de reconsideração e 

intepôs o Agravo de Instrumento 

2009.03.00.000704-4, requerendo a substituição 

por perito em Propriedade Industrial, mais 

especificamente em MARCAS. A fim de evitar 

questionamentos futuros quanto à capacidade do 

perito judicial, defiro o pedido da parte ré e 

reconsidero a r. decisão agravada de fls. 2024, tão 

somente no tocante ao perito nomeado. 

Comunique-se ao eg. TRF 3ª Região, por meio 

eletrônico, da reconsideração da decisão 
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agravada. Após, voltem os autos conclusos para 

nomeação de novo perito judicial, especialista em 

Propriedade Industrial (Marcas). Int.” 

Que a Marca que se encontra devidamente registrada nesse 

Instituto é a ALLERGAN BOTOX, conforme confirma 

tabela apresentada pela própria opoente (fls. 03), na qual 

estabelece os registros das marcas nº 817019812 

(concedida em 21/06/1994) e nº 817153489 (concedida em 

02/04/1996), e não somente BOTOX, cuja tabela 

estabelece os Pedidos de Registros da marca BOTOX, 

representados pelos números 823480852, 823480860, 

83225933, 823225941, os quais todos sofreram o 

despacho 241, que indica “Pedido de Registro 

momentaneamente sobrestado, aguardando decisão 

definitiva sobre pedidos anteriores e ou, procedimentos 

em registros colidentes”. (grifos nossos). 

Portanto, considerando a situação da marca da opoente no 

INPI, deve ser tornada sem efeito a presente OPOSIÇÃO, 

uma vez que o argumento utilizado é de que a marca 

CROTOX da UFMG é semelhante à marca BOTOX, que 

sequer detém a concessão do registro. 

DO NÃO CABIMENTO DA OPOSIÇÃO PROPOSTA 

Alega a Opoente, que é uma empresa internacional 

fundada em 27 de janeiro de 1950, líder mundial no ramo 

farmacêutico e atua comercialmente, em mais de 100 

(cem) países. Foi constituída no Brasil a subsidiária 

Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda em 1972, lançando 

a Marca BOTOX em 1991, pertencente à Classe das 

“Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações 

higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas 

adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; 
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emplastros, materiais para curativos; material para 

obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; 

preparações para destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas”. Que é o produto mais amplamente divulgado 

no mundo e que hoje em dia, “até as pessoas desprovidas 

de vaidade ou de necessidades estéticas sabem que 

BOTOX é a marca de um produto campeão e o símbolo 

de satisfação da clientela”. Que é uma marca “conhecida 

por si só”, e que foi feito o requerimento da declaração de 

alto renome ao INPI, em agosto de 2005, sob o nº 

020050084128. 

Que a marca da Opoente constitui evidente imitação de 

sua marca registrada, o que não corresponde à verdade, 

pois tratam de produtos distintos, alegando ainda, a 

incidência do Art. 124, XIX da LPI, abaixo transcrito: 

 “Art. 124 – Não são registráveis: 

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em 

parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia 

registrada, para distinguir ou certificar produto ou 

serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de 

causar confusão ou associação com marca alheia” 

Importante esclarecer, que o disposto neste inciso deve ser 

analisado com muita cautela, pois nem sempre duas 

marcas, semelhantes ou iguais, ocasionam confusão ou 

indução a erro nos consumidores. Principalmente, por se 

tratar da marca BOTOX, como bem descreveu a própria 

opoente, reconhecida internacionalmente e de alto renome, 

características essas suficientes para não gerar qualquer 

confusão aos consumidores, além de possuírem nomes e 

sonoridades totalmente diferentes. 

Conforme se verifica, a Marca Oposta não tem nenhuma 

correlação com a Marca da Opoente, uma vez que o nome 
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CROTOX é proveniente de um Pedido de Patente 

devidamente depositado no INPI em 21/06/2001, sob o nº: 

PI 0104539-3, intitulada “PROCESSO PARA 

PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 

CROTOXINA PARA OBTENÇÃO DE COMPOSIÇÕES 

FARMACOLÓGICAS PARA USO MEDICINAL E 

COSMÉSTICO”, de titularidade da UFMG, referente a 

um processo de purificação e caracterização da substância 

denominada CROTOXINA, isolada do veneno da cobra 

cascavel, Crotalus Dunissus Terriicus, encontrada em 

praticamente todo o território nacional, razão pela qual, é 

imprescindível termos reconhecida à uma Instituição 

Nacional, uma marca “nossa”, e proveniente de um 

produto obtido diretamente da biodiversidade brasileira.  

A CROTOXINA foi descrita pelos pesquisadores K.H. 

Slotta e H. Fraenkel-Conna, do Instituto Butantan, que 

publicaram dois artigos, na Revista Nature em 1938 e 

1939, no qual descreveram o isolamento, a caracterização 

e a cristalização da crotoxina, conforme os resumos 

descritos abaixo: 

“Artigo de 1938 ( K.H. SLOTTA, Two Active 

Proteins from Rattlesnake venom . Nature 142 

(213) July 1938) 

Duas proteínas ativas do veneno de cobra 

cascavel 

Crotoxina pode ser isolada da secreção fresca do 

veneno através da coagulação por calor, 

precipitação, ponto isoelétrico e fracionamento 

por sulfato de amônio. Crotoxina cristaliza-se de 

uma solução de acetato de piridina em finas placas 

quadráticas as quais se agregam de muitas formas 
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características. Repetida a cristalização não altera 

a propriedade fisiológica ou resultados analíticos. 

A análise mostra que a crotoxina contém 4.0% de 

sulfúrio o que é mais do que há no veneno bruto.” 

“Artigo de 1939 (K.H SLOTTA . Crotoxim. Nature 

(144) 290- 291, 12 august 1939. 

Crotoxina  

Em Maio do ano passado anunciamos que fomos 

capazes de purificar e cristalizar o principal 

componente tóxico do veneno da cascavel que nós 

chamamos crotoxina. A crotoxina contém toda 

uma atividade neurotóxica e hemolítica do veneno 

bruto da citada cobra, mas ambas atividades tem 

25% maior atividade na crotoxina do que o veneno 

bruto...” 

Enquanto que o nome BOTOX é proveniente da toxina 

botulínica tipo A, é um complexo de proteínas produzido 

pela bactéria Clostridium botulinum, a qual contém a 

mesma toxina que causa envenenamento alimentar. 

 Fica demonstrado que o prefixo “Bot” de Botulínica e 

“Cro” de Crotoxina são o que diferenciam as substâncias, 

considerando que as duas correspondem a uma toxina, o 

que justifica a utilização do sufixo “tox”, direta alusão à 

toxina, não podendo gozar de exclusividade. 

 

De acordo com o ensinamento de Fábio Ulhoa duas 

marcas parecidas ou idênticas podem coexistir desde que 

não causem confusão aos consumidores: "Destaco que 

duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser 
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registradas na mesma classe, desde que não se verifique 

a possibilidade de confusão entre os produtos ou 

serviços a que se referem". (grifos nossos) 

O entendimento também é o mesmo colacionado em 

jurisprudências, como no exemplo abaixo: 

“PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCA. 

COLIDÊNCIA. MARCAS GRAFICAMENTE 

SEMELHANTES MAS COM DIFERENCIAÇÃO 

NA SEMÂNTICA. POSSIBILIDADE DE 

COEXISTÊNCIA, EMBORA REGISTRADAS NA 

MESMA CLASSE . 

I -No caso vertente, a marca que se pretende 

registrar reproduz em parte o nome da marca 

alheia já registrada, pois ambas possuem o 

vocábulo "COAST" em sua grafia. Ocorre que há 

uma significativa diferenciação na semântica das 

marcas em questão, já que, por serem formadas 

por nomes compostos, devem ser analisadas em 

conjunto. 

II -No caso, os elementos que as diferenciam são 

os vocábulos "SURF" e "WEST" que, sem dúvida, 

são fortes o suficiente para evitar confusão, e por 

isso dão novo significado às marcas. É 

indiscutível, pois, que se tratam de marcas 

distintas, não havendo entre elas colidência 

suficiente a causar confusão ao consumidor. 

III -Remessa necessária improvida “.   
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Existem vários fatores que diferenciam as marcas em 

epígrafe, há uma significativa diferenciação na semântica, 

são compostas por diferentes palavras, combinações de 

letras e algarismos (e fonemas), concomitantemente 

organizadas de forma a adquirir, nitidamente, traços 

suficientemente distintivos. A morfologia, composição 

gramatical e o número de caracteres diferenciam e 

particularizam a marca CROTOX. São elementos mais do 

que suficientes para que o consumidor identifique-se com 

a marca e não gere qualquer tipo de confusão ou 

associação entre uma possível similaridade de marcas. 

Salientamos que há Registros de marcas coexistentes, com 

o sufixo “TOX”, datados anteriormente à Concessão do 

registro da Marca da Opoente, como demonstramos nos 

exemplos abaixo, publicados no “site” eletrônico do INPI: 

Antitox – Processo nº 006034632 – Titular: 

Shering Plough Saúde Animal Indústria e 

Comércio Ltda – Marca concedida em 25/01/1975, 

na Classe dos “Medicamentos alopáticos, 

homeopáticos, veterinários, correlatos em geral, 

produtos para tratamento odontológico e membro 

e órgãos artificiais. 

     70 - Medicamentos para uso veterinário”. 

Distox – Processo nº 006002633 – Titular: Mead 

Johnson e Company – Marca concedida em 

25/06/1974, na Classe de “Medicamentos 

alopáticos, homeopáticos, veterinários, correlatos 

em geral, produtos para tratamento odontológico e 

membro e órgãos artificiais.19 - Medicamentos 

imunossupressores, antiinflamatórios, 

antialérgicos. hipossensibilizantes e 

desintoxicantes”. 
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Assim como, também, há Registros de Marcas 

coexistentes, com o Sufixo “TOX”, datados 

posteriormente à concessão da marca da Opoente, e ainda 

pertencente à mesma classificação, como demonstram as 

seguintes publicações no mesmo “Site” citado acima: 

Eurotox – Processo nº 823850730 – 

Titular: Eurofarma Laboratórios Ltda., 

concedida em 10/03/2009, na Classe dos 

“Produtos farmacêuticos, veterinários e de 

higiene; substâncias dietéticas para uso 

medicinal, alimentos para bebês; 

emplastros, material para curativos; 

material para tirar moldes e fazer 

obturações dentárias com amálgama; 

desinfetantes; produtos para a destruição 

dos animais nocivos; fungicidas, 

herbicidas”. 

Condotox – Processo nº 825740479 – 

Titular: Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., 

concedida em 19/06/2007, na Classe das 

“Preparações farmacêuticas e veterinárias; 

preparações higiênicas para uso medicinal; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso 

medicinal, alimentos para bebês; 

emplastros, materiais para curativos; 

material para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfetantes; preparações para 

destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas”. 

Aminotox – Processo nº 824643836 – 

Titular: Laboratório Teuto Brasileiro S/A., 

concedida em 10/03/2009, na Classe das 

http://www.pidcc.com.br/


VALESCA AZEVEDO MACHADO                                                                                            135 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.082 a 142 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

“Preparações farmacêuticas e veterinárias; 

preparações higiênicas para uso medicinal; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso 

medicinal, alimentos para bebês; 

emplastros, materiais para curativos; 

material para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfetantes; preparações para 

destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas”.   

Desta feita, fica demonstrado, de forma INDUBITÁVEL, 

que não há que se falar em causas de confusão ao 

consumidor, pois uma marca em nada tem a ver com a 

outra, não impedindo que a “CROTOX” seja devidamente 

registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

– INPI, como de direito, conforme o art. 5º, inciso XXIX, 

da Constituição Federal.     

  

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, devido a suficiente distinção entre as 

marcas, não se aplica o art. 124, XIX da LPI, uma vez que 

a marca CROTOX não é passível de gerar confusão ou 

indução a erro nos consumidores. Que V. Sa julgue 

improcedente tal Recurso de Oposição para que seja 

deferido o Pedido de Registro da Marca “CROTOX” por 

parte do INPI, por sempre respeitar todas as normas de 

Direito das Marcas Nacional e internacional, levando-se 

em consideração os elementos de diferenciação, 

assegurando o devido direito de registro e proteção.  

 

Belo Horizonte, 08 de Setembro de 2009. 
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______________________________________________ 

Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Diretor da 

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica-

CTIT 

 

E aguardando a análise definitiva do INPI, tivemos a ótima notícia de que a decisão foi 

favorável à UFMG com deferimento e concessão do Registro da marca CROTOX. Com 

isso, a contestação apresentada passou a servir de modelo para outras posteriores. 

 

 

CONCLUSÃO 

Este artigo teve como objetivo retratar o Núcleo de Inovação Tecnologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais, explorando suas características e seu 

desempenho desde sua criação, um dos maiores depositantes de patentes do Brasil, com 

a missão de promover o avanço científico, tecnológico e a inovação do Estado de Minas 

Gerais, através de suporte à proteção do conhecimento gerado na universidade e 

transferência da tecnologia. 

Na análise do desempenho das atividades de sua competência, da gestão Propriedade 

Intelectual e da Inovação, verificamos que são priorizadas a mediação da relação da 

UFMG com as empresas, para tentar reduzir a diferença existente entre o número de 

patentes depositadas em relação ao número de licenciamentos, conforme os dados 

apresentados. O crescimento nos registros de patentes e nas transferências de 

tecnologias, observado nos últimos anos é fruto de um grande esforço na estruturação 

da CTIT.  

O gráfico abaixo apresenta os números de propriedades industriais solicitadas no INPI, 

com um significativo aumento a partir do ano de 2008. 
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Figura 8 – Gráfico do número de 

propriedades industriais por ano, da CTIT 

(1992 a 2012), elaboração da CTIT.26 

 

Constatamos também, que a CTIT possui um bom relacionamento com os 

pesquisadores, alunos, inventores e empresas, fato que somados aos dados apresentados, 

O crescimento dos registros de patentes e na transferência de tecnologias é fruto de 

planejamento institucional, Mas, mesmo tendo uma estrutura organizacional e divisão 

de tarefas, que serve de exemplo para outros núcleos, podemos perceber que ainda, será 

preciso algum tempo para que essas atividades tenham efeitos práticos cada vez mais 

satisfatórios.   

As perspectivas são as melhores possíveis, tendo em vista que está sendo construído um 

novo prédio, que abrigará o Centro de Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT, 

cuja sigla não será alterada devido ao respeito já conquistado, em local estratégico, 

próximo a uma das principais portarias do campus Pampulha, demonstra a importância 

que a inovação vem alcançando na UFMG, além de simbolizar a conexão entre a 

Universidade e a sociedade por meio da transferência de tecnologias que transformam 

conhecimento em novos produtos, processos e serviços. O Edifício terá 3,3 mil metros 

quadrados e com o custo estimado em R$ 9,8 milhões, onde funcionará a CTIT e a 

INOVA – UFMG, oferecendo condições para a expansão de suas respectivas atividades, 

e principalmente, proporcionando abrigar empresas de biotecnologia, bem como 

viabilizar o programa de pós-graduação multidisciplinar em inovação, uma proposta que 

se encontra em análise na UFMG. 27 

E assim, fica esta contribuição, e esperamos poder auxiliar a implementação e 

estruturação de novos NITs no ambiente universitário, ou melhorar os que já estão 

implementados. 

 

                                                           
26

Disponível em:< https://www.ufmg.br/boletim/bol1806/4.shtml> Acesso em 31 maio 2013.  

27
 Disponível em:< https://www.ufmg.br/boletim/bol1806/4.shtml> Acesso em 31 maio 2013. 
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VATTIMO: PÓS-MODERNIDADE E CRISE NA SOCIEDADE TÉCNICA1 

 

Constança Marcondes Cesar 
(UFS) 

 
 Resumo:  

Examinamos a crítica da modernidade a partir das fontes de Vattimo, mostrando suas 
fontes em Nietzsche Heidegger a respeito do niilismo e da crise da civilização técnica. 
Mostramos também a caracterização da filosofia na pós-modernidade como um” 
pensamento débil”, cujo fulcro é o problema da liberdade na pós-modernidade. 
 
Palavras-chave: Vattimo, Nietzsche, Heidegger,pos-modernidade, técnica 
 

 Abstract: 

We will present Vattimo’s critics of the modernity  and to show the sources   of its 
critique on Nietzsche’s and Heidegger’s  philosophy about nihilism and crisis on the 
contemporary technical society.We aims also  characterize  its philosophy as a “ 
pensiero debole”, whose axis is the problem of the liberty  on the post –modern society. 
  
Key-words :Vattimo, Nietzsche,Heidegger, post modernity, technique 
 

 Résumé: 

On présente dans cet article la critique de la modernité chez Vattimo, em prennant pour 
point de départ  les travaux de Nietzsche et de Heidegger sur le nhilisme et la crise dans  
la société technique. On présentera aussi bien sa caractérisation de la philosophie dans 
la postmodernité comme  une pensée fragile, don’t l’axe est la meditation sur la liberté. 
  
Mots-clés :Vattimo, Nietzsche, Heidegger, postmodernité,technique 

 

Professor de Filosofia em Turim, Gianni Vattimo  é um dos mais importantes 

estudiosos italianos de hermenêutica. Tradutor e divulgador dos autores alemães, 

publicou, em 1967, um livro sobre Schleiermacher; em 1971, uma Introdução a 

Heidegger, 1980, As aventuras da diferença, cujo significativo subtítulo é: que significa 

pensar depois de Nietzsche e Heidegger?; em 1985, a Introdução a Nietzsche. 

Crítico da modernidade, prosador da decadência do declínio, esteira de 

Nietzsche e Heidegger, busca ir Além do sujeito (texto publicado em Milão em 1981) e 

constituir um Pensamento débil (livro publicado em Milão em 1983), capaz de expor o 

sujeito fragilizado, o ser-para-morte. 

                                                           
1
 O presente texto retoma, de modo resumido, alguns tópicos de meu artigo A crítica da modernidade 

em Vattimo, publicado na Revista Brasileira de Filosofia.São Paulo:IBF, vol.LII, fasc. 205, Janeiro-Março 
2002, pp. 21-50. 
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É no horizonte da crítica da modernidade que podemos agrupar os textos de 

Vattimo desenvolvidos nas décadas de 80 e 90. O fim da modernidade (1985), obra 

chave traduzida para o inglês, francês, alemão e português, mostra o fracasso do ideal 

moderno do progresso, e aponta o nihilismo alegre, a gaia ciência como caminho de sua 

superação. A apologia do nihilismo é acompanhada pelo exame da crise do humanismo 

e de suas implicações econômicas, religiosas e filosóficas. Diz Vattimo: “O tema deste 

livro é o esclarecimento da relação que vincula os resultados da reflexão de Nietzsche e 

Heidegger (...) com os discursos, mais recentes, sobre o fim da época moderna e sobre a 

pós-modernidade” (VATTIMO, 1985, p.9). Trata-se de examinar a superação da 

modernidade, via consideração do pensamento como retorno ao fundamento originário; 

as revoluções artísticas aí exercem papel essencial. 

Publicados em 1989, A sociedade transparente e Ética da interpretação, 

respectivamente em Milão e Turim, desdobram e aprofundam tais reflexões. 

E no escrito Além da interpretação, publicado em 1994, o filósofo mostra o 

papel da hermenêutica na reflexão contemporânea: o da “reconstrução da 

racionalidade”, meditando sobre ciência, ética, religião e arte. 

Vattimo se inspira em Nietzsche e Heidegger, para discutir o fim da época 

moderna e  a pós-modernidade, considerando-os como introdutores de um novo modo 

de pensar: Nietzsche, a partir da meditação sobre o nihilismo, Heidegger críticando o 

humanismo. Trata-se de uma nova fundamentação da filosofia, da constituição de uma 

ontologia, que assinala o declínio do Ocidente e vive no horizonte da ameaça de uma 

catástrofe mundial. 

É no texto O fim da modernidade que se encontram expostos os grandes temas 

do nihilismo como destino, da verdade da arte, da reflexão sobre a hermenêutica, da 

relação entre nihilismo e pós-modernidade, retomados em Além da interpretação, A 

sociedade transparente e Ética da Interpretação. Em todos os textos, a inspiração em 

Heidegger e Nietzsche é evidente, para a constituição de uma perspectiva que, no 

entanto, empobrece a leitura heideggeriana dos fenômenos da arte e da técnica, como 

veremos. 

O nihilismo vattimiano parte do  Nietzsche de A vontade de Poder, que entende 

o termo como descritor da situação em que o homem abandona todos os valores 

supremos; e de  Heidegger, para quem a palavra  sinaliza  o processo no qual do Ser 

como tal não há mais nada. Ambos concordam, afirma o pensador italiano, que o 

nihilismo está associado à crítica da filosofia ocidental, entendida por Nietzsche como 
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afirmação da morte de Deus e desvalorização dos valores supremos, bem como pela 

proposta de um pensamento ultrametafísico, em Heidegger. 

A crítica do humanismo, em Heidegger, está associada à crítica da metafísica, 

sendo a técnica a expressão do desenvolvimento desta última. Técnica e humanismo não 

são opostos, mas duas faces de um mesmo processo. O desvelamento da essência da 

técnica é o memento culminante da crise da metafísica e do humanismo. Para Vattimo: 

“A técnica representa a crise do humanismo não porque o triunfo da racionalização  

negue os valores humanísticos (...)mas porque, representando o cumprimento da 

metafísica, chama o humanismo a uma superação, a uma Verwindung (VATTIMO, 

1985, p.49). Antes de Heidegger, Nietzsche já pusera em evidência a conexão entre a 

crise do humanismo e a expansão da técnica. Na sociedade tecnológica o sujeito é 

reduzido ao cogito, entendido, na perspectiva da metafísica tradicional, em termos de 

subjetividade (id., p. 50). 

A experiência de verdade, para Nietzsche, implica na diluição das fronteiras 

nítidas entre verdade e mentira, aparência e ilusão. A mercantilização, dessacralização, 

desumanização da existência se apresentam, por sua vez, segundo Heidegger, como 

indicação de que o homem deve abrir-se a novas possibilidades do existir, voltando-se 

para o simbólico, retornando à compreensão do Ser como abismo 

(HEIDEGGER,Tempo e ser, passim). A crise do humanismo, a crise da metafísica, a 

morte de Deus, de Nietzsche a Heidegger, assinalam o processo de ascensão da técnica 

moderna, como também já apontara Husserl. Para Vattimo, os dois filósofos já 

mostravam a técnica moderna como aquilo que provoca a emergência de novas 

condições de vida, aquilo que impulsiona o homem em direção a uma nova liberdade. 

Para Heidegger, a obra de arte funda um mundo pois  a essência da obra de arte 

é a constituição de um horizonte histórico da humanidade (VATTIMO, 1985, p. 74). A 

arte é fundadora, isto é, figura mundos possíveis, alternativas ao mundo existente, 

mostrando a verdade como evento (id., pp. 75-83). 

Vattimo relaciona ainda, a partir de Nietzsche e Heidegger, o nihilismo e o 

pós-moderno em filosofia. Assim, o Nietsche da Segunda consideração inatual; de 

Humano, demasiado humano; de Aurora; de A Gaia Ciência, põe o problema da 

modernidade como decadência e exige a busca de novo caminho, que nos permita 

romper com a decadência, através do mito e da arte. Em Identidade e Diferença 

Heidegger, por sua vez, aborda a questão do fim da filosofia, critica o mundo da técnica 

e propõe a superação da metafísica, de modo análogo ao que Nietzsche faz, quando trata  
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da filosofia da manhã. É falando da Kehre, da passagem do fulcro da meditação do 

homem ao Ser, superando o esquecimento do Ser, que Heidegger se aproxima de 

Nietzsche. Diz Vattimo: “o efeito nihilístico da autodissolução da noção de verdade e da 

de fundamento, em Nietzsche, tem o seu paralelo na ‘descoberta’ heideggeriana do 

caráter ‘epocal’ do Ser(VATTIMO,1985, p. 183). A filosofia d Heidegger é uma 

ontologia hermenêutica, que mostra o Ser como “a transmissão das aberturas histórico-

destinais que constituem, para cada humanidade histórica (...)a sua específica 

possibilidade de acesso ao mundo” (id., p. 184). 

O filósofo italiano: 

a) associa autoritarismo, cientificismo, organização total do mundo segundo a técnica. A 

tais riscos, o pensamento hermenêutico é resposta (VATTIMO, 1994, p. 42); 

b) inspirado nas idéias de Nietzsche e Heidegger, mostra“a capacidade própria da arte e 

da poesia de revelar a verdade dos vários mundos históricos”; evidencia  a relação entre 

nihilismo e arte: a arte permite a compreensão do destino, em nosso tempo de carência, 

pois os poetas falam de um novo tempo, de um novo sentido do sagrado, substituindo a 

religião institucionalizada e pondo em relevo o problema da secularização (Heidegger, 

Hölderlin e a essência da poesia; Holzwege, (VATTIMO, 1994,pp. 86-87, 89); 

c) compreende a arte como religião secularizada, que nos abre a uma terceira idade do 

espírito: na multiplicidade de horizontes coexistentes, a arte resgata o sentido do 

humano (VATTIMO,1994, p. 91-92). 

O tema do nihilismo reaparece no Ética da interpretação, aproximando uma 

vez mais Nietzsche e Heidegger :“o que estabelece uma continuidade entre eles é o 

nihilismo (...)que não deve ser compreendido como filosofia da dissolução de valores, 

da renúncia e da resignação – mas como uma ontologia verdadeiramente nova, como 

um novo pensar sobre o ser ,capaz de nos situar além da metafísica...” (VATTIMO, 

1991, p. 8). As ontologias de Nietzsche e Heidegger não buscam “estruturas estáveis, 

fundamentos eternos”, mas acolhem “o ser do acontecimento, como a maneira que a 

realidade se configura, no seu laço especifico com a situação da época” (idem, 

ibidem).Para esse autores, pensar o ser é “pôr-se à escuta das épocas precedentes (...)das 

diferentes culturas; é reconhecer os valores e as formas simbólicas que aí se anunciam 

(id., p.8-9). Tais ontologias fundam uma hermenêutica, que consiste, primeiro, na 

interpretação dos acontecimentos,na leitura dos “sinais do tempo” (idem, ibidem,p.9). 

Os dois pensadores, afirma Vattimo, lêem a crise da subjetividade de modo 

análogo: desvelando a relação entre filosofia e nihilismo, partem de uma pré-
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compreensão das caraterísticas de nossa época (id.,ibid., p. 94). Esta se caracteriza por 

seu interesse e seu centramento no problema da interpretação, desde Schleiermacher, 

Dilthey e Heidegger – seus precussores – até os contemporâneos: Gadamer, Pareyson, 

Ricoeur, Jauss, Rorty, Apel, Habermas, Foucault , Derrida. 

O horizonte comum, do pensar de Nietzsche e Heidegger, é o horizonte da 

crise da modernidade. A crise da subjetividade, para Nietzsche, se apoia no caráter não 

último da consciência e na revolução, assim instaurada, nas concepções de verdade e 

ser. No Zaratustra, Nietzsche tematiza o eterno retorno, o nihilismo, a vontade de poder 

e o super-homem (além do homem), esboçando a ontologia da morte de Deus.Sua 

ontologia se caracteriza pela crítica da racionalidade técnica. Em Nietzsche, a afirmação 

da morte de Deus conduz ao “fim da crença nos valores e fundamentos últimos (...)[ 

tornando ]essa crença supérflua” (VATTIMO, 1991,pp. 109-110).Em Heidegger, “o 

advento epocal do ser, no seio de condições que se verificam com a organização 

tecnológica (...)total do mundo” (id.,ibid., p.111), em Ser e Tempo, Introdução à 

Metafísica, Identidade e Diferença mostra o “caráter insustentável e mesmo 

contraditório da concepção [moderna] do sujeito”, diz Vattimo (1991,pp. 112). O 

mundo da tecnocracia é o mundo da organização totalitária, planificação, da 

desumanização.Heidegger, na sua crítica da modernidade, apresenta a obra de arte como 

oposto da técnica, a superação da banalização da linguagem. A arte está centrada na 

experiência da mortalidade e da angústia, seu acontecer produz a fluidificação da noção 

de realidade; por seu caráter lúdico, é resistência à sociedade da aparência, à 

manipulação do poder que caracteriza essa última, desencadeando a criatividade e a 

liberdade. 

Nietzsche e Heidegger enfocam o desenvolvimento da técnica moderna como o 

sinal do surgimento de um mundo que se caracteriza pela negação da liberdade e no 

qual apenas a arte, enquanto atividade criadora, pode representar uma possibilidade de 

salvação. 

Indagar o que é a pós-modernidade, e que tipo de pensar é o pensamento da 

pós-modernidade, é a tarefa a que Vattimo se propõe. Reconhece três características, 

como distintivas do pensamento pós-moderno: 

a) é um “pensamento da fruição”, de emancipação e do “abandono de uma concepção 

‘funcionalista’ do pensamento” (VATTIMO, 1985,p. 185);implica uma ética de modo 

que “a re-memoração, ou antes a fruição também entendida no sentido ‘estético’, das 

formas espirituais do passado (...) tem um efeito emancipador, em si mesmo. É a partir 

http://www.pidcc.com.br/


Constança Marcondes Cesar                                                                                                  149 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.144 a 151 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

daqui, talvez, que uma ética pós-moderna poderia vir a ser oposta às éticas – ainda 

metafísicas – do ‘desenvolvimento’, do crescimento, novum como valor último” (id., 

ibid.); 

b) é um “pensamento da contaminação”, uma vez que a aproximação, feita por Vattimo, 

das filosofias de Nietzsche e de Heidegger põe em relevo o lado nihilista do pensamento 

heideggeriano, que se propõe a ir além do Ser (HEIDEGGER, 1972,passim). O 

parentesco entre Nietzsche e Heidegger, entrevisto pelo filósofo italiano, consiste em 

tender a um pensamento totalmente outro, caracterizado pela repetição-distorção do 

pensamento vigente (VATTIMO,1985, p.185- 186); 

c) é um “pensamento da Ge-Stell”; Nietzsche e Heidegger, aquele falando da morte de 

Deus, este da organização total do mundo segundo a técnica, puseram em relevo o 

surgimento de uma nova situação nos planos das existências individual e social. Para 

Vattimo, só uma “ontologia débil” pode permitir a superação da metafísica; a ontologia 

torna-se hermenêutica e as noções de verdade-fundamento, sujeito e objeto, perdem o 

significado, exigindo do filósofo um recomeço “débil (id.ibid.,187-189). 

Em consonância com os filósofos alemães, Vattimo afirma que a complexidade 

da sociedade informatizada atual torna impossível pensar “a humanidade [apenas] em 

termos de pelos ‘sujeitos’ múltiplos, caracterizados por sua consciência e por esferas de 

poder conflitantes.É talvez somente nesses termos que a meditação nietzscheana e 

heideggeriana “sobre o destino da subjetividade na época da dissolução do ser como 

fundamento pode conter, para nós, indicações prenhes de futuro” (VATTIMO, 1991, p. 

115). 

Na sociedade complexa e caótica de hoje, no mundo unificado pela 

informação, multiplicam-se as visões do mundo. A pós-modernidade se distingue pela 

irresistível pluralização das imagens de mundo. (VATTIMO, 2000,pp. 12-13). 

Nietzsche e Heidegger, mostram, diz Vattimo, como o desgaste da ideia unívoca da 

“realidade” produz uma libertação, possibilitando ao homem vivenciar diferentes 

formas de existir; daí entender a experiência da liberdade “como contínua oscilação 

entre pertença e desenraizamento” (id., p. 19). A experiência essencial, pois, da 

sociedade pós-moderna é, para Vattimo, a da liberdade. Mas tal liberdade é 

problemática, por duas razões: a) ela não está garantida (a manipulação das consciências 

é sempre possível); b) não sabemos o que é a oscilação como liberdade (id., p.19-20). 

A intensificação dos fenômenos comunicativos, na civilização técnica, 

produziu uma mudança nas relações dos homens com a natureza: o mundo se constitui 
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como imagem; no dizer de Heidegger, vivemos “a época das imagens de mundo”; ou, 

como diz o filósofo italiano, vivemos na época da “constituição do mundo como 

imagem” (id., p. 26). A simultaneidade e a autotransparência caracterizam nossa época. 

Vattimo assinala uma radical transformação, no mundo contemporâneo, das 

relações entre estética e a vida quotidiana. 

Nos anos sessenta,a utopia marxista criticava a ideologia do design, que 

elimina a demarcação entre arte e não-arte. Tal utopia representou, com Adorno, 

Lukács, Benjamin, Marcuse, “o sonho da existência estéticamente resgatada”, da arte 

como experiência da  liberdade. Por sua vez, a ideologia do design também buscava um 

resgate estético do quotidiano,(id.. p. 63 e segs.). 

Se Habermas restaura “a separação e a especialização do estético” promovendo 

“o regresso da arte as seus limites” (id., p. 89), Gadamer, na ótica de Vattimo, mostra 

que a cultura de massa não reduziu a experiência do belo à experiência estética da 

comunidade européia; ao contrário, multiplicou nossas possibilidades de considerar a 

beleza, desencadeando uma pluralização irreversível da apreensão do estético. 

A crítica da modernidade, no filósofo italiano, conduz à proposição de um 

pensamento da pós-modernidade que é, em resumo: 

a) uma ontologia débil, uma ontologia de declínio, uma tentativa de superação da 

metafísica; 

b) um nihilismo, tomado em sentido positivo, de fundação de um novo modo de encarar 

o mundo e o homem; 

c) uma meditação sobre a irresistível pluralização das imagens de mundo; 

d) uma ética, que se propõe o resgate da liberdade, entendida como desenraizamento e 

oscilação; 

e) uma estética que busca recuperar o lúdico e a criatividade, esmagados pela 

tecnocracia. 

A obra de Vattimo é uma das mais interessantes, mais originais contribuições 

do atual pensamento italiano. Vem sendo traduzida na França, por editores do porte da 

Seuil, Cerf, Minuit, entre outras; apresenta analogias sugestivas, sobretudo quanto a 

fontes e quanto à crítica da subjetividade e suas implicações éticas, com a obra de 

Ricoeur e de hermeneutas franceses. Parece assinalar pontos de acordo entre o 

pensamento italiano, francês e alemão. Indica um grande movimento de renovação da 

filosofia europeia contemporânea, que põe a ética e a estética no centro de suas 

aspirações. 
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Os Contornos Metodológicos do Direito Civil Constitucional.* 
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No cenário nacional de 1988, uma revolução se pôs em curso no Direito 

Civil Brasileiro. A chegada da democracia no Brasil, deu origem ao Estado Social e 

Democrático nacional, projetada na respectiva Constituição promulgada. Novos atores 

atuando em novos roteiros epistemológicos. 

A partir de então, o trânsito jurídico, os projetos parentais e as titularidades 

de apropriação, foram sendo reconstruídos pela jurisprudência e doutrina mais arejada 

a par do núcleo constitucional redivivo em novos moldes axiológicos. Inicia a marcha 

da repersonalização, da despatrimonialização do Direito. Lenta e gradualmente, mas 

substancial. À metade da década que findou o Século XX no Brasil, a família, o 

contrato e as titularidades1 eram significantes que ostentavam novos significados, cuja 

fisionomia e silhueta ainda continuaria se transformando.2 

                                              

* Ensaio produzido para o I Congresso Sul-Americano de Filosofia do Direito e IV Colóquio Sul-
Americano de Realismo Jurídico, a partir do capítulo 2.2 da respectiva tese doutoramento defendida na UFPR 
em 2000, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Edson Fachin. 

** Doutor em Direito Civil e Sociedade pela UFPR, Mestre em Direito do Estado pela PUCRS, Pós-
Graduado em Direito Processual Civil pela PUCRS, Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica 
da Faculdade de Direito da PUCRS, Professor e Orientador nos programas de graduação e pós-graduação desta 
mesma instituição, líder do Grupo de Pesquisa Prismas do Direito Civil-Constitucional (PUCRS/CNPq), 
Professor da AJURIS, membro do IARGS e do IBDP, Advogado. 

1CARBONNIER, Jean.  Flexible droit : pour une sociologie du droit sans riguer.  Paris : LGDJ, 1992.  
p. 201. 

2 Para uma análise específica deste ponto, vide ARONNE, Ricardo. Por uma nova hermenêutica dos 

direitos reais limitados. Rio de Janeiro : Renovar, 2001, p. 1-45. 
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Passam a ser repensadas, fora do palco da codificação, as categorias 

fundamentais do Direito Civil, tendo se exaurido o fôlego de sua teoria clássica3 ainda 

presente nos manuais, substanciada por uma Jurisprudência dos Conceitos,4 fantasiosa 

e egocentrista,5 na resolução dos problemas oriundos das controvérsias 

contemporâneas nas relações interprivadas.6  

Um novo Direito Civil, independente do asfalto, que suba o morro e 

reencontre a sociedade, não se fez em códigos7, é fruto de uma reconstrução 

epistemológica, capitaneada pela jurisprudência mais compromissada8, nucleada na 

                                              

3 ARONNE, Ricardo. Titularidades e apropriação no novo Código Civil brasileiro - Breve ensaio 
sobre a posse e sua natureza. IN: SARLET, Ingo Wolfgang. (org.) O novo Código Civil e a Constituição. Porto 
Alegre : Liv. do Advogado, 2003, p. 215-220. 

4NORONHA, Fernando.  O direito dos contratos e seus princípios fundamentais.  São Paulo : 
Saraiva, 1994.  p.36-37: “O método jurídico que censuramos, o método positivista, com a sua peculiar técnica de 
construção do direito a partir de postulados, conceitos e pirâmides de conceitos (do alemão 
Begriffsjurisprudenz): jurisprudência é palavra aqui usada em acepção próxima de “ciência do direito”, de 
acordo com o seu significado na língua alemã, onde a expressão ‘jurisprudência dos conceitos’ foi cunhada”. 

5A Pandectista, a Escola Histórica, a Jurisprudência dos Conceitos e a Escola da Exegese, que 
formaram a base metodológica da civilística clássica. Para o respectivo Direito Privado, por sua vez, o centro do 
sistema jurídico estava localizado no Código Civil, cumprindo à Constituição a tarefa de organizar o Estado e 
defender o cidadão de seus excessos. Alinhadas à concepção do Estado Liberal de Direito, reduziam o próprio 
aplicador do Direito à tarefa de simples subsunção formal do caso ao tipo. Mostram-se solipcistas, em face da 
sua visão de liberdade meramente formal, traduzindo uma visão egoística do Direito, a conceber o código como 
verdadeira Constituição do homem privado. Nesse sentido, entre outros, Orlando GOMES (Transformações 

gerais do direito das obrigações.  São Paulo : RT, 1980.  p.2), em obra dedicada ao estudo das obrigações, tece 
a seguinte análise da concepção clássica do Direito Civil, a partir de um de seus pilares: “O Direito das 
Obrigações elaborado no século XIX, calcado no Direito Romano e aperfeiçoado, principalmente na Alemanha, 
pela Escola das Pandectas, concorreu para o desenvolvimento econômico, mas legitimou abusos, ao favorecer a 
prepotência das pessoas economicamente fortes. No pórtico de sua codificação, poder-se-ia ter inscrito, a talho 
de foice, a legenda: beati possidentes”. 

6 No mesmo sentido, porém sob diversos paradigmas, Franz WIEACKER, História do direito 

privado moderno.  2.ed. Lisboa : Calouste Gulbenkian, s.d.  p.716-722. 

7 HABERMAS, Jürgen.  Técnica e ciência como <<Ideologia>>.  Lisboa : Edições 70, 1997.  p.49: 
“A <<racionalização>> de Max Weber não é apenas um processo a longo prazo da modificação das estruturas 
sociais, mas também ao mesmo tempo <<racionalização>> no sentido de Freud: o verdadeiro motivo, a 
manutenção da dominação objectivamente caduca, é ocultado pela invocação de imperativos técnicos. 
Semelhante invocação é possível só porque a racionalidade da ciência e da técnica já é na sua imanência uma 
racionalidade do dispor, uma racionalidade da dominação”. 

8 Nesse sentido, merece transcrição excerto do extenso voto do Min. César Rocha, na condição de 
relator do Rec. Extraordinário 15.468-0-RS, junto ao STF, em julgado de 11.11.92, publicado no DJ em 12.04.93 
e RTDP 5/265-272, do que se extrai (p.268): “Todavia como coisa essencialmente viva, o Direito ultrapassa os 
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nova dimensão existencial do Direito Privado, que teve por ante-sala um substancioso 

Diploma Constitucional, destinado a uma sociedade advinda de vinte e um anos de 

militarismo totalitário. 

Importa uma ruptura material, de compromissos, com a proposição 

tradicional do Direito Civil. É nesse passo que se deve abordar o tema. Para bem além 

do sentido de suposta novidade das cláusulas gerais (apontada como a inovação do 

“novo” Código Civil), o desafio que este ensaio toma para si, cediço os pressupostos 

que edificam o Direito Privado na atualidade9, é o de sistematizar as bases da noção 

contemporânea de sistema jurídico, compromissada com a prática e operacionalidade. 

Não se retomará aqui as longas críticas oportunamente tecidas sobre a 

impertinência da idéia e sentido da recodificação10 e sim como operar com ela, no 

atual cenário jusprivatista. 

A falta de identidade do Direito Civil-Constitucional com os paradigmas 

positivistas tradicionais, traçados pelo racionalismo dos séculos passados11, não é uma 

                                                                                                                                             
limites interpretativos que vão se tornando tradicionais, para atualizar o conteúdo da Lei, buscar no domínio 
axiológico o seu sentido finalístico, através de encadeamentos visualizadores do que seja justo e razoável. O 
saudoso Professor Nelson Sampaio lecionava que as decisões judiciais devem evoluir constantemente, referindo, 
é certo, os casos pretéritos, mas operando passagem à renovação judicial do Direito, sem contudo, abrir a porta 
ao arbítrio judicial. O ato de aplicar a lei ao caso concreto não se resume à subsunção à pragmática das sentenças 
judiciais anteriores mas que se tenha também como presentes os ensinamentos relevantes da doutrina científica 
do Direito, fonte subsidiária e elemento revalorizador de todos os julgados. Através de tais operações, não 
tomará o Juiz liberdades permissivas com a Lei, decidindo contra o seu comando, mas, ao estabelecer, em 
atividade recriadora, a norma regente do caso concreto, dentre as várias opções interpretativas que se oferecem 
ao seu espírito, escolherá aquela que mais completamente realize o ideal do justo”. 

9 Sobre o tema, é notável a intervenção que faz TUTIKIAN,Cristiano (Sistema e codificação: o 
Código Civil e as cláusulas gerais, in ARONNE, Ricardo (org.), Estudos de direito civil-constitucional, Porto 
Alegre : Livraria do Advogado, 2004, p. 19-79, Vol. 1). 

10 ARONNE, Ricardo. Código Civil anotado. São Paulo : Thomson, 2005, p. 17-25. 

11VIEIRA, Leonardo Alves.  Coerção em Kant e Schelling : fundamentação e conseqüências.  
Veritas, Porto Alegre : EDIPUCRS, v.43, n.4, p.866, 1998: “No contexto de modernização e racionalização das 
sociedades ocidentais analisadas por Weber, Habermas identifica o que ele considera uma unilateralidade no 
modo como Weber aborda o Direito moderno: a redução da racionalidade do Direito à racionalidade do tipo 
instrumental. Este tipo de redução levado a cabo por Weber acarreta 1) a sua tese de que a legitimidade do poder 
é alcançada mediante a legalidade e 2) a recusa e crítica do que ele denominava moralização ou materialização 
do Direito”. 
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recusa para com a cientificidade do Direito, e sim uma percepção diferida12, que deve 

ser explicitada13, pois alinha sua coerência. Sua métrica sem dimensões.14 Sua razão e 

caos. 

 Na recusa dos pressupostos clássicos15 – pela análise do Direito Civil em 

bases teóricas diversas – frutifica a busca de uma compreensão metodológica 

adequada que ampare a empreitada do civilista na sua tarefa interpretativa, rompendo 

com a ideologia conservadora da civilística tradicional (manutenção do status quo), 

uma vez compreendidas suas premissas e utilizadas como esteio de controvérsia.16 

                                              

12VIEIRA, L.A., op. cit., p.867: “Aos olhos de Habermas, Weber, em virtude desta crítica à 
materialização ou moralização do Direito, quer limitar a racionalidade do Direito a uma perspectiva meramente 
cognitivo-instrumental, impedindo-o de abrir-se à resolução discursiva de pretensões de correção normativa 
(normative Richtigkeit). [...] Usando a terminologia até então empregada neste texto, Weber desloca o Direito da 
esfera prático-moral, considerando como algo prejudicial à dinâmica do Direito a aproximação com postulados 
morais, para o âmbito prático-técnico como sinal do mais alto grau de evolução do Direito. A crítica de 
Habermas se dirige justamente contra este estreitamento da racionalidade do Direito, colocando-o, em virtude 
disto, pelo menos no que diz respeito às intenções teóricas, na mesma linha de Kant e Hegel”. 

13 ARONNE, Ricardo. Por um direito civil-constitucional. Idem. (org.) Estudos de direito civil-

constitucional, Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2004, p. 11-15, no Vol. 1 e 2. 

14 FERNANDES, Florestan; FREITAG, Barbara; ROUANET, Sérgio Paulo.  Habermas.  São Paulo : 
Ática, 1993.  p.15-16: “Toda ideologia (como veremos a seguir) tem como função impedir a tematização dos 
fundamentos do poder. As normas vigentes não são discutidas porque são apresentadas como legítimas pelas 
diferentes visões de mundo que se sucederam na História,  desde  as  grandes  religiões  até  certas  construções  
baseadas  no  direito natural, das quais a doutrina da justa troca, fundamento do capitalismo liberal, constitui um 
exemplo. A ideologia tecnocrática partilha com as demais ideologias a característica de tentar impedir a 
problematização do poder existente. Mas distingue-se radicalmente de todas as outras ideologias do passado 
porque é a única que visa esse resultado, não através da legitimação das normas, mas através de sua supressão: o 
poder não é legítimo por obedecer a normas legítimas, e sim por obedecer a regras técnicas, das quais não se 
exige sejam justas, e sim que sejam eficazes. [...] A ideologia tecnocrática é muito mais indevassável que as do 
passado, porque ela está negando a própria estrutura da ação comunicativa, assimilando-a à ação instrumental. 
Pois enquanto àquela, como vimos, se baseia numa intersubjetividade fundada em normas, que precisam ser 
justificadas (mesmo que tal justificação se baseie em falsas legitimações), esta se baseia em regras, que não 
exigem qualquer justificação. O que está em jogo, assim, é algo de muito radical, que é nada menos que uma 
tentativa de sabotar a própria estrutura de interesses da espécie, que inclui, ao lado do interesse instrumental, 
também o interesse comunicativo.” 

15CANARIS, Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. A. 
Menezes Cordeiro.  Lisboa : Fund. Calouste Gulbenkian, 1989, p.68-75. 

16SZTOMPKA, Piotr.  A sociologia da mudança social.  Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 
1998, p.14-15: “Uma das peças mais preciosas do saber sociológico é o princípio do historicismo. Ele diz que 
para compreender qualquer fenômeno contemporâneo devemos pesquisar suas origens e processo de formação. 
O mesmo se aplica ao reino das idéias; é impossível compreender as visões contemporâneas da mudança social 
sem identificar quais concepções anteriores elas pretendem aperfeiçoar e a quais teorias se contrapõem. 
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A apreensão do sentido do sistema jurídico na resolução das controvérsias 

sociais e, portanto, rente à realidade social, com franco embasamento axiológico e 

principiológico, redirecionando a compreensão do Direito Civil contemporâneo, não 

fundamenta uma perda de racionalidade e sim aponta um novo patamar de 

racionalidade, imbricado com sua interpretação constitucionalizada17, visível pela 

também contemporânea noção de sistema axiológico. 

Trata-se de um repensar ínsito voltado à própria teoria da normatividade, em 

face da regulação constitucional das relações interprivadas, como esteio axiológico 

que emoldura a sistematização interprivada, trazendo-lhe novos contornos valorativos, 

não impressos pelos conceitos e sim pela Lei Maior, que a fundamenta.18 19 

Da negativa desse repensar20 – pelo apego ao conceitualismo – resulta a 

ineficácia dos mecanismos do sistema, uma vez que o instrumental clássico não é apto 

                                                                                                                                             
Seguiremos este princípio. [...] Não se trata aqui de um projeto de história das idéias, mas de análise sociológica 
sistemática”. 

17MIRANDA, Jorge.  Direitos fundamentais e interpretação constitucional.  Revista do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre : O Tribunal, n.30, p.21-34, 1998, p.27-28: “[...] Como toda 
interpretação jurídica é inseparável da aplicação do Direito, não se destina à enunciação abstracta de conceitos, 
destina-se à conformação da vida pela norma. Comporta especialidades, não desvios aos cânones gerais (ainda 
quando se utilizem diversos métodos e vias). A interpretação constitucional tem de ter em conta 
condicionalismos e fins políticos inelutáveis e irredutíveis, mas não pode visar outra coisa que não sejam os 
preceitos e princípios jurídicos que lhes correspondem. Tem de olhar para a realidade constitucional, mas tem de 
a saber tomar como sujeita ao influxo da norma e não como mera realidade de facto. Tem de racionalizar sem 
formalizar. Tem de estar atenta aos valores sem dissolver a lei constitucional no subjectivismo ou na emoção 
política. Tem de se fazer mediante a circulação da norma – realidade constitucional – valor. A função 
integradora da Constituição – desde logo no campo dos direitos fundamentais – reclama a função racionalizadora 
da interpretação constitucional.” 

18PERLINGIERI, Pietro.  Perfis do direito civil.  Rio de Janeiro: Renovar, 1997.  p.10-12. 

19CANARIS, op. cit., p.66-67: “Sendo o ordenamento, de acordo com a sua derivação a partir da 
regra da justiça, de natureza valorativa, assim também o sistema a ele correspondente só pode ser uma ordenação 
axiológica ou teleológica – na qual, aqui, teleológico não é utilizado no sentido estrito de pura conexão de meios 
aos fins, mas sim no sentido mais lato de cada realização de escopos e de valores, portanto no sentido no qual a 
<<jurisprudência das valorações>>, é equiparada à jurisprudência teleológica.” 

20FACHIN, Luiz Edson. Direito civil contemporâneo.  Revista Consulex, Brasília : Consulex, n.18, 1998, 
p. 33. 
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para compreensão das bases ou possibilidades de um sistema axiológico21 e tampouco 

a operar com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.22 

Ao se erigir o sistema jurídico pátrio a partir de valores como a igualdade, 

solidariedade, liberdade, fraternidade, pluralismo e bem comum, na consecução de um 

Estado Social e Democrático de Direito,23 como princípio jurídico vinculante – não só 

ao Estado como também aos destinatários da ordem jurídica –, que se desvenda através 

de princípios, tais como o da dignidade da pessoa humana, cidadania e função social 

da propriedade, as regras do Direito Privado passam a receber um novo conteúdo e 

a expressar um novo sentido, diverso daquele que emanava quando adveio à 

ordem jurídica.24 

                                              

21GIORGIANNI, Michele.  O direito privado e as suas atuais fronteiras.  Revista dos Tribunais, São 
Paulo : RT, n. 747, p.35-55, 1998, p.36. 

22Decorre dessa problemática, concreta ante a produção jurídica de ideário arcaico, as pedras dirigidas 
ao texto constitucional, que deveriam se voltar aos juristas (principalmente os civilistas), pois é neles que se 
observa a postura conservadora. Assim, Boris FAUSTO (História do Brasil.  7.ed.  São Paulo : EDUSP, 1999, 
p. 525): “Com todos os seus defeitos, a Constituição de 1988 refletiu o avanço ocorrido no país especialmente na 
área da extensão dos direitos sociais e políticos aos cidadãos em geral e às chamadas minorias. Entre outros 
avanços reconheceu-se a existência de direitos e deveres coletivos, além dos individuais. [...] O texto 
constitucional é bastante abrangente, mas, mais do que em qualquer outro campo, há aqui uma enorme distância 
entre o que diz a lei e o que acontece na prática”. 

23Preâmbulo da CF/88. 

24LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro.  A dignidade da pessoa humana : estudo de um caso.  Revista 

dos Tribunais, São Paulo : RT, n.758, p.106-117, 1998, p.115: “Se o direito à igualdade já foi reduzido para um 
direito de igualdade formal, pela simples isonomia diante da lei, é imperioso impedir que o mesmo venha a 
acontecer com a dignidade da pessoa humana. Evitar que venha a tornar-se o miserável formalmente digno 
diante do abastado, conferindo-lhe apenas a titularidade de um direito subjetivo à dignidade. Não foi esse o 
espírito constitucional. [...] Ora, os princípios fundamentais do Título I da Constituição representam a base do 
desenvolvimento da forma de Estado Social e Democrático de Direito que se instituiu no Brasil a partir da 
vigência do texto maior. Não se pode entender o art. 5.º senão consagrador de direitos e garantias individuais em 
face da peculiar maneira de ser do Estado brasileiro, qual seja, Social, Democrático e de Direito. Todos os 
incisos positivadores de tais garantias são decorrentes dos princípios fundamentais da natureza do Estado. Se são 
aplicáveis imediatamente tais princípios e garantias é porque, e somente porque, o Estado Social e Democrático 
de Direito proposto no Título I já existe em seus valores fundamentais. Corolário disso é que a dignidade da 
pessoa não é um valor futuro, mas presente desde a vigência da Constituição. Todos têm acesso ao direito de 
dignidade material. [...] E, apesar da teimosia de alguns ao interpretar a Carta exclusivamente em seu aspecto 
formal e não material, tais direitos decorrentes também têm caráter de aplicabilidade imediata”. 
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As possibilidades desse novo horizonte não foram ainda devidamente 

exploradas pela doutrina25, arraigada à tecitura conceitual clássica, e tenta proceder 

timidamente, através de um postulado de cláusulas gerais, a uma adaptação das regras 

codificadas ou esparsas pela legislação, como se alteradas por influxo externo, ou se 

mantém repetindo as lições seculares obradas pela Pandectista.26 

De início, cumpre evidenciar que a mudança ocorrida em todo o Direito Civil 

é interna e não externa. Mais do que regras, os valores que orientam seu sentido 

sofreram profunda alteração. Nessa medida, o patamar em que se há de perseguir a 

coerência, não é formal e sim material, no alinhamento teleológico do conteúdo 

axiológico renovado que a legislação civil recebeu. 

Justamente na forma como se positiva o sistema, emana de sua base 

formativa precípua, a Constituição Federal, princípios e valores27 que vêm trazer uma 

feição completamente distinta ao Direito Civil,28 comparativamente àquele forjado no 

período liberal, erigido sobre os pilares da família, titularidade e contrato, a partir de 

uma dicotomia entre o público e o privado.29 Paulo Luiz Netto LÔBO30, tal qual 

                                              

25POPP, Carlyle.  Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  In: LOTUFO, Renan 
(Org.).  Direito civil constitucional.  São Paulo : Max Limonad, 1999, p.151: “Após o advento da Constituição 
de 1988 o direito pátrio passou por um redimensionamento conceitual que conduziu a uma releitura de todo o 
sistema jurídico. Tal situação não foi claramente percebida pela maioria da comunidade jurídica, pois vinculada 
a um pensamento liberal no sentido de que a regra constitucional não tem aplicação direta e é direcionada ao 
legislador”. 

26CARBONNIER, Flexible droit..., p.258. 

27MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional.  Revista de 

Direito Civil, São Paulo : RT, n.65, p.21-32, 1992, p.24. 

28ENTERRÍA, Eduardo Garcia de.  La constitucion como norma y el tribunal constitucional.  3.ed.  
Madrid : Civitas, 1985.  p.19-20. 

29Orlando GOMES (Raizes históricas e sociológicas do código civil brasileiro.  Salvador : 
Universidade da Bahia, 1958, p.57) leciona que a resistência clássica na consolidação do Código em seu projeto 
original, consistiu em não dar guarida no mesmo aos direitos sociais, hoje reconhecidos em todas as ordens 
constitucionais modernas do mundo (nas palavras do autor), que trazem novos contornos ao direito privado. A 
isso soma-se a contemporânea leitura de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, não mais como direitos 
oponíveis somente contra o Estado, como também no âmbito interprivado, matéria essa muito bem introduzida 
por Ingo Wolfgang SARLET (Os direitos fundamentais sociais na constituição de 1988.  O direito público em 

tempos de crise.  Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1999.  p.129 e segs.). 
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GIORGIANNI31, apreciando a moldura jurídica do Estado Liberal, faz compreensiva 

síntese dos seus paradigmas, traduzidos na interdependência da propriedade e do contrato, 

exteriorizadores primeiros da desmedida autonomia da privada, fetiche do Estado 

Moderno. 

                                                                                                                                             

30LÔBO, Paulo Luiz Netto.  Contrato e mudança social.  Revista dos Tribunais, São Paulo : RT, 
n.722, p.41, 1995: “A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, em 1798, 
proclamou a sacralidade da propriedade privada (“Art. 17. Sendo a propriedade um direito sagrado e 
inviolável...”), tida como exteriorização da pessoa humana ou da cidadania. Emancipada da rigidez da Idade 
Média, a propriedade privada dos bens econômicos ingressou em circulação contínua, mediante a 
instrumentalização do contrato. Autonomia de vontade, liberdade individual e propriedade privada, 
transmigraram dos fundamentos teóricos e ideológicos do Estado liberal para os princípios de direito, com 
pretensão a universalidade e intemporalidade. Considere-se o mais brilhante dos pensadores da época, Kant, 
especialmente na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, onde distingue o que entende por autonomia de 
heteronomia. A autonomia é o campo da liberdade, porque os seres humanos podem exercer suas escolhas e 
estabelecerem regras para si mesmos, coletivamente ou interindivindualmente. A heteronomia, por seu turno, é o 
campo da natureza cujas regras o homem não pode modificar e está sujeito a elas. Assim, o mundo ético, em que 
se encartaria o direito, seria o reino da liberdade dos indivíduos, enquanto tais, porque a eles se dirige o princípio 
estruturante do imperativo categórico kantiano. Na fundamentação filosófica kantiana, a autonomia envolve a 
criação e aplicação de todo o direito. 

31GIORGIANNI, op. cit., p.38-39: “Como acenamos há pouco, a distinção entre Direito Público e 
Direito Privado encontra-se há tempos em “crise”, sobretudo na doutrina juspublicista. Se se quisesse procurar as 
razões pelas quais os privatistas – e especialmente os civilistas – sinalizaram muito pouco aquela “crise”, ou a 
entenderam quase exclusivamente como “crise” do Direito Privado, elas deveriam ser individualizadas, talvez, 
em uma postura intelectual de “conservação” frente à própria disciplina. É observação bastante comum que tal 
postura intelectual é certamente favorecida, se não mesmo totalmente provocada, pela codificação, que – 
cristalizando um determinado esquema de ordenamento jurídico – cria a ilusão de eterna validade. Os privatistas, 
portanto, estão geralmente ancorados a um esquema, por assim dizer, “jusnaturalista” do Direito Privado, como 
foi aquele recepcionado pelo Code Napoléon, ainda que com as impurezas que acompanham qualquer “idéia” 
quando ela se transforma em “ato”. [...] Como se sabe, jusnaturalismo e racionalismo levaram a conceber o 
ordenamento jurídico, então entendido essencialmente como “Direito Privado”, em função do indivíduo cujas 
origens ideais remontam justamente ao movimento renascentista, está o “sujeito” de direito, subvertendo-se, 
assim, a origem etmológica de tal termo, relacionada, ao contrário, a um estado de sujeição (subiectum). O 
direito subjetivo é por isso entendido como poder de vontade do sujeito, e no centro do sistema sobressai o 
“contrato” como a voluntária submissão do indivíduo a uma limitação da sua liberdade: pode-se dizer que todo o 
direito positivo, através da ficção do “contrato social”, é reconduzido aos esquemas voluntarísticos do Direito 
Privado. Nesse sistema, as relações do Direito Privado com o Direito Público são muito claras. [...] As duas 
esferas são quase impermeáveis, reconhecendo-se ao Estado o poder de limitar os direitos dos indivíduos 
somente para atender a exigências dos próprios indivíduos. [...] Este sistema, surgido da mente dos filósofos ou 
jusfilósofos, foi codificado pelo Code Napoléon, e baseado nela a pandectista alemã esforçou-se – ou, como foi 
observado recentemente, iludiu-se – para construir o edifício destinado a transportar do plano filosófico-
jusnaturalista ao plano jurídico-positivo, a idéia do indivíduo-sujeito de direito e aquela e aquela do “poder 
(potestà) de vontade” do individuo como único motor do Direito Privado. Os dois pilares desta concepção eram 
constituídos pela propriedade e pelo contrato, ambos entendidos como esferas sobre as quais se exerce a plena 
autonomia do indivíduo. Deles, sobretudo a propriedade individual constituía o verdadeiro eixo do sistema do 
Direito Privado, tanto que o contrato, na sistemática dos códigos oitocentistas, era regulamentado essencialmente 
como “modo de aquisição da propriedade”. 
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A superação do ideário oitocentista implica tenha o intérprete noção da 

matéria prima com a qual trabalha, cujo estado da arte da ciência do Direito conduz à 

assumida recusa do modelo clássico – de subsunção formal abstrata – cuja regência 

conceitualista refuta o essencial substancialismo do Direito32, em prejuízo do ser 

humano e do próprio mundo que o cerca. 

O substancialismo torna-se atingível, sem perda da racionalidade jurídica,33 pela 

intersubjetivação do imperativo categórico kantiano, de modo a manter-se um 

racionalismo jurídico em outro patamar, para bem além do formal34, que se revela pelo 

discurso do intérprete. Para isso, implica seja revista a sua própria noção, tanto de 

racionalidade quanto de sistema, tendo por superadas a completude e a pureza axiológica 

deste último. 

                                              

32No prefácio ao quinto tomo de seu Tratado, dirigido ao direito das coisas, tal assertiva já era 
pressentida por Bonnecase, professor da Faculdade de Direito de Bordeaux, na França do início dos anos 30, no 
trato da classificação clássica dos direitos de crédito e dos direitos reais. BONNECASE, Julien. Traité 
théorique et pratique de droit civil.  Paris : Recueil Sirey, 1930.   Tomo 5.  p.1-2: “Elle se ramène, en effet, à 
l'ouverture d'une sorte de parenthèse, quelque pei étendue il est vrai, dans laquelle nous nous sommes efforée de 
grouper toute une série de problèmes intimement unis les uns aux autres malgré les apparences contraires, de 
projeter une vue d'ensemble sur ler discussions dont ils sont l'objet depuis quelque temps, et montrer comment 
les solutions proposées ou recherchées sont susceptibles soit de rénover, soit simplement d'eclairer, soit même 
troubler la physionomie traditionelle, sinon séculaire du Droit civil”. 

“Ela reconduz, com efeito, à abertura de uma espécie de parênteses, no qual somos levados a colocar  
uma série de problemas, apesar de suas aparências contrárias, de projetar uma visão de conjunto sobre 
discussões, nas quais eles são objetos há algum tempo, e mostrar como as soluções propostas ou procuradas são 
suscetíveis, seja  de renovar, seja de esclarecer ou até mesmo  perturbar a fisionomia tradicional, se não secular 
do Direito Civil”. (Tradução livre) 

33O termo racionalidade ora empregado possui um sentido completamente diferente da postura 
positivista conservadora kelseniana, cumpre alertar, embora a noção resulte desde logo clara. Racionalismo ora 
advém no sentido intersubjetivado. A negativa de um racionalismo ao Direito implicaria reduzi-lo a uma teoria 
do discurso, mera retórica (CANARIS, op. cit., p.255-256). Dizer que o intérprete não pode distinguir qual seria 
a melhor interpretação de uma norma, entre as muitas possíveis, seria dizer-se não ser o Direito uma ciência. 
Portanto, assim como jamais se pode admitir um dogmatismo jurídico, o seu contraposto absoluto, num 
ceticismo substancial, não é menos errado. Se o intérprete caminha em uma via de dois extremos, cujo primeiro é 
a completa vinculação e o outro a ampla discricionariedade, não menos correto é que o mesmo não toca em 
nenhum desses extremos. Portanto, a mais concreta regra é passível de interpretação e qualquer postura não 
regulada também é possível de apreciação qualitativa e valorativa à luz de princípios vinculantes. 

34HABERMAS, Consciência moral e agir comunicativo.  Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1989, 
p.63. 
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O sistema jurídico deve ser compreendido dialogicamente pelo intérprete, 

ciente de sua abertura e teleologismo axiológico.35 A malha jurídica se constitui não só 

de regras, como também de princípios e valores que se hierarquizam axiologicamente 

na tópica incidência,36 com vistas à concretização de um Estado Social e Democrático 

de Direito. 

A repersonalização perseguida, advém de uma nova noção, substancializada, 

de sistema, bem como da análise de seus componentes axiológico-normativos. Ou seja, 

na positivação do princípio da dignidade da pessoa humana, no grau de princípio 

fundamental, as normas do direito das coisas passam a receber seu influxo, migrando 

para uma nova dimensão finalística. O sujeito, intersubjetivamente considerado, no seu 

meio e interação social, por imposição do ordenamento retoma o centro protetivo do 

Direito, em detrimento da pertença. 

Uma hermenêutica de Direito Privado que possa dar conta disso, sem que 

seja preciso se fundar em uma “nova” codificação, parte de premissas diversas das que 

confeccionaram a leitura tradicional. A primeira, e talvez mais básica de todas essas 

premissas, é a do que venha a ser o próprio sistema jurídico e a intolerância ao 

fragmentário discurso dos microssistemas.  

O sistema jurídico é uma rede aberta, tópica e axiologicamente hierarquizada 

de regras, princípios e valores, positivados no ordenamento.37 Concebido o sistema 

                                              

35CANARIS, op. cit., p.101-105. 

36HESSE, Konrad.  Escritos de derecho constitucional.  Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 
1983.  p.44-45: “<<Compreender>> y, con ello, <<concretizar>> sólo es possible con respecto a un problema 
concreto. El intérprete tiene que poner en relación con dicho problema la norma que pretende entender, si quiere 
determinar su contenido correcto aqui y ahora. Esta determinación, así como la <<aplicación>> de la norma al caso 
concreto, constituyen un proceso único y no la aplicación sucesiva a un determinado supuesto de algo preexistente, 
general, en si mismo compreensible. No existe interpretación constitucional desvinculada de los problemas 
concretos”. 

37FREITAS, Juarez.  A interpretação sistemática do direito.  São Paulo : Malheiros Editores, 1995.  
p.40: “Em tal linha, sempre em atenção a imprescindível e irrenunciável meta de um conceito harmônico com 
racionalidade intersubjetiva, entende-se mais apropriado que se conceitue o sistema jurídico como uma rede 
axiológica e hierarquizada de princípios gerais e tópicos, de normas e de valores jurídicos cuja função é a de, 
evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos princípios e objetivos fundamentais do Estado 
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desse modo, sem que se perca a noção de historicidade intrínseca ao Direito na 

condição de fenômeno social, e justamente por ter-se presente tal historicidade – que 

implica transformação evolutiva –, o método histórico de interpretação, próprio da 

Pandectista e dessa forma instrumental essencial da Escola da Exegese no resgate de 

conceitos, há de sofrer natural relativização, com a possibilidade de uma 

reestruturação interna dos institutos de Direito Privado.38 

A interpretação seja histórica, literal, teleológica, doutrinária, sociológica, 

gramatical, integrativa, até a conforme a Constituição, constituem momentos pelos quais 

passa o operador no curso de uma interpretação necessariamente sistemática do Direito. 

Interpretação no sentido verticalizado, hierarquizando regras, princípios e valores, 

colmatando lacunas, evitando conflitos e resolvendo antinomias, na busca de coerência 

material.39 Toda interpretação do Direito é assim uma interpretação constitucional, em 

algum sentido. Destaque-se aqui, o fato da “siamesa” forma de controle de 

constitucionalidade brasileira, que conjuga com sucesso ímpar, o método difuso com o 

concentrado. O Juiz de Direito da comarca de Cacimbinhas/RS, é juiz constitucional. 

O de Munique, não. 

Em razão da unidade material do sistema, cada norma topicamente aplicada 

não o é em isolado, visto incompreensível o fenômeno jurídico em sua apreensão 

fragmentária. Toda norma somente se revela no todo,40 teleologicamente orientado aos 

                                                                                                                                             
Democrático de Direito, assim como se encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente, na 
Constituição.” 

38HABERMAS, Consciência moral..., p.62- 63: “De início, quero destacar a validez deôntica das 
normas e as pretensões de validez que erguemos com atos de fala ligados a normas (ou regulativos) como 
constituindo aqueles fenômenos que uma ética filosófica tem que poder explicar. Ficará claro então que as 
posições filosóficas conhecidas, a saber, as teorias definitórias de gênero metafísico e as éticas intuicionistas do 
valor, por um lado, e as teorias não cognitivistas como o emotivismo e o decisionismo, por outro lado, já deixam   
escapar os fenômenos que precisam de explicação, ao assimilarem as 
proposições normativas ao modelo errôneo das valorações e proposições descritivas ou das proposições 
vivenciais e imperativas. Coisa semelhante vale para um prescriptivismo que se orienta pelo modelo das 
proposições intencionais.” 

39FREITAS, Juarez, A interpretação..., p.16. 

40SOUZA, Valdemarina Bidone de Azevedo e.  Interdisplinariedade : busca da harmonia perversa?  
In: Participação e interdisciplinariedade - movimentos de ruptura/construção.  Porto Alegre : EDIPUCRS, 
1996, p.17: “Ao mesmo tempo, na criação da globalidade, emerge a idéia de que o todo pode ser superior ou 
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casos concretos. A hierarquização axiológica do sistema é tópica, de modo que uma 

mesma regra poderá traduzir conteúdos distintos do tecido axiológico normativo em 

casos distintos. 

O próprio sentido das normas, em compreensão substancializada, conduz a 

uma abissal diferença do que se verifica classicamente, em que o público ocupa 

espaços privados e vice-versa, ante a unidade axiológica do sistema,41 a rejeitar 

partições materiais da malha jurídica.42 43 

Também sucumbe a completude como dogma que a teoria tradicional do 

Direito Civil, em sua constante visão de excludência social (por vezes direta, em 

outras indireta), pela compreensão do sistema como aberto,44 visto não se exaurir em 

regras, incompleto porém sempre completável sob pena de anomia – por inexistir 

lacuna de valores45 – que conduz a necessidade de resposta e proximidade social do 

                                                                                                                                             
inferior a soma das partes. Na subordinação das partes ao todo (idéias e pessoas) o ajustamento das 
complementaridades, as especializações, a retroação, a estabilidade do todo, os dispositivos de regulação e 
controle implicam imposições pelas partes interdependentes, das partes sobre o todo e do todo sobre elas (Morin, 
1987a)”. 

41CANARIS, op. cit., p.66: “As considerações críticas feitas até agora facultaram também as bases 
para o desenvolvimento de um conceito de sistema que esteja apto para captar a adequação interior e a unidade 
da ordem jurídica”. 

42FREITAS, Juarez, A substancial inconstitucionalidade da lei injusta.  Porto Alegre : Vozes, 
1989, p.18: “A raiz desse mal parece repousar na sofística separação entre as ‘cidades’ do temporal e do 
atemporal, do concreto e do abstrato, do público e do privado, do positivo e do não positivo. Antes de tudo, 
porém, sem nenhuma contradição com nossa proposta transdogmática, importa assinalar que não se pode servir a 
dois senhores, isto é, ou se advoga uma deontologia jurídica que seja capaz de manter a lealdade à justiça real e 
concreta ou não estaremos mais com as leis da justiça, em que pesem todos os argumentos em defesa da 
segurança das instituições”. 

43PASQUALINI, O público e o privado.  In: SARLET, Ingo (Org.).  O direito público em tempos de 

crise.  Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1999, p.36: “Dessarte, o todo e a parte são indissociáveis e 
possuem, dentro em si, o fundamento um do outro. Em sua substância e conteúdo, cada qual pressupõe o outro 
numa circularidade onde tudo se torna, simultaneamente, público e privado, onde tudo, até mesmo a vida, define-
se pela participação no todo, porém através da consciência de si. Em outras palavras, público e privado são, na 
unidade teleológica dos interesses universalizáveis, uma mesma e única realidade, nascida dos mesmos 
princípios e voltada aos mesmos fins: um é a vida do outro.” 

44CANARIS, p.106. 

45CANARIS, p.241. 
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Direito para com o destinatário da ordem jurídica, forte no princípio da 

inafastabilidade e adequação da tutela.46 

Isso é decorrência do próprio sistema jurídico ao qual o intérprete se vincula, 

como moldura dentro da qual este se movimenta teleologicamente orientado pelos 

valores que a integram e lhe é limite a refutar subjetivismos discricionários. 47 

Do exposto advém a própria negativa a qualquer formulação no sentido de 

uma teoria geral do Direito Civil,48 uma vez que pela unidade axiológica não há como 

seccionar o Direito Civil do todo, imprimindo-lhe uma racionalidade própria, em prol 

de uma autonomia reducionista.49 

Uma das próprias proposições básicas da teoria do agir comunicativo é de 

que a razão é a razão50 do todo e de suas partes.51 Os valores e princípios 

constitucionais, desse modo, alimentam o Código e a legislação esparsa preexistente, 

que se reestruturam a partir deles ou são retirados do ordenamento. A teoria da 

                                              

46Art. 5.º, XXXV da CF/88. 

47CANARIS, p.76-78: “[...] Mas isso significa que, na descoberta do sistema teleológico, não se pode 
ficar pelas <<decisões de conflitos>> e dos valores singulares, antes se devendo avançar até os valores 
fundamentais mais profundos, portanto até aos princípios gerais duma ordem jurídica; trata-se, assim, de apurar, 
por detrás da lei e da ratio legis, a ratio iuris determinante. Pois só assim podem os valores singulares libertar-se 
do seu isolamento aparente e reconduzir-se à procurada conexão <<orgânica>> e só assim se obtém aquele grau 
de generalização sobre o qual a unidade da ordem jurídica, no sentido acima caracterizado, se torna perceptível. 
O sistema deixa-se, assim, definir como uma ordem axiológica ou teleológica de princípios gerais de Direito, na 
qual o elemento de adequação valorativa se dirige mais à característica de ordem teleológica e o da unidade 
interna à característica dos princípios gerais.” 

48CARVALHO, Orlando de.  A teoria geral da relação jurídica : seu sentido e limites.  2.ed. 
Coimbra : Centelha, 1981, p.9-13. 

49RIBEIRO, Joaquim de Sousa.  Constitucionalização do direito civil.  Boletim da Faculdade de 

Direito, separata do v.74, Coimbra : Universidade de Coimbra, 1998.  p 729-730: “Esse reconhecimento mais 
não é, nesta perspectiva, do que uma forma de regulação, a nível constitucional, das esferas da vida onde esse 
sujeito se movimenta, reflectindo uma dada valoração de interesses que aí conflituam. Valoração que, tendo em 
conta a unidade do sistema jurídico e a posição cimeira que, dentro dele, as normas constitucionais ocupam, não 
pode deixar de influenciar a apreciação, a nível legislativo e judicial, da matéria civilística.” 

50O conteúdo de racionalidade adotado é de ordem intersubjetiva, no sentido habermasiano, como 
revelado na transcrição de Canaris, e não formal ou de resgate histórico, como tratado tradicionalmente. 

51PIZZI, Jovino.  Ética do discurso : a racionalidade ético-comunicativa.  Porto Alegre : EDIPUCRS, 
1994.  p.9. 
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normatividade contemporânea, reafirmadora dos direitos fundamentais e publicizadora 

dos interesses interprivatísticos, é seara fértil para a demonstração ora referida, como 

causa vulneradora de conservadorismos que ainda amealham seguidores nas correntes 

manualísticas.52 

Dessa compreensão constitucionalizada do ordenamento jurídico, ascende o 

sujeito enquanto ser humano ao centro protetivo do Direito – por força do conteúdo 

axiológico concretizado nas normas que o integram –, retomando-se a necessária 

instrumentalidade social perdida na virtualização da pessoa obrada pela Jurisprudência 

dos Conceitos, independente da alteração da estrutura do Código ou do advento de um 

“novo”, e sim fundamentalmente de sua releitura substancializada pelos valores 

constitucionais, com esteio no pensamento jurídico contemporâneo,53 que revela os 

novos paradigmas do Direito Civil.54 

A par da noção de sistema adotada, o tratamento das normas e dos valores 

que o perfazem, difere em muito do observável na teoria jurídica do século XIX55, que 

                                              

52NORONHA, op. cit., p.38: “Apesar de parecerem irrefutáveis os seus argumentos, não foi fácil às 
jurisprudências dos interesses e dos valores imporem-se, havendo ainda hoje muitos mestres, magistrados e 
advogados que raciocinam nos termos (positivistas) da jurisprudência dos conceitos. A aceitação das novas 
idéias é, porém, cada vez maior”. 

53SZTOMPKA, op. cit., p.27: “[...] Além disso, segmentos qualitativamente distintos da sociedade, 
como a economia, a política e a cultura também podem ser compreendidos em termos sistêmicos. Assim, de 
acordo com os teóricos sistêmicos, Talcott Parsons (1902-1979) por exemplo, a noção de sistema é não apenas 
generalizada como também considerada de aplicação universal. 

Nesse contexto, considera-se como mudança social aquela que ocorre dentro do sistema social ou que o 
abrange. Mais precisamente, ela corresponde à diferença entre vários estados sucessivos de um mesmo sistema”. 

54KUHN, Thomas S.  A estrutura das revoluções científicas.  5.ed.  São Paulo : Perspectiva, 1998.  
p.126: “As revoluções políticas iniciam-se com um sentimento crescente, com freqüência restrito a um segmento da 
comunidade política, de que as instituições existentes deixaram de responder adequadamente aos problemas postos por 
um meio que ajudaram em parte a criar. De forma muito semelhante, as revoluções científicas iniciam-se com um 
sentimento crescente, também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o 
paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração 
fora anteriormente dirigida pelo paradigma. Tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de 
funcionamento defeituoso, que pode levar a crise, é um pré-requisito para revolução”. 

55MIRANDA, J.,  Direitos fundamentais..., p.22. 



Sistema Jurídico e Unidade Axiológica 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                        167 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.153 a 184 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

operava com um sistema formal de regras sustentado conceitualmente, não admitindo 

normatividade principiológica56 e, em tese, não operando com valores. 

Adveio radical alteração no núcleo essencial do Direito Civil como 

percebido pela ciência jurídica dos séculos anteriores, na esteira da mudança do papel 

do Estado nas relações interprivadas. Afora isso, tal mutação teve sua ocorrência a 

partir da Constituição, ou seja, fora da codificação e de sua própria concepção. Soma-

se a isso o fato de que tampouco se trata de modificação legislativa – no sentido estrito 

do termo – e sim principiológica.57 

Repisa-se, a completa mutação do conteúdo normativo das regras do Código, 

constitucionalmente imprimida, decorre da nova estrutura principiológica e axiológica 

agasalhada pela CF/88. A construção de uma hermenêutica apta a compreender esse 

fenômeno, e dar sua tradução no Direito Civil, passa pela operação com tal dimensão 

do sistema, é refutadora do objetivismo dogmático e do subjetivismo cético, 

assentando a intersubjetividade como parâmetro de racionalidade. 

Esses elementos do sistema – regras e princípios – são vinculantes, 

justamente por serem percebidos como integrantes da ordem jurídica, sem que a 

ciência jurídica abra mão do reconhecimento de suas diferenças e complexidade. O 

ordenamento é composto de regras, princípios e valores – guardando unidade 

axiológica –, cuja compreensão somente se faz possível por meio da noção de 

normatividade regente, reafirmadora da respectiva correlação obrigatória das espécies 

normativas e seu inafastável substrato valorativo. 

                                              

56BONAVIDES, Paulo.  Curso de direito constitucional.  6.ed.  São Paulo : Malheiros, 1996.  
p.231-232. 

57BONAVIDES, Curso de direito..., p.232: “Impossível deixar de reconhecer, pois, nos princípios 
gerais de Direito, conforme veremos, a base e o teor da eficácia que a doutrina mais recente e moderna, em voga 
nas esferas contemporâneas da Ciência Constitucional, lhes reconhece e confere, escorada em legítimas razões e 
excelentes argumentos. O “tudo ou nada” caracteriza, segundo Dworkin, a tese positivista sobre o caráter das 
normas, que ele tão duramente combate. Todo o discurso normativo tem que colocar, portanto, em seu raio de 
abrangência os princípios, aos quais as regras se vinculam. Os princípios espargem claridade sobre o 
entendimento das questões jurídicas, por mais complicadas que estas sejam no interior de um sistema de 
normas.” 
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Os direitos fundamentais, ante sua aspiração principiológica, constituem-se 

mutuamente, sem se eliminar, com vistas à concretização da dignidade da pessoa 

humana; desiderato esse próprio da noção contemporânea de Estado e sua respectiva 

legitimidade, independente do caráter público ou privado das relações em análise.  

Dessas noções abre-se a possibilidade da reconstrução da própria concepção 

do Direito Privado.58 Advém uma orientação teleológica distinta da classicamente 

concebida.59 

A malha jurídica perfaz um sistema à medida que todos os seus componentes 

se comunicam, de modo a que um ganhe sentido no outro – a partir dos valores que o 

integram –, para que não se vislumbrem como significantes vazios, em face da 

                                              

58PASQUALINI, Alexandre.  Hermenêutica e sistema jurídico : uma introdução à interpretação 
sistemática do direito.  Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1999.  p.23: “A exegese, portanto, não se dá a 
conhecer como simples e secundário método ancilar à ciência jurídica. Como fenômeno algo transcedental da 
cognição, o acontecer hermenêutico não é exterior, passivo, muito menos neutro em face do seu objeto. A 
experiência interpretativa se sabe interior e imanente à ordem jurídica. Na sua relação com o intérprete, o sistema 
não atua como um sol que apenas fornece sem nada receber em troca. Que fique claro que o sistema ilumina, 
mas também é iluminado. A ordem jurídica, enquanto ordem jurídica, só se põe presente e atual no mundo da 
vida através da luz temporalizada da hermenêutica. São os intérpretes que fazem o sistema sistematizar e, por 
conseguinte, o significado significar”. 

59PASQUALINI, Hermenêutica..., p.24-26: “[...] No Direito, ninguém dá a última palavra 
(interpretação): o fim sempre constitui um novo e eterno começo. Um texto (normativo ou literário) está longe 
de ser uma espécie de animal doméstico mansamente acomodado aos pés do intérprete ou, ao reverso, uma besta 
selvagem totalmente rebelde às aproximações da exegese. [...] Apesar disso, o certo é que há boas e más 
interpretações, e a ordem jurídica não pode abrir mão de perseguir as melhores – as que promovam a máxima 
integração com o mínimo de conflito entre os elementos constitutivos do sistema. Eis o cálice do qual o 
intérprete não tem o direito de se afastar sem romper a aliança com o sistema e consigo mesmo. Os princípios, 
normas e valores alimentam diferentes leituras e sistematizações, mas são, também eles, em sinergia com a 
cultura humanístico-jurídica, os quais mais auxiliam no desafio de decifrar o melhor sentido. O intérprete, na 
multifecundidade dos significados, descobre a pluridesigualdade das interpretações, cujo necessário esforço de 
hierarquização, ultrapassando as escolhas politicamente arbitrárias, convoca o auxílio integrativo das linhas 
axiológicas do ordenamento jurídico. O Direito não deve e não precisa, na sua aberta unidade sistemática, 
abdicar do que possui de melhor. O sistema jurídico é, com certeza, um “ícone” ou “índice” móvel, mas 
permanece, ainda e eternamente, um sistema e, como tal, evoca, em muitos casos, um número ilimitado de 
interpretações, sem, contudo, justificar, levadas pelo voluntarismo, leituras incontinentes e dogmáticas. A 
hermenêutica, embora não configure um cálculo epistemológico exato e sem resto, é, evidentemente, “meno 
aleatoria di una pùntata sul rosso o sul nero”. À diferença do que pensava Valéry de seus versos, a ordem 
jurídica não tem, pura e simplesmente, o sentido que se lhe queira atribuir ou impor. Em cada ato interpretativo, 
estão presentes, em distintos níveis de densidade, não só os apontados princípios, normas e valores jurídicos, 
mas, antes, junto à consciência dos operadores do Direito, a tradição histórica, doutrinária e jurisprudencial, com 
base em que a exegese faz o sistema falar. Trata-se, portanto, sem prejuízo da regra da poliinterpretabilidade do 
sistema, de tarefa intrinsecamente dialógica e crítica, em que a comunidade hermenêutica dos juristas culmina ou 
por sufragar as interpretações mais adequadas ou, então, por desenganar as mais aberrantes.” 
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intersubjetividade que lhes reveste de significado, no que consiste a defendida noção 

de unidade e seu sentido axiológico. 60 

Daí expressar ALEXY que a renúncia à compreensão da normatividade dos 

princípios equivale a uma renúncia à racionalidade.61 Ainda que as regras codificadas, 

formuladas à luz da concepção pandectista do Direito Civil, restem inalteradas ainda 

que reescritas em um “novo” Código, seu conteúdo e significado mudaram, em razão 

da nova carga axiológica que as alimenta e que alimenta o próprio Direito Civil 

vigente, de feições e funções diversas das com que se apresentava nos séculos 

passados.62 

Da compreensão da normatividade e do sentido de sistema na acepção 

renovada da metodologia ora esgrimida, observa-se a razão de ser interna e não 

externa a alteração do Direito Civil brasileiro. Ou seja, o que ora se coloca não é mera 

semântica. A reformulação do Direito Privado está para além de sua adaptação às 

normas superiores, ou de leituras formais do fenômeno da “constitucionalização” do 

Direito Civil.63 

                                              

60RIBEIRO, J.S., op. cit., p.730: “Esta projecção do direito constitucional no direito civil é um 
fenômeno contemporâneo que, tendo como pressuposto um certo modelo de sociedade e uma certa idéia de 
Estado, dá resposta normativa a exigências da nossa época”. 

61ALEXY, Robert.  El concepto y la validez del derecho. Trad. Jorge M. Seña.  Barcelona : Gedisa, 
1994. p.173. 

62RIBEIRO, J.S., op. cit., p.733. 

63ALDAZ, Carlos Martínez de Aguirre y.  El derecho civil a finales del siglo XX.  Madrid : Tecnos, 
1991.  p.85-86: “Es preciso, por el contrario, lograr una verdadera actuación de los principios constitucionales 
a través de las normas civiles, de las que aquéllos vendrían a ser como la guía interna, el criterio inspirador. Es 
decir, que la Constitución y sus principios no deben influir en el Derecho civil <<desde fuera>> – a la manera 
en que es externa la luz al libro cuya <<relectura>> se pretende –, sino que debe penetrar en el mismo del 
sistema, y desde ahí vitalizar enteramente el Derecho civil, constituyéndose en la fuerza interna inspiradora de 
la aplicación e interpretación de las normas civiles. Así, no es suficiente (aunque muchas veces sea útil y hasta 
necesario) acudir al artículo 3.1 del Código civil para justificar el recurso a los principios constitucionales, 
amparándose en uno u otro de los criterios interpretativos ofrecidos por tal precepto. Será preciso, más bien, 
partir de la consideración de los principios constitucionales como principios generales informadores del 
ordenamiento jurídico (art. 1.4º del Código civil), vía por la que quedan introducidos ya como elemento interno 
del Derecho civil, y precisamente con carácter informador; pero, después, será también necesario, según 
propone GORDILLO, que los principios generales <<pasen a desallar plenamente su admitida – aunque hoy 
notablemente atrofiada – virtualidad informadora y fundamentadora del ordenamiento>>.” 
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As normas passam a integrar o sistema em um processo de densificação 

gradual que parte de princípios abstratos até chegar às normas individuais reguladoras 

dos casos concretos.64 O sistema positivo contém como seu elemento mais abstrato 

valores jurídicos, integrantes do ordenamento e que se encontram na raiz de toda e 

qualquer norma, senão de modo expresso, ao menos implícito, no processo 

concretizador da malha jurídica.65 

A construção de uma nova compreensão jusprivada passa por um anterior 

processo, que é justamente compreender a densificação dos elementos do sistema em sua 

interligação e unidade axiológica, pois ele é o embrião da alteração do conteúdo das regras 

da codificação. 

A falta de tal percepção, ainda verificável em diversos nichos da doutrina e 

dentre operadores do direito, dificulta a operacionalização da norma constitucional, 

tanto em eficácia vertical como horizontal.66 Resulta, assim, o tratamento da matéria 

atinente ao Direito Civil, correlato ao período codicista ora redivivo, como se à espera 

da alteração da legislação infraconstitucional, para que a questão social adentre ao 

                                              

64CANOTILHO, J.J. Gomes.  Direito constitucional.  6.ed.  Coimbra : Almedina, 1993.  p.167-169 e 
180-183. O referido autor expõe com clareza e didática, sem perda de precisão, a matéria em tela, com respaldo 
nas conclusões de Dworkin, Larenz e Alexy. 

65PASQUALINI, Alexandre.  Sobre a interpretação sistemática do direito.  Revista do Tribunal 

Regional Federal da 1.
a Região, Brasília : O Tribunal, v.7, n.4, p.96, 1995: “Em outras palavras, a lei se 

apresenta tão-só como o primeiro e menor elo da encadeada e sistemática corrente jurídica, da qual fazem parte, 
até como garantia de sua resistência, os princípios e os valores, sem cuja predominância hierárquica e finalística 
o sistema sucumbe, vítima da entropia e da contradição. Vale dizer, a unidade só é assegurada por obra do 
superior gerenciamento teleológico, patrocinado pelos princípios e valores constituintes da ordem jurídica. Vai 
daí que a idéia de sistema jurídico estava a reclamar conceituação mais abrangente, sob pena de se tornar incapaz 
de surpreender o fenômeno jurídico em toda a sua dimensão, principalmente na esfera decisória.” 

66O explicitado é facilmente observável nas linhas do juiz e professor gaúcho Romeu Marques RIBEIRO 
FILHO (Das invasões coletivas : aspectos jurisprudenciais.  Porto Alegre : Livraria do Advogado, 1998. p.69): “Ora, 
não se nega se dever do proprietário [sic.], dar à sua propriedade função social. Contudo, questionável é assertiva no 
sentido de que a sociedade teria – ou tem – o direito de exigir do proprietário o cumprimento de seu dever. Ainda no 
plano argumentativo, se propriedade inócua é aquela destituída de funcionalidade social, admissível se mostra o 
posicionamento enquanto tratado em tese, tão somente. Todavia é curial que não compete ao Poder Judiciário, e muito 
menos a grupos invasores organizados, eleger ou mesmo apontar, qual propriedade está ou não cumprindo sua 
destinação social. Pois, como visto, tal competência, consoante mandamento constitucional expresso, é exclusivo do 
Poder Público municipal e da União, conforme o caso”.   
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mundo do Direito Civil, mantendo-se indiferente à exclusão social em afronta ao 

sistema jurídico repersonalizado.67 

Emerge de tal problema concreto a necessidade de retomar a própria teoria 

da normatividade, em suas diversas dimensões – valores, princípios e regras –, como 

se segue, a partir do caminho de densificação do sistema jurídico, explicitador da 

unidade axiológica que o cimenta. 

Os valores antecedem o conteúdo normativo principiológico ou regrativo 

trazendo o ideário axiológico do sistema, de modo vinculante. Eles integram as normas, 

porém não são normas jurídicas. Para análise, observe-se que a formação do sistema 

vigente se iniciou pela opção de seus valores de arrimo, no preâmbulo da Constituição, 

que positivou a solidariedade, o pluralismo, a justiça, a igualdade, a liberdade, entre 

outros, como valores supremos, na base do princípios estruturante, alimentando-o 

axiologicamente para dar-lhe sentido objetivo, de racionalidade intersubjetiva.68 

A simples alteração dos valores que cimentam o sistema influencia o sentido 

das normas de conteúdo mais concreto, como as que regulam os institutos de direitos 

reais limitados, pela comunicatividade da cadeia normativa em sua explicitação 

teleológica asseguradora da unidade axiológica. 

O princípio estruturante, enfeixador dos valores constitucionalmente 

garantidos, densifica-se em princípios fundamentais, que se densificam em princípios 

                                              

67RIBEIRO FILHO, op. cit., p.112: “Ora, os nossos Tribunais [sic.], ordinariamente, além de prestar 
jurisdição ao caso concreto, terminam por preencher aquelas lacunas sociais, de competência única e exclusiva 
da Administração, não cumpridas por inconcebível omissão do Estado. É certo que aos olhos da opinião pública, 
é o Poder Judiciário quem reintegra, mantém ou proíbe. Aqui não se perquire se a Administração cumpre ou não 
seus deveres constitucionais. Daí ser correta a assertiva de que a paz social jamais poderá ser feita com o 
sacrifício da ordem jurídica, vez que a exclusão social pode ser fato econômico ou político, mas nunca jurídico, 
isso na exata medida em que todos se mostram iguais perante a lei”. 

68Preâmbulo da CF/88: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 
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gerais, passando-se aos especiais, em seguida aos especialíssimos, que se concretizam 

em regras, que são ainda concretizadas em normas individuais. 

O princípio estruturante é a norma de maior abstração do ordenamento, o qual 

no sistema vigente se constitui do princípio do Estado Social Democrático de Direito,69 

diretamente decorrente dos valores positivados e enfeixador da integralidade dos mesmos, 

que haverão de se especificar no curso da concretização normativa. 

Em tal medida, o princípio estruturante é o nascedouro normativo da ordem 

jurídica e seu sentido concreto somente se revela nas normas de maior densidade; 

porém, não deve ser perdido de vista na qualidade de alfa do próprio conteúdo 

normativo do sistema. 

Os princípios fundamentais são normas fundantes da ordem jurídica 

explicitadoras da senda constitucional desveladora da ordem jurídica estruturada.  

Nesta seara se observam princípios como dignidade da pessoa humana, 

acesso a uma ordem jurídica justa, reserva legal, dentre tantos quantos se revelam a 

partir dos princípios estruturantes. 

Os princípios gerais densificam os anteriores, decorrendo dos mesmos a fim 

de concretizá-los, na gradual perda de abstração. Aqui se observam princípios como 

liberdade, igualdade, publicidade e inafastabilidade. 

Os princípios especiais, no mesmo sentido, explicitam os anteriores para 

áreas específicas do direito, como é o caso do princípio da anterioridade, 

transparência, liberdade para contratar, nulla poena sine praevia legem, função social 

da propriedade, garantia da propriedade privada, entre tantos. 

Os princípios especialíssimos são, juntamente com os especiais, espécies de 

cláusulas gerais,70 porém de maior densidade, quase na concretude de regras; também 

voltados para áreas próprias, porém, alcançando as demais, por sua porosidade, 

                                              

69Preâmbulo e caput do art. 1.º da CF/88. 

70LARENZ, Metodologia..., p.156. 
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abstração, multifuncionalidade e forma de incidência. Observam-se na espécie 

exemplos como vulnerabilidade do consumidor, igualdade entre os cônjuges, garantia 

à herança, não lesividade da execução, elasticidade e fungibilidade dos recursos. 

As regras são as normas de direito positivo (no sentido estrito) de maior 

concreticidade, regulando condutas, fatos ou atos específicos, de incidência explícita, 

como formas registrais, capacidade, prazos, recursos, exemplificativamente.  

As normas individuais são as disposições jurisprudenciais e contratuais, 

reguladoras específicas de casos concretos, do que lhes advém a condição de fonte 

formal e material de direito. 

Do ora verificado, compreende-se a noção de unidade axiológica do sistema 

jurídico, visto que as normas ganham seu esclarecimento umas nas outras, de modo que o 

todo é maior que a soma das partes, inviabilizando a compreensão do sistema em fatias, 

por implicar redução do próprio ordenamento a uma ou a um grupo de normas cuja 

própria apreensão restaria deficitária.71 

Exemplo do ora explicitado, toma-se as regras acerca do adimplemento no 

Código Civil, concretizadoras do princípio da obrigatoriedade dos contratos, densificante 

do princípio da autonomia de vontade, que decorre do princípio da liberdade, que é 

concretizador do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual, sem o devido 

resguardo, arranharia a própria noção de Estado Social constitucionalmente assegurada e 

vinculante. Não obstante, o mesmo dispositivo do Código resta alimentado pelo 

princípio da vulnerabilidade do consumidor, densificador da isonomia contratual, 

concretizador do princípio da igualdade, que também densifica o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

                                              

71PASQUALINI, Sobre a interpretação..., p.96: “Sem descuidar da valiosa e indispensável busca de 
<<coerência lógica mínima do ordenamento>>, chama a atenção para o fato de que tal exigência de unidade 
jamais será lograda apenas no patamar formal, uma vez que, na origem mais remota do Direito, estão presentes 
princípios e valores jurídicos potencialmente contraditórios. Isso importa em afirmar-se optar por outra 
formulação – que o Direito, com asas de cera do formalismo dedutivista, nunca atingirá coerência sem 
comprometer, ato contínuo, sua eficácia e legitimidade substanciais.” 
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Portanto, o sistema somente ganha sentido teleológico, na incidência tópica, 

conforme os valores emergentes do caso concreto, poderá o princípio da 

vulnerabilidade relativizar o da obrigatoridade dos contratos, com vistas à revisão do 

pacto, em caso de constatação de desequilíbrio. 

Os princípios se constituem mutuamente, só havendo liberdade material em 

existindo igualdade material, pois nenhum desses existirá na falta da dignidade da 

pessoa humana e essa, por sua vez, não existirá na falta de qualquer deles, cumprindo a 

hierarquização axiológica dos princípios concretizadores, em eventual conflito, sem 

sua anulação.72 “O pensamento jurídico contemporâneo reconhece a importância dos 

princípios que, após se articularem com as normas de diferentes tipos e características, 

passam a ser um facho que ilumina a comprensão das normas jurídicas concretas”.73 

Compreendido o sentido de normatividade dos elementos necessariamente 

substanciais e interligados do ordenamento, não só formal, mas principalmente, 

materialmente apanhados, desde já isso deságua na negativa da concepção da 

dogmática clássica da civilística.74 

Os conceitos não devem aprisionar o intérprete, porque hão de emergir do 

sistema enquanto significantes que ganham sentido nos casos concretos, axiologicamente 

                                              

72FREITAS, Juarez.  O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais.  São Paulo 
: Malheiros, 1997.  p.50.   

73LUPION, Ricardo.  A força obrigatória dos contratos versus a revisão judicial por onerosidade 
excessiva.  Direito & Justiça, Porto Alegre : EDIPUCRS, v.20, p.284, 1999. 

74PASQUALINI, Sobre a interpretação..., p.98: “Tal conceito de sistema jurídico induz simétrico 
alargamento no de interpretação sistemática. No campo do Direito, como em qualquer âmbito do conhecimento, 
nenhuma mudança se deixa isolar: tudo repercute em tudo. Uma vez assinalada a natureza aberta, axiológica e 
hierarquizada do sistema jurídico – formatado não somente por normas, mas, com primazia, por valores e 
princípios jurídicos –, parece imperioso estender iguais características à interpretação sistemática. Donde resulta 
– destacando a insuperável precisão do nosso autor – que <<interpretar uma norma é interpretar um sistema 
inteiro>>, pois <<qualquer exegese comete, direta ou indiretamente, uma aplicação de princípios gerais, de 
normas e de valores constituintes da totalidade do sistema jurídico>>. Se o Direito é, em essência, sistema 
axiológico, sistemático-axiológica deverá ser a sua exegese. Para conhecer o alcance da lei, convém indagar o 
alcance teleológico do próprio sistema. É por essa razão que <<não se pode considerar a interpretação 
sistemática, [...], como um processo, dentre outros, da interpretação jurídica. [...] Neste sentido, é de se afirmar, 
[...], que a interpretação jurídica é sistemática ou não é interpretação”. 
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compreendidos à luz dos valores implícita ou explicitamente apreendidos na malha 

jurídica, instrumentalmente apanhada. 

A inversão imposta por uma Jurisprudência dos Conceitos faz com que se 

submeta a norma ao conceito na sua aplicação, retirando a possibilidade do intérprete 

de adequação justa e equalizadora das normas ao caso concreto, ou seja, dos valores 

que emergem da sociedade. 

Tal noção de unidade, no patamar material, implica na apregoada 

“constitucionalização” do Direito Civil, posto desaconselhável proceder a leitura do 

Código sem antever a precedência regulativa constitucional, como esteio axiológico 

normativo do sistema, em prol de sua coerência intersubjetiva ou, como explicita 

PERLINGIERI, a “solução para cada controvérsia não pode mais ser encontrada 

levando em conta simplesmente o artigo de lei que parece contê-la e resolvê-la, mas, 

antes à luz do inteiro ordenamento jurídico, e, em particular, de seus princípios 

fundamentais, considerados como opções de base que o caracterizam”.75 

As regras codificadas somente ganham sentido, ratio, no todo, alimentadas 

pelos princípios e valores que densificam, de modo que uma alteração principiológica 

no sistema pode implicar um sentido completamente diferente a uma mesma regra. 

Observa-se, assim, que os conceitos derivam do respectivo sistema dentro do qual se 

interpreta e não o contrário, como opera a Escola da Exegese.76 

Também, em face do concurso valorativo entre princípios em eventual 

concorrência conflitiva em dados casos concretos, a relativização destes pode implicar 

resoluções diversas para casos distintos, em razão dos valores que personificam os 

fatos aos quais o Direito deverá responder. 

                                              

75PERLINGIERI, op. cit., p.5. 

76LARENZ, Metodologia..., p.21: “Foi PUCHTA quem, com inequívoca determinação, conclamou a 
ciência jurídica do seu tempo a tomar o caminho de um sistema lógico no estilo de uma <<pirâmide de 
conceitos>>, decidindo assim a sua evolução no sentido de uma <<Jurisprudência dos conceitos formal>>”. 
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Cumpre ao operador do Direito contemporâneo, diferentemente dos seus 

ancestrais clássicos, mais que o domínio de regras e conceitos, essencialmente o dos 

princípios e de suas hierarquizações axiológicas.77 Com esse fim, há que vislumbrar as 

respectivas formas de incidência e normatividade, para avançar rumo à compreensão da 

nova fisionomia do Direito Civil. O sistema, no âmbito normativo, é composto por 

princípios em inúmeros graus de densificação (variáveis de sistema para sistema) que 

são normas em face de sua vinculatividade aos sujeitos destinatários do ordenamento. 

Pensar principiologicamente dentro do sistema jurídico é alinhar segurança à 

justiça social, passível de percepção intersubjetiva, na dialética normativo-axiológica do 

sistema, que o horizonte da principiologia abre para o operador do direito. Trata-se de 

uma ruptura com o dogmatismo sem cair no ceticismo, pela recusa do objetivismo e 

subjetivismo, na perseguição da interpretação mais adequada ao caso concreto, ditada 

pelos valores do sistema, teleologicamente alinhados.78 

O sentido diferido para as espécies de normas, princípios e regras, não é 

somente semântico. Sem prejuízo algum de sua jurisdicidade, regras e princípios possuem 

                                              

77ALEXY, op. cit., p.173: “Sólo una teoria de los principios puede conferir adecuadamente validez a 
contenidos de la razón prática incorporados al sistema jurídico en el más alto grado de jerarquía y como 
derecho positivo de aplicación directa”. 

78FREITAS, Juarez,  A substancial..., p.21: “Destarte, diante do problema máximo da aplicação 
jurídica – a lei injusta – cabe ao decisor, mesmo porque a lógica jurídica não é uma lógica formal ou abstrata, 
realizar uma interpretação teleológica ou finalistica, recorrendo, primordialmente, aos princípios gerais do Direito e 
aos princípios fundamentais da Constituição, que estão, ou deveriam estar, na base e simultaneamente no topo do 
sistema jurídico. Tal procedimento faz com que o julgador, sem sucumbir a decisões contra legem, graças a lógica 
dialética, possa buscar e descobrir, por intuição, o justo no caso concreto e, somente após, buscar amparo e 
fundamentação legal à pretendida decisão justa, eventualmente desconsiderando a abstratatividade que negue a 
justiça dos princípios gerais, que devem ser postos na hierarquia jurídico-positiva, de modo mais genérico, a 
permitir que se confira ao juiz, mais do que ao legislador, diante do caso, a aplicação adequada do melhor Direito. 
Neste sentido as leis devem passar a ser vistas como critérios gerais, por mais minudentes que sejam, tendo em vista 
o escopo de evitar a abstração do julgamento, bem como qualquer servilismo – nunca abstrato, aliás – à vontade do 
legislador, que é inconciliável com a noção de autonomia ética do juiz, sem a qual sua independência seria fictícia. 
Dito de outra maneira, o Poder Judiciário é – e deve ser – criador, sob pena de servir apenas ao Estado formal do 
Direito, sem servir, como deve, ao Estado democrático, por apego à exegese tradicional, a qual produz o contrário 
do que se busca. 
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incidência normativa diferente. A distinção entre regras e princípios é distinção entre 

espécies de normas, salientando-se, ainda, que os princípios são superiores às regras.79
 

Tal superioridade se explica pelo fato de que os princípios podem 

permanecer contidos em nosso sistema, mesmo em conflito, cabendo, tão-somente, 

nestes casos, ao intérprete hierarquizá-los axiologicamente.80 As regras, em razão de 

sua concreticidade, não podem permanecer em conflito, devendo aquela que se oponha 

ao sistema ser expurgada do ordenamento, sob pena de colocarem-no em contradição. 

Os princípios, além do caráter normativo, porém de modo não menos 

vinculante, são perante o sistema, informativos – por traduzirem maior conteúdo 

axiológico, ante sua abstração, dando o sentido das regras que os densificam –, 

cabendo sempre ao operador do Direito interpretar ou aplicar as regras à luz dos 

princípios. Ou seja, ao interpretar uma regra deve-se fazê-lo, em consonância com os 

princípios, axiologicamente hierarquizados, na orientação teleológica traçada pelos 

valores do sistema, na resolução dos casos concretos. 

E sempre que se interpreta uma regra, precisa-se dos princípios, para dar-lhe 

o sentido, a otimização e a forma de aplicação, ou mesmo, de incidência. A recíproca 

não é verdadeira. 

Um sistema “fechado” e “completo”, formado exclusivamente por regras, 

como os clássicos objetivaram, além da regulação restrita, mostra-se antropofágico por 

sua rápida inadequação social, que conduz à inaplicabilidade à luz da 

instrumentalidade que deve guardar o Direito. É francamente indesejável um sistema 

dessa espécie no cenário jurídico atual. 81 

                                              

79PASQUALINI, Sobre a interpretação..., p.97. 

80Sobre hierarquização axiológica, Juarez FREITAS, A interpretação..., p.80: “O princípio da 
hierarquização axiológica é uma meta-regra, um operador deôntico que ocupa o topo do sistema jurídico. Em 
face de sua natureza de metaprincípio, aspira a universalização sem se contradizer, e se formula, expressa ou 
implicitamente, do modo mais formal possível, distinguindo aspectos e escalonando os demais princípios, assim 
como as normas e valores. Trata-se de lei ou dever-ser que é somente predicado e que veda as contradições, 
embora tolere o atrito dos opostos ou contrários concretos”. 

81PASQUALINI, Sobre a interpretação..., p.96-97: “Ademais, é preciso notar que o Direito, ao 
contrário do que faz supor o pensamento dedutivo-normativista, não se apresenta – nem poderia se apresentar –
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Na dicção de Karl LARENZ,82 os princípios transmitem a idéia de Direito, 

do que é certo, correto, diferentemente das regras, meras reguladoras de conduta. 

Nessa mesma esteira, DWORKIN83 refere serem standards juridicamente vinculantes 

ao intérprete. 

Como exposto por ambos juristas, o princípio afastaria eventual subjetivismo 

do intérprete, ao obrar em interpretação. Vincula-o não a sua idéia do que é ou não 

correto e sim à do sistema, pelo seu conteúdo axiológico, não característico das regras. 

Os princípios traduziriam a ratio iuris do ordenamento jurídico,84 o que não implica 

dogmatismo ou conceitualismo e sim referenciais axiológicos do sistema, evitando 

possíveis arbítrios do intérprete, sem afastar-lhe a possibilidade de conformação 

tópica do Direito. 

De outra banda, as regras podem vir a ter caráter meramente funcional, 

mesmo sendo também vinculantes. Uma regra poderá ter uma função única e 

exclusivamente administrativa, voltada tão-somente para um órgão da administração. 

Isso não ocorre com os princípios, que sempre, gize-se, terão um sentido jurídico, 

exatamente por sua proximidade da idéia de direito, em seu sentido ideal e valorativo.  

Tome-se como exemplo do exposto o princípio da economicidade (norma de 

conteúdo implícito disperso no texto da CF/88). Tal princípio, voltado prioritariamente 

para a administração pública, vincula-se à idéia de Direito, do que é correto, certo, no 

sentido que o dinheiro do contribuinte não deve ser malbaratado em gastos públicos 

inúteis. E mais, o conteúdo de tal princípio (os valores nele residentes), está difuso 

                                                                                                                                             
como um sistema fechado e completo. Não é fechado porque aberto à mobilidade (Wilburg) e à indeterminação dos 
conceitos jurídicos (Engisch); não é completo porquanto <<as contradições e lacunas acompanham as normas à 
feição de sombras...>>. Trata-se, por conseguinte, de uma unidade axiológica bastante peculiar: subsiste através do 
conflito e da indeterminação. Se, de um lado, é limite, de outro, é abertura. Por isso, longe de obstaculizar, tal 
natureza assume, no seio do sistema, a condição de um de seus pressupostos lógicos, eis que, abolindo a arbitrária 
dicotomia entre <<interno>> e <<externo>>, assegura, em face do caso concreto e, principalmente, sem recorrer ao 
moroso legislativo, sua espontânea e natural modernização.” 

82LARENZ, Metodologia..., p.218 e 404. 

83DWORKIN, Ronald.  Los derechos en serio.  Madrid : Ariel Derecho, 1985. p.54.  

84CANARIS, op. cit., p.77. 
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pelo ordenamento alcançando todo o sistema jurídico. Tal princípio, em âmbito de 

direito processual civil, aplica-se em sede de citação, por exemplo. 

As regras têm como uma de suas funções intrínsecas a densificação dos 

princípios, dentro do sistema, residindo aí a natureza normogenética destes últimos; e, 

reafirmando uma superioridade dos princípios sobre as regras, é juridicamente 

indevido que uma regra possa contrariar um princípio, devendo, ao contrário, ser lida à 

luz dos princípios que concretiza. 

Vislumbra-se uma multifuncionalidade nos princípios, que não é visível nas 

regras. Dos princípios, decorre a ratio legis, de uma disposição legal, traduzindo os 

valores compreendidos no sistema, de forma integradora e sistemática, de modo a 

viabilizar uma congruência sistemática à interpretação, capacitando-a à compreensão 

da ratio iuris do ordenamento como um todo, nos casos concretos. 

Os princípios podem revelar ao intérprete normas que não são expressas por 

qualquer enunciado legislativo, à medida que estiverem implícitas neste ou no sistema 

inteiro (implícita ou explicitamente), de modo a possibilitar ao intérprete desenvolver, 

integrar e complementar o direito (colmatando lacunas). 

O sistema, portanto, é sempre completável, na mesma medida em que é 

incompleto, cumprindo aos princípios o parâmetro valorativo de integração na 

colmatação de lacunas. 

Por último, igualmente as regras são os princípios, normas de clara 

exigibilidade e incidência, sendo, portanto, qualitativamente diferentes das regras. Tais 

diferenças qualitativas são várias, devendo ser analisadas. 

Os princípios são normas impositivas de otimização, compatíveis com vários 

graus do concreticidade, conforme os condicionantes fáticos e jurídicos que os 

envolvem e vinculam o intérprete. Tais condicionantes decorrem do caso concreto ou 

da hipótese concretizante, e devem ser observadas pelo mesmo.  
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Os princípios regulam não apenas no plano da validade como também no da 

valoração,85 estando sempre presentes, uma vez que informam positiva e 

negativamente os indivíduos. 

Já as regras são applicable in all-or-nothing fashion, no dizer de Ronald 

DWORKIN,86 prescrevendo, de forma imperativa, uma exigência (impõem, permitem 

ou proíbem), que poderá ou não ser cumprida. 

A regra da exceptio non adimplenti contractus do Código dispõe que, nos 

contratos bilaterais, o contratante inadimplente não pode exigir adimplemento do 

outro. Ao que adimpliu, tal norma não incide, por não implementada sua prescrição 

(inadimplemento). Noutro sentido orienta-se o princípio da vedação ao enriquecimento 

sem causa, que informa materialmente a conduta de todo e qualquer indivíduo a todo 

instante. 

As cláusulas gerais são princípios e estão presentes em todos os contratos e 

condutas (por exemplo), independente de sua previsão, justamente por sua natureza 

normativa principiológica. Portanto, apesar de visões em sentido distinto, ou opera-se 

com as denominadas cláusulas gerais como princípios, ou retorna-se ao final do Século 

XIX, para aplaudir o Projeto IV do BGB, que introduziu esta figura, à qual a 

jurisprudência alemã levou 50 anos, por exemplo, para dizer o sentido do que era boa-

fé. 

Na prática, o operador contemporâneo opera em distinto paradigma. O 

princípio da não lesividade informa materialmente a conduta dos contratantes, de 

modo que se pode apreender objetivamente quando um deles procede à conduta 

antijurídica ao ofendê-lo, com conseqüências diretas na relação jurídica em tela, que 

podem ir desde a revisão do pacto até sua desvinculação rescidenda integral. 

                                              

85CANOTILHO, op. cit., p.168. 

86DWORKIN, Ronald.  O império do direito.  São Paulo : Martins Fontes, 1999.  p.272. 
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Nessa medida, para que se integre ao discurso contemporâneo, é admissível 

que se diga que todos os princípios são cláusulas gerais, indisponíveis, ao contrário das 

regras, informando materialmente os indivíduos, em todos os seus atos, positiva e 

negativamente. Um indivíduo que tenha uma conduta ofensiva a um princípio não 

precisa incidir em uma regra para que a mesma seja antijurídica. 

Observe-se o exposto, quando, em sede de contratos, o sujeito pactua 

negócio acerca de propriedade imobiliária, que resultará em nocivo impacto ambiental, 

a afrontar, entre outros, o princípio da função social. Em que pese sua conduta 

contratual encontrar esteio nas regras do ordenamento, o negócio guarda 

antijuridicidade, cumprindo seja revisto.  

É de fácil apreensão que os princípios veiculam interesse, mais que 

transindividual, coletivo ou difuso, trazendo a intersubjetividade necessária a 

vitalização axiológica da malha jurídica. Também implicam a clara noção da unidade, 

em que a razão do elemento deverá se alinhar à razão do todo. 

O princípio da boa-fé, identificável pela moderna teoria clássica como um dos 

suportes da ordem contratual,87 não se enclausura em tal disciplina. Explicitando: se um 

sujeito, mediante conduta fraudulenta contrai duas núpcias, tal atitude jamais poderá se 

reverter em seu benefício, na resolução das lides que se formem, sob pena de privilegiar-

se a conduta de má-fé, em que o indivíduo se valha de sua torpeza para auferir quaisquer 

vantagens para si, porém tampouco poderá prejudicar as respectivas consortes. 

Da natureza normogenética dos princípios, pode-se abstrair os valores 

integrantes do sistema, denotando a ratio iuris, de todo o sistema ou a ratio legis de 

um dispositivo ou conjunto de dispositivos, revelando, ainda, normas que sequer são 

expressas por qualquer enunciado legislativo (princípios intrínsecos), de modo a 

                                              

87AZEVEDO, Álvaro Villaça.  Teoria geral das obrigações.  6.ed.  São Paulo : RT, 1997.  p.116. 
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possibilitar o desenvolvimento, integração e complementação do Direito, segundo a 

lição de CANOTILHO.88  

Gize-se, não deve o operador se afastar da idéia da normatividade dos 

princípios. São estes, também, tal como as regras, normas de conduta, plenamente 

exigíveis, porém vão muito além disso.  

Os princípios contrários coexistirão no sistema, mesmo quando se chocam. 

As regras, ao contrário, excluem-se. Pelo exposto, classifica-se a convivência dos 

princípios conflitual, e tal conflito se resolve por meio da hierarquização axiológica. 

A concepção principiológica do Direito Civil dá margem à revisão dos 

estatutos clássicos do Direito Civil, repondo o ser humano, e seu ambiente sustentável, 

no patamar de entes de máxima relevância ao ordenamento jurídico. Com isto se 

impõe uma releitura cabal das instituições de Direito Privado, ainda arcaicas em face 

do conservadorismo da dogmática reinante, de caráter patrimonialista. 

A operação com princípios, em sua porosidade, multifuncionalidade e 

axiologismo, de modo científico e apegado à realidade, independente da alteração 

legislativa codicista (que não se trata de solução para os problemas do direito privado 

contemporâneo), revela um “novo” Direito Civil, em grande parte ausente dos manuais. 

Se o sistema é uno, e as normas se explicitam no caminho de densificação 

existente, uma encontrando sentido na outra, a alteração de qualquer princípio na teia 

normativa implica reflexo em todo seu conteúdo. 

O Código, como qualquer conjunto de regras, deve ser analisado como via 

concretizadora dos princípios aos quais densifica. Resulta antijurídica a análise das regras 

de Direito Civil sem ter em mente princípios que as antecedem e lhes dão carga 

axiológica. Pensar o contrário significa identificar o Direito a um conjunto de regras, ou 

mesmo, como se observou no auge do liberalismo, o Direito Civil ao Código Civil.89 

                                              

88CANOTILHO, op. cit., p.167. 

89TEPEDINO, M.C.B.M.  A caminho..., p.22. 
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O conteúdo principiológico que desenha o Estado democrático brasileiro, em 

face da alteração da moldura constitucional, traz sentido completamente distinto às regras 

do Código, considerando os valores que inspiraram os princípios que o conformaram.90 

A positivação de um Estado Social91 em substituição a um Estado Liberal, 

desde o sentido das normas infraconstitucionais remanescentes até o movimento 

impulsionador de intervenção do Estado nas relações interprivadas92, como fator 

exógeno do respectivo sistema jurídico, resulta em um Direito Civil renovado com as 

aspirações de reposição do sujeito no centro protetivo do ordenamento.93 

A espiral interrogativa e crítica a que a metodologia remete, conduz, em 

certo grau, a uma ruptura com a dogmática, reconcebendo a complexidade pela 

                                              

90GOMES, O., Raízes históricas..., p.42 – 43: “[...] Aquela aparência de civilização, brilhantemente 
ostentada em meia dúzia de capitais, especialmente na federal, contrastava de modo chocante, com o atraso 
geral, em que permaneciam, principalmente, as populações do campo. Como a economia do país estava baseada 
na exploração da terra por processos primários e dependia do mercado externo, a renda dos fazendeiros só 
poderia ser obtida mediante desumana exploração do trabalhador rural, realizada impiedosamente, em larga 
escala. Por sua vez, o comerciante, tanto importador como exportador, tinha interesse vital na conservação dêsse 
sistema. Dêsse modo, os grupos dominantes da classe dirigente – a burguesia agrária e a burguesia mercantil – 
mantinham o país subdesenvolvido, porque essa era a condição de sobrevivência de seus privilégios econômicos 
e de sua ascendência social no meio em que vivia. Por êsse interêsse fundamental explicam-se suas inclinações 
ideológicas. Para defendê-lo encontram no liberalismo econômico sua mais adequada racionalização. Os 
expoentes da intelectualidade brasileira de então, situados na classe média, inspiravam-se, por isso mesmo, no 
pensamento e nas formas políticas de povos mais adiantados, transplantando para o nosso solo instituições 
alienígenas, que nessas regiões começavam a murchar. O desenvolvimento das metrópoles, então dependente da 
atividade econômica da burguesia mercantil, interessava fundamentalmente às classes médias, e, de modo 
particular, à elite intelectual.” 

91Arts. 1.º e 3.º da CF/88. 

92RAMOS, Carmem Lucia Silveira.  A constitucionalização do direito privado e a sociedade sem 
fronteiras.  Repensando os fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo.  Rio de Janeiro: Renovar, 
1998.  p.5-6: “Nos códigos civis típicos do século XIX, o ser humano, personificado como sujeito de direito, 
titular de direitos virtuais, abstratos, no gozo de sua capacidade de fato e autonomia de vontade tem a capacidade 
de se obrigar. No entanto, considerando-se o modelo de produção capitalista vigente, o exercício de direitos 
ficou vinculado à apropriação de bens, restando, à maioria da população, como direito único, o de obrigar-se, 
vendendo sua força de trabalho. Qual seja: preocupado com eliminar as discriminações pessoais características 
do medievo e do período absolutista monárquico, o Estado de Direito liberal ignorou as desigualdades 
econômicas e sociais, considerando todos os indivíduos formalmente iguais perante a lei, parificação esta que só 
acentuou a concentração do poder econômico capitalista, aumentando o desnível social cada vez mais, na esteira 
do desenvolvimento tecnológico e produtivo. Como não poderia deixar de ser, no Brasil esta incoerência, não 
assumida pela codificação, contribuiu para as desigualdades e exclusão social da porção mais considerável do 
povo.” 

93No mesmo sentido, observa-se Konrad HESSE, Elementos de direito constitucional da República 

Federal da Alemanha.  Porto Alegre : Fabris, 1998.  p.161-162. 
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intercomunicação dos elementos do sistema, pelo viés da intersubjetividade. Publiciza-

se o privado, na interação principiológica dos elementos do ordenamento, 

identificando-se o que pode apresentar-se como um ponto de partida para análise da 

“repersonalização” do Direito Civil. 

Nada de novo no horizonte. O rei está nu. Novo é o modo de ver àquilo que 

histórica e sociologicamente se põe. Inaugura, porém, uma nova possibilidade de 

diálogo entre sistema, discurso e caos. {...} Cai o pano. {.} Fim do primeiro ato. 
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RESUMO: 

Edmund Husserl tentou realizar a fundamentação da filosofia como ciência 

rigorosa. Mas a que se deve esse fato, por que ele trabalhou com tamanho empenho 

nessa obra? Nosso presente texto é uma pequena explanação sobre essa questão, e sobre 

as respostas dadas por Husserl para tal questionamento. 

Palavras-chave: Husserl, fenomenologia, ciência rigorosa, eu transcendental. 

 

ABSTRACT: 

Edmund Husserl tried to find in philosophy as rigorous science. Why he worked 

with such commitment on this issue? Our present text is a little explanation about this 

issue, and on the answers given by Husserl for such questioning. 

 

Keywords: Husserl, phenomenology, absolute science, transcendental self. 

 

Edmund Husserl é, sem dúvida, o maior expoente filosófico nascido na Morávia 

(atual República Tcheca). Tornou-se uma das figuras mais proeminentes da filosofia do 

século XX, quiçá o grande filósofo desse século.  Se não era o maior, ao menos foi uma 

árvore bastante frondosa que, fez germinar ente seus frutos, de forma direta ou indireta, 

Heidegger, Gadamer, Lévinas, Sartre, Foucault, Flusser, Miguel Reale e Merleau-Ponty, 
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entre outros grandes autores.1 Um dos pontos centrais de sua teoria, da qual tentaremos 

fazer uma pequena explanação, é a sua busca pela fundamentação da fenomenologia 

como ciência de rigor. Aqui, especificamente, propomo-nos a um estudo sobre essa 

fundamentação; e, sobre a proposta de Husserl de um eu transcendental, que é 

necessário para melhor compreensão da tese fenomenológica. As Meditações 

Cartesianas,obra especialmente satisfatória para a compreensão da analítica 

transcendental, será o nosso grande ponto de apoio para o presente texto. O que ocorre 

devido ao fato de que a análise dessa obra parece ser adequada para a iniciação de tal 

percurso. 

 O primeiro e importante ponto que servirá para introdução das Meditações 

Cartesianas, será o da designação da problemática fenomenológico-transcendental e 

como ela se encontra na história da filosofia. Para sermos mais claros, a pergunta central 

é: qual seria genealogia do método fenomenológico? Husserl expressa o método como 

oriundo da filosofia cartesiana. Desta forma, o fenomenólogo iniciará suas Meditações 

esclarecendo-nos sobre a problemática cartesiana. Mas qual problema será este? Husserl 

nos indica que é em Descartes que poderemos encontrar a primeira grande tentativa 

moderna de fundamentar a filosofia como ciência rigorosa; ou seja, a primeira ciência, a 

ciência que tem todas as demais como membros do seu grande corpo, e, até por isso, 

membros dependentes de sua verdadeira fundamentação. É por tal fato que Husserl 

eleva Descartes ao papel de: “o maior pensador francês”.2 

Como se daria, então, o encontro da contenda filosófica cartesiana com o da 

fenomenologia? A resposta seria que a fenomenologia, como estudo dos fenômenos, ou 

seja, estudo do que nos aparece à consciência, não poderia ser limitada à ciência 

particular; na verdade, a fenomenologia teria que ser o fundamento das demais ciências, 

por ser, justamente, a que lida com o conhecimento do fenômeno em si. Husserl deseja, 

com isso, encontrar o ponto inicial para a construção da possibilidade das ciências. E 

terá como base, a saber, a reflexão sobre a reconstrução filosófica iniciada por 

Descartes. Assim como o filósofo francês, Husserl tenta oferecer a cada nova etapa de 

sua investigação, verdades intelectivas seguras, para possibilitar a construção de uma 

verdadeira universalidade e autenticidade para a filosofia.  Segundo os dois  filósofos, 
                                                           
1 Para mais informações ver: Nytamar de OLIVEIRA, Husserl. In: Pecoraro ROSSANO,Os filósofos. 

Clássicos da Filosofia., vol. II,Petropolis:Vozes/PUCRJ, 2008, p. 231-253. 
2 Edmund HUSSERL, Meditações Cartesianas, p. 51. 
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para atingirmos um ponto seguro, é necessário o retorno ao ego, pois o próprio eu se 

torna o lugar central para o estabelecimento de verdades intelectivas. Esse retorno é o 

próprio retorno às cogitações puras iniciadas por Descartes. Husserl toma, como 

pressuposto metódico, justamente a dúvida hiperbólica, o ceticismo realizado pelo 

filósofo francês; põe todas as coisas de que se pode duvidar em suspensão, para buscar a 

fundamentação primeira, a absolutamente evidente. A dúvida, no presente caso, é um 

momento a ser superado, servirá para o alcance da verdade. A verdade que, por isso, 

torna-se não apenas uma forma discursiva de expressar que as coisas são como elas 

realmente são, mas a que, em sentido metafísico, explana a busca de uma validade 

universal. O encontro desta evidência se dá de forma subjetiva, entretanto, por ser 

realizável por qualquer homem, tal evidência deve ser universalizada.  

Para Descartes,a evidência primeira será o fundamento do que podemos 

denominar de ego puro, ou seja, que é impossível de ser suprimido em meio às 

cogitações; sendo assim, a partir da subjetividade, se constituirão as bases para o 

surgimento de outras verdades decorrentes dessa primeira meditação. No entanto, 

Husserl nós dirá que o grande problema filosófico consiste na perda de uma unidade da 

própria filosofia. No século de Husserl, em vez da busca da unidade entre razão e 

experiência, tem-se apenas uma fragmentária literatura filosófica, algo muito familiar ao 

nosso próprio século. É por isso que Husserl fez a seguinte pergunta:  

Não estamos nós, neste desditoso presente, numa situação semelhante aquela 

que Descartes encontrou na sua juventude? Não estaremos, portanto, no 

tempo oportuno para recordar aquele seu radicalismo de filósofo incipiente e 

também para submeter a uma subversão cartesiana essa literatura filosófica 

enorme a perder de vista, (..) e, de começar com  novas Meditationes de 

prima philosophia?3  

 Encontramos, então, o ponto oportuno para a recuperação do sentido mesmo das 

Meditações Cartesianas: é novamente necessária restituir o ponto primário da filosofia, 

torná-la ciência de rigor, pois só assim termos a possibilidade de descoberta do real.   

A fenomenologia, enquanto ciência, necessitaria também segundo Husserl, de um 

fundamento apodítico que surge a partir do próprio ego, mas não apenas o ego 

cartesiano; e sim (neste momento se dá a tentativa de superação do cartesianismo pela 
                                                           
3 Ibid, p. 54. 
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filosofia fenomenológica) o ego transcendental.  A fenomenologia é o método proposto 

por Husserl para alcançar o eu transcendental.Com isso, a fenomenologia prpõe a 

epoché, ou seja, a colocação entre parênteses de todo o conhecimento que possa ser 

posto em dúvida, para levar-nos à verdadeira essência, à subjetividade inicial da própria 

consciência. Destarte, as verdades que inicialmente pareceriam óbvias (como, por 

exemplo, o mundo exterior ao eu, que não é nada mais que aquilo que sempre perpassou 

nossa experiência) não podem ser vistas como fundamentos, pois, ainda essas podem 

ser postas em dúvida. É devido a isso que, para Husserl, a grande limitação da filosofia 

cartesiana vai ser a tentativa de salvar um pedaço do mundo, sem, no entanto, propor o 

que levaria à verdadeira filosofia rigorosa :o sujeito transcendental.    

O que seria então o sujeito transcendental? O sujeito transcendental é justamente a 

saída da subjetividade do puro conhecimento ególatra, para a ideia de conhecimento que 

seja válido para toda a espécie humana. Desta forma, podemos expor que o ego 

transcendental é uma formulação bem mais profunda que o ego alcançado pelo 

cartesianismo, pois a formulação de Husserl pretende  encontrar a própria causa 

estrutural do pensar:o eu transcendental. O eu já não é mais o eu estrito, o que pertence 

somente a mim, mas é o eu puro, que é a causa inicial do conhecimento. É o eu que 

perpassa todos os homens, e que dá a todos a mesma possibilidade de observação do 

mundo. Ou seja, este é o eu que encontra o sentido válido de uma estrutura 

transcendental da possibilidade de conhecimento do mundo pelo homem. Este eu é o eu 

unificador da vivência humana, talvez do conhecimento que se encontra nos homens e 

que nos permite, por exemplo, ao observar um cigarro, saber que aquilo é o fenômeno 

que denominamos cigarro. Sendo assim, esta estrutura não está apenas em mim, não 

pertence apenas à minha consciência, mas à consciência humana em geral.  

Enquanto consciência particular, eu sei a possibilidade da consciência dos demais 

homens. Destarte, a fenomenologia torna a própria subjetividade fundamento para o 

conhecimento, ultrapassando, segundo o filósofo da Morávia, a objetividade das 

ciências empíricas. Assim, a possibilidade de conhecimento do mundo torna-se válida; o 

mundo, ou o ser do mundo, também é transcendente ao homem; pois o mundo, ou 

qualquer objeto que nele esteja, não é um uma parte do meu eu,4 da mesma forma que o 

eu não é um pedaço do mundo. Com isso, a consciência, na estruturação dada pelo eu 

                                                           
4 Ibid, p. 74.  
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transcendental, enquanto consciência sempre de algo, poderá ter a pretensão de 

conhecimento da essência mesma das coisas. Poderíamos, com essa estrutura realizada 

por Hussel, superar a própria dúvida a respeito da existência do mundo, ao percebermos 

que ele não é um pedaço do nosso eu, mas um ser de existência própria e transcendental. 

Concluindo que, superaríamos, também, a dúvida a respeito possibilidade da existência 

das demais consciências, quando percebermos que todas as consciências participam de 

uma mesma estrutura transcendental. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho monográfico tem por finalidade estudar os limites da 
responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico em face do consumidor, abordando, 
preliminarmente, os princípios constitucionais informativos do direito consumerista, os 
direitos metaindividuais e o comércio eletrônico. Para tanto, analisar-se-á o 
posicionamento da doutrina e da jurisprudência acerca do tema, bem como a legislação 
em vigor, tanto nacional quanto internacional. 
 
Palavras-chave: Comércio eletrônico, leilão eletrônico, responsabilidade civil dos sites 
de leilão eletrônico. 
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ABSTRACT 

 
This monographic work aims to study the limits of the civil responsibility of electronic 
auction websites in face of the consumer. It broaches, preliminarily, the constitutional 
principles of consumer law, metaindividual rights and electronic business. In order to 
achieve its objectives, it will examine the positioning of the doctrine and jurisprudence 
on the subject, and the legislation in force, both national and international. 
 
Key words: electronic business, electronic auction, civil responsibility of electronic 
auction websites. 
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RESUMÉ 

 
Le présent travail monographique vise à étudier les limites de la responsabilité civile 
des sites d’enchères électroniques en face du consommateur en abordant, à titre 
préliminaire, les principes constitutionnels de droit de la consommation, metaindividual 
droits et le commerce électronique. Pour ce faire, il étudiera le positionnement de la 
doctrine et de la jurisprudence en la matière, et la législation en vigueur, à la fois 
national et international. 
 
Mots-clés: commerce électronique, enchères électroniques, responsabilité civile des 
sites de enchères électroniques 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As relações de comércio eletrônico são um fenômeno recente e ainda pouco 

esclarecido. O presente trabalho buscará fixar os limites da responsabilidade civil dos 

sites de leilão eletrônico, mas antes de adentrar especificamente no tema, faz-se 

necessária uma breve introdução a respeito de alguns aspectos que serão aprofundados a 

posteriori. 

Com importância capital no Direito, a temática da responsabilidade é recorrente 

em diversos ramos da Ciência Jurídica. Coexistem as responsabilidades administrativa, 

penal e civil, sendo esta o objeto do presente estudo. Configura-se, por exemplo, quando 

alguém, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral1, ou quando descumpre um 

contrato. De logo, percebe-se que a ela pode ser tanto extracontratual2 quanto 

contratual. Há também a responsabilidade objetiva, que independe de culpa, bastando à 

vítima a prova do dano e do nexo causal.  

O âmago da idéia de responsabilidade civil é que todo aquele que sofrer um 

dano, não importa se material ou moral, deve ser indenizado. Essa consciência, hoje 

bastante difundida na sociedade, de que o inocente não tem por que suportar um 

prejuízo gera uma crescente procura ao Judiciário, principalmente após o advento do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

O Código de Defesa do Consumidor surgiu em 1990. Veio em atendimento ao 

reclamo constitucional, que considera a defesa do consumidor não apenas um Direito 

Fundamental3, insculpido no inciso XXXII do art. 5º da Carta Magna4, mas também um 

                                                 
1 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http:// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007. 
2 A responsabilidade civil extracontratual é também conhecida como aquiliana. 
3 A doutrina constitucionalista considera a proteção ao consumidor como um direito fundamental de 
terceira geração, que abrange subsume-se à categoria dos interesses e direitos difusos, da mesma forma 
que o direito ao meio ambiente saudável, à proteção do patrimônio histórico, artístico, turístico e 
paisagístico. Essa nova categoria de direitos busca assegurar qualidade de vida à sociedade. (LIMA, 
Rogério Medeiros Garcia de. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo:  Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 28) 
4 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)  XXXII- O Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm >. Acesso em: 27 de junho de 
2007.)  
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princípio da ordem econômica. Trata-se de um diploma legislativo providencial para a 

proteção do cidadão numa sociedade de consumo5. Antes do seu advento, a relação 

consumerista era vista como uma mera relação civilística, vigendo todos os princípios 

próprios desta, como a autonomia da vontade, a liberdade contratual, etc. Entretanto, tal 

perspectiva era um tanto míope, haja vista que propiciava uma igualdade meramente 

formal entre as partes, deixando o consumidor numa posição extremamente 

desfavorável.  

Para compensar essa vulnerabilidade, o Código de Defesa do Consumidor, 

também conhecido como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, inseriu uma 

série de dispositivos, inovando a legislação brasileira. Como a igualdade material entre 

as partes (consumidor e fornecedor) não é factível, o CDC conferiu ao consumidor uma 

série de direitos e facilidades processuais, como, por exemplo, a facilitação da defesa do 

consumidor em juízo, com a inversão do ônus da prova, a competência do foro do 

domicílio do autor nas ações de responsabilidade civil de fornecedor, a previsão de 

responsabilidade objetiva por vícios ou defeitos dos produtos ou dos serviços, a 

desconsideração da personalidade jurídica quando for utilizada abusivamente, ou 

constituir-se um entrave ao exercício dos direitos do consumidor, o direito a 

informações claras e adequadas, etc. Tudo isso na busca de uma relação consumerista 

verdadeiramente equânime.  

O Código de Defesa do Consumidor está prestes a completar dezoito anos. 

Nesse ínterim, a doutrina e a jurisprudência precisaram estabelecer parâmetros 

interpretativos firmes de suas normas, de modo a regular eficientemente as mais 

diversas modalidades de relações consumeristas com que nos deparamos. Um dos 

principais desafios que está lhes sendo posto é a regulação de um novo meio de 

comércio: o comércio eletrônico. 

O comércio eletrônico, também conhecido como e-business, é conseqüência de 

uma revolução por que passa o planeta devido ao advento da internet, a rede mundial de 

computadores.  

A internet surgiu nos anos 60, inicialmente com propósitos militares. Todavia, 

em poucas décadas, esse meio de comunicação se firmou no planeta e só tende a se 

                                                 
5 “A sociedade de consumo, fenômeno conhecido dos economistas do passado, consiste no desfrute pelo 
simples desfrute, e na aplicação da riqueza por mera sugestão, consciente ou inconsciente.” (J.M. Othon 
Sidou, apud LIMA. Op.cit, p. 31) Nela as pessoas são induzidas a adquirir novos produtos e serviços 
lançados no mercado, ainda que não precisem realmente deles. A publicidade e a abundância de crédito 
têm papel fundamental nessa política de consumismo. 
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expandir. A capacidade de propiciar a troca quase que instantânea de dados a longas 

distâncias e a um baixo custo permite a formação de novas relações interpessoais, 

especialmente as comerciais.  

Não demorou a que os comerciantes do mundo inteiro se apercebessem das 

infinitas possibilidades de negócio mediadas pela rede mundial de computadores. O 

mercado consumidor deixou de ser o bairro ou a cidade: passou a ser o mundo. Os 

números são assombrosos. Há mais de 1 bilhão de usuários conectados à internet, dos 

quais 30 milhões são brasileiros O Brasil segue a tendência mundial e seu comércio 

eletrônico cresce vigorosamente. O faturamento anual do varejo on-line, descontadas as 

vendas de passagens aéreas, automóveis e leilões on-line passou de R$ 2,5 bilhões em 

2005 para R$ 4,4 bilhões em 2006. Estima-se que esse valor aumentará para R$ 6,4 

bilhões no corrente ano.6 

Diante desse mundo virtual, que conta com milhões de internautas e movimenta 

trilhões de dólares, inevitavelmente surgem conflitos. Fornecedores, consumidores, 

defeitos, vícios, danos, responsabilidade civil, todos esses elementos encontrados nas 

relações consumeristas do mundo físico também se encontram presentes no virtual, em 

especial na esfera do comércio eletrônico. 

Um dos fenômenos do comércio eletrônico são os sites de leilão virtual, como o 

MercadoLivre.com, que aproximam compradores de vendedores, recebendo em 

contrapartida uma comissão sobre o valor da venda. A todo o momento surgem dúvidas 

a respeito dessas relações eletrônicas, como, por exemplo, qual a legislação aplicável 

nos contratos de consumo eletrônico internacional: Seria o CDC, algum tratado ou a 

legislação estrangeira? O CDC aplica-se nas relações intermediadas por sites de leilão 

eletrônico, como o MercadoLivre.com e o ebay.com? Esses sites respondem 

judicialmente se houver algum problema decorrente de transação por eles intermediada? 

São dúvidas corriqueiras como essas que buscaremos esclarecer no correr desse 

trabalho. 

Sob essa ótica, torna-se imprescindível realizar um estudo detalhado acerca da 

responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico.  

                                                 
6 Dados estatísticos sobre a internet disponíveis em <http://www.e-commerce.org.br/STATS.htm>. 
Acesso em 04 de maio de 2007. 
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2 O DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 
 

 

2.1.1 Evolução do Direito do Consumidor no Mundo 

 

  

A preocupação com a tutela do consumidor tem início nos países desenvolvidos, 

a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, e do surgimento do Liberalismo 

Econômico no século XIX. 

 A Revolução Industrial consolidou definitivamente a superação do feudalismo 

pelo modo de produção capitalista. Iniciada na Inglaterra no século XVIII, com a 

mecanização do setor têxtil advinda do uso do vapor como força motriz, e expandindo-

se rapidamente para outros países da Europa e do resto do mundo, ela alterou 

profundamente as relações econômicas e sociais. Nas palavras do historiador Cláudio 

Vicentino,  
A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na 
ordem econômica, ao mesmo tempo que acelerou o êxodo rural, o 
crescimento urbano e a formação da classe operária. Inaugurava-se uma nova 
época, na qual a política, a ideologia e a cultura gravitariam entre dois pólos: 
a burguesia industrial e o proletariado7.  

  
O Liberalismo, tanto político quanto econômico, foi o modelo que ascendeu com 

a derrocada do Antigo Regime, sendo moldado para atender aos interesses da nova 

classe dominante, a burguesia. Nesse contexto, vigia o princípio do laissez faire, 

preconizando que o mercado se auto-regulava, através da lei da oferta e da demanda, 

condenando qualquer espécie de intervenção estatal na economia. Também vigia o 

princípio do voluntarismo, estabelecendo que as partes são livres para contratar da 

forma que bem lhes aprouver, partindo da premissa de que todos estão em pé de 

igualdade. 

 A substituição do artesanato pela maquinofatura deu lugar à produção em série, 

com um consumo massificado e impessoal. Surgia a sociedade de consumo (mass 
                                                 
7 VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8. ed. São Paulo: Scipione, 1999, p. 289. 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                204 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

consumption society ou Konsumgesellschaft), caracterizada por um número crescente de 

produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do marketing, bem como pelas 

dificuldades de acesso à justiça.8 Nesse novo modelo de associativismo, o consumidor, 

apesar de ser seu ator principal, passa a ser vítima de uma série de abusos, nunca dantes 

vistos, como a publicidade enganosa, colocação de produtos nocivos e perigosos no 

mercado, inclusão de cláusulas leoninas em contratos de adesão, insuficiência de 

informações, etc. 

 Para se opor a tais práticas abusivas, a sociedade civil começou a organizar 

associações de consumidores, especialmente nos Estados Unidos. Em 1899 foi criada a 

National Consumers League9, verdadeiro gérmen do movimento consumerista que se 

disseminaria pelo mundo no século XX. Ela tinha como objetivos exigir segurança e 

qualidade dos produtos e serviços postos no mercado, além de garantir que os 

funcionários das empresas tivessem condições humanas de trabalho. Após mais de um 

século de criação, essa associação permanece firme, propugnando o seguinte princípio: 

“the working conditions we accept for our fellow citizens should be reflected by our 

purchases.” 10  

Philip Kotler11 destaca três períodos fundamentais na história do movimento dos 

consumidores norte-americanos, a saber: 
O primeiro teve ocorrência no início do século passado, decorrente de preços 
ascendentes, problemas éticos com medicamentos e denúncias das condições 
da indústria de carne feitos por Upton Sinclair em seu livro “The Junge”, o 
qual colaborou para pressionar o Congresso norte-americano a aprovar, em 
1906, a devida regulamentação para inspeção de carne (Meat Inspection Act), 
a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros (Pure Food and Drug Act) e a 
criação, em 1914, da Federal Trading Commission, este, órgão máximo do 
sistema federal de proteção do consumidor norte-americano. 
Já o segundo se deu a partir da década de 30, devido aos problemas referentes 
a preços durante a depressão norte-americana dentre outros acontecimentos, 
como o fortalecimento do Pure Food and Drug Act, que passou, a partir de 
1938, a incluir cosméticos e também a ampliação da missão da Federal 
Trade Commission, passando esta a regular práticas e atos lesivos ou 
desleais. 
O terceiro período se deu na década de 60, devido a um conjunto de fatores 
relacionados à insatisfação na sociedade americana, o surgimento de produtos 

                                                 
8 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 8. ed. São Paulo: Forense, 2004, p. 06. 
9 Para maiores informações, acessar o site http://www.nclnet.org/. 
10 As condições de trabalho que aceitamos para o próximo devem ser refletidas em nossas compras. 
(Tradução nossa.) Ciente do poder do consumidor na sociedade de consumo, a National Consumers 
League elaborava uma “lista branca” para discriminar os produtos elaborados sob condições justas de 
trabalho. 
11 Apud GAIO JUNIOR, Antônio Pereira. A dimensão internacional do consumo: ONU e a proteção do 
consumidor. Disponível em < http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/dimensao.pdf >. 
Acesso em 06 de agosto de 2007. 
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mais complexos e perigosos, o escândalo da talidomida, a mensagem do 
Presidente Kennedy, reconhecendo os direitos do consumidor, bem como a 
atuação do advogado Ralph Nader denunciando e lutando por mais segurança 
nos veículos automotores, além do movimento crescente de associações e 
organizações de consumidores, exercendo aí importante papel  na orientação 
e proteção dos consumidores12. 

 

Nesse toar, surge a necessidade de uma atuação enérgica do Estado no sentido 

de proteger os consumidores. Os países que adotam o common law foram os precursores 

na proteção consumerista e passaram a servir de modelo para os demais. 

 Todavia, o pioneirismo na tutela do consumidor em sede constitucional é da 

Espanha. Sua Constituição de 1978 prevê uma atuação positiva dos poderes públicos de 

modo a garantir proteção, defesa e informação aos consumidores, bem como incentivar 

suas associações13.   

 Analisando a constitucionalização do Direito do Consumidor, Fábio Konder 

Comparato preleciona que  
Na verdade, esse ingresso recente da figura do consumidor nos textos 
constitucionais é bem compreensível, pois o próprio direito do consumidor, 
em seu conjunto, como realização de uma política pública, é algo de novo na 
evolução do Direito. Se se quiser datar sua origem, pode-se dizer que ela 
remonta a 1962, ano em que o Presidente Kennedy publicou sua famosa 
mensagem, definindo quatro direitos fundamentais dos consumidores: o 
direito à segurança, o direito à informação, o direito de escolha e o direito de 
ser ouvido ou consultado14. 

  
 Em meados da década de 80, numa evidência de que a proteção do consumidor 

tornara-se uma preocupação global, a Organização das Nações Unidas, através de sua 

Assembléia Geral, publicou a Resolução 39/248, de 16 de abril de 1985. Seu objetivo, 

em linhas gerais, era auxiliar os países a conferir uma proteção adequada à sua 

população consumidora, buscando reduzir as práticas comerciais abusivas, incentivando 

as associações de consumidores e preservando o seu direito de escolha.15 

                                                 
12 GAIO JUNIOR, Antônio Pereira. A dimensão internacional do consumo: ONU e a proteção do 
consumidor. Disponível em < http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/dimensao.pdf >. 
Acesso em 06 de agosto de 2007. 
13Artículo 51. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán 
sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley 
establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el 
régimen de autorización de productos comerciales. (ESPANHA, Constitución Española, de 27 de dezembro de 
1978. Disponível em < http://www.direito.adv.br/constitu.htm/const_spain.zip >. Acesso em 06 de agosto de 
2007.   
14 Apud NISHIYAMA, Adofo Mamoru. A proteção constitucional do consumidor. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 27. 
15 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESOLUÇÃO 39/248, de 16 de abril de 1985. Proteção 
ao consumidor. Disponível em : < http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm>. Acesso em: 1º 
de dezembro de 2007. 
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 Essas metas seriam atingidas com o atendimento das necessidades dos 

consumidores, como a garantia de liberdade para a criação de associações de 

consumidores; o fornecimento de informações adequadas sobre os produtos, de modo a 

permitir uma escolha livre; a educação do consumidor; a proteção contra prejuízos à 

segurança, com a determinação de padrões para a segurança e qualidade de bens e 

serviços; criação de real possibilidade de ressarcimento dos danos que lhes forem 

causados em virtude de relação de consumo.  

Por fim, a referida resolução prevê a cooperação internacional no âmbito da 

proteção do consumidor, especialmente mediante troca de informações relativas a 

produtos proscritos do mercado por apresentarem riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores e pelo estabelecimento de padrões internacionais de qualidade, evitando 

que haja fortes discrepâncias entre os países.  

Entretanto, há de se frisar que essas resoluções têm por fim inspirar os 

legisladores nacionais a introduzirem em seus ordenamentos jurídicos normas de 

proteção e defesa do consumidor. Isso porque as resoluções da ONU não têm caráter 

vinculante. Nesse sentido, Gaio Junior aduz que “[...] tais normas não detêm caráter 

imperativo sendo, por isso, prerrogativa de cada Estado implementá-las, tal qual suas 

necessidades e prioridades, cabendo elevar, contudo, o grande caráter valorativo das 

mesmas, principalmente no que tange a uma política internacional de proteção ao 

consumidor16.” 

Ainda no âmbito da ONU, existe um órgão de caráter consultivo denominado 

International Organization of Consumers’ Union (IOCU), atualmente sob a sigla CI 

(Consumers’ International). Sediado em Haia, na Holanda, ele congrega associações 

civis de proteção e defesa do consumidor de diversos países. O escritório regional da CI 

para a América Latina e Caribe localiza-se no Chile.17  

Atualmente, a ênfase dos movimentos em defesa do consumidor, aliado aos 

ambientalistas, se dá no âmbito da conscientização da população para um consumo 

sustentável, constituindo-se numa verdadeira lição de cidadania, pois, enquanto os 

recursos naturais são finitos, as necessidades humanas criadas pelo marketing são 

infinitas.  

                                                 
16 GAIO JUNIOR. Op. cit. 
17 GRINOVER et al. Op. cit., p. 66. 
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Essa preocupação com a conservação do planeta e com as futuras gerações 

encontrou ressonância na ONU, que elaborou a resolução nº. 1995-53, de julho de 1995, 

considerando o consumo sustentável um direito-dever do consumidor.18 

 

 

2.1.2 Evolução do Direito do Consumidor no Brasil 

  

 

A proteção ao consumidor no Brasil teve início no séc. XIX, ainda que de forma 

rudimentar. O Código Comercial de 1850, por exemplo, dispunha sobre direitos dos 

passageiros de navios.19 Já o Código Civil de 1916 traçava a responsabilidade do 

fornecedor, no caso, do empreiteiro de materiais e execução20.  

Movimentos de consumidores começaram a se organizar nos anos 30 e 50 do 

século XX, tendo como objetivos reclamar contra a alta dos preços e escassez de 

produtos no mercado. Um avanço considerável nesse sentido foi a promulgação da lei 

delegada nº 4, em 1962, que tratava da intervenção estatal no domínio econômico para 

assegurar a livre distribuição de produtos necessários para o consumo da população. 

Essa intervenção consistia na compra, armazenamento e distribuição de gêneros de 

primeira necessidade, máquinas para as indústrias e insumos da construção civil; na 

fixação de preços; no controle do abastecimento; na desapropriação de bens e na 

requisição de serviços.21  

                                                 
18PINTO, Oriana Piske de Azevedo Magalhães. Administração empresarial ante a defesa do consumidor 
e a proteção ao meio ambiente. Disponível em: < http://www.amb.com.br/portal/index.asp?secao 
=artigo_detalhe&art_id=212 >. Acesso em 08 de agosto de 2007. 
19Art. 631. Se a viagem for suspensa ou interrompida por causa de força maior, no porto da partida, 
rescinde-se o contrato, sem que nem o capitão nem o passageiro tenham direito a indenização alguma; 
tendo lugar a suspensão ou interrupção em outro qualquer porto de escala ou arribada, deve somente o 
preço correspondente à viagem feita. 

Interrompendo-se a viagem depois de começada por demora de conserto do navio, o passageiro 
pode tornar passagem em outro, pagando o preço correspondente à viagem feita. Se quiser esperar pelo 
conserto, o capitão não é obrigado ao seu sustento; salvo se o passageiro não encontrar outro navio em 
que comodamente se possa transportar, ou o preço da nova passagem exceder o da primeira, na proporção 
da viagem andada (BRASIL. Lei 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. Disponível em             
<  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0556-1850.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 2007. 
20 Art. 1.245.  Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro 
de materiais e execução responderá, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo 
o dono da obra. (BRASIL. Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em                      
<  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L3071.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 2007. 
21 BRASIL. Lei delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962. Dispõe sôbre a intervenção no domínio 
econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo do povo. Disponível 
em <  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ldl/ldl04.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 2007.  



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                208 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

Em 1976, foi criado o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, mais 

conhecido como Procon22, no Estado de São Paulo, representando um marco na história 

da defesa do consumidor brasileiro. Ele tinha como objetivos atuar de forma coletiva, 

visando informar e orientar o consumidor, por meio de programas específicos que 

incluíam pesquisas e estudos relacionados à conjuntura econômica brasileira. Também 

recebia e encaminhava reclamações e sugestões apresentadas por entidades de classe e 

representativas da população.  

Ainda na década de 70, foram promulgadas normas visando à proteção do 

consumidor em matérias específicas. Como exemplos, podem-se citar o decreto-lei 

986/6923, que instituía normas básicas sobre alimentos e a lei 6.766/7924, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e tutela os consumidores que adquirem lotes em 

loteamentos. 

A década de 80 foi caracterizada pela criação de associações de consumidores. 

Surgiram o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em 1987, a Central 

de Atendimento aos Moradores e Mutuários do Estado de São Paulo (CAMMESP), 

a  Associação Intermunicipal de Pais e Alunos, etc. Também foi instituída a Comissão 

de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - São Paulo, em 

1989. 

Não se pode olvidar da participação do Ministério Público em busca da 

adequada proteção do consumidor. Em dois simpósios nacionais da instituição, o VI 

Congresso Nacional, realizado na cidade de São Paulo, no ano de 1985, e o VII 

Congresso Nacional, na cidade de Belo Horizonte, em 1987, foram aprovadas teses que 

vislumbravam a necessidade de se instituir Promotorias de Justiça especializadas na 

defesa consumerista, bem como de que a Constituição vindoura dispusesse acerca da 

proteção e defesa do consumidor. 

                                                 
22Com a promulgação da lei estadual nº 9.192, de 23 de Novembro de 1995,  e do Decreto nº 41.170, de 
23 de setembro de 1996, a defesa do consumidor no Estado de São Paulo passou a ser exercida pela 
Fundação Procon, pessoa jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira. 
 Para mais informações sobre o Procon-SP, acessar o site http://www.procon.sp.gov.br. 
23 BRASIL. Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969. Institui normas básicas sobre alimentos. 
Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0986.htm> . Acesso em: 1º de 
dezembro de 2007. 
24 BRASIL. Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 
outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766orig.htm> . 
Acesso em: 1º de dezembro de 2007. 
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Um grande marco do Direito Consumerista no Brasil foi a Constituição de 1988, 

que, além de estabelecer por si própria uma série de princípios protetivos aos 

consumidores, previra a elaboração de um código de defesa do consumidor. 

Finalmente, na década de 90, a lei 8.078/90 instituiu o tão esperado Código de 

Defesa do Consumidor, bem como o Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor, vinculado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. 

Também foram criadas importantes entidades de defesa de consumidor, como a 

Associação das Vítimas de Erros Médicos (AVERMES), a Associação Nacional dos 

Devedores de Instituições Financeiras, atual Associação Nacional de Defesa dos 

Consumidores do Sistema Financeiro (ANDIF), e a Associação Nacional dos Mutuários 

(ANMM). Uma entidade que merece destaque por seu caráter técnico, científico e 

pedagógico é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON), 

que tem por diretriz estatutária promover o estudo aprofundado das relações de 

consumo, na linha do que prescreve a Política Nacional das Relações de Consumo, 

consoante o artigo 4º, incisos IV e VIII, do CDC25. 

 

 

2.2 A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR 
 

 

Inicialmente, antes de se estabelecer a natureza jurídica do Direito do 

Consumidor, se faz necessário demonstrar que se trata de um ramo independente da 

Ciência Jurídica.  

A autonomia científica do Direito do Consumidor é conseqüência do conjunto de 

princípios jurídicos próprios deste ramo. Existem, a título de exemplo, os princípios da 

vulnerabilidade do consumidor, do dever de informação, da facilitação da defesa do 

consumidor em juízo, etc., que distinguem o Direito do Consumidor de qualquer outro, 

especialmente do Direito Civil ou do Direito Empresarial. 

                                                 
25 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: [...]  IV - educação e informação de fornecedores e 
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; [...] 
VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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Além da autonomia científica, o Direito Consumerista também conta com 

autonomia legislativa, materializada por uma série de leis próprias, especialmente o 

CDC, e autonomia didática, visto que passara a ser lecionado em cadeira própria nas 

faculdades de Direito. Atualmente há uma miríade de obras sobre o Direito do 

Consumidor, sem contar os inúmeros profissionais especializados na área. 

Estabelecida sua autonomia, adentra-se à determinação de sua natureza jurídica. 

A inserção do Direito do Consumidor em um dos ramos clássica divisão do Direito em 

Público e Privado proposta por Ulpiano26 não se mostra adequada. Isso porque o Direito 

Público  
rege a organização e atividade do Estado considerado em si mesmo (direito 
constitucional), em relação com outro Estado (direito internacional), e em 
suas relações com os particulares, quando procede em razão de seu poder 
soberano e atua na tutela do bem coletivo (direitos administrativo e 
tributário). O direito privado é o que disciplina as relações entre os 
particulares, nas quais predomina, de modo imediato, o interesse de ordem 
privada, como a compra e venda, doação, usufruto, casamento, testamento, 
empréstimo etc27.  

 
  Destarte, enquanto no Direito Público haveria uma relação de subordinação 

entre o Estado e o indivíduo, como a existente no Direito Administrativo ou Tributário, 

no Direito Privado as partes atuam sob o signo da coordenação, ou seja, na mais 

completa igualdade, permitindo-se estabelecer, de modo geral, as regras a que se 

submeterão, como ocorre no âmbito do Direito Civil e do Comercial. 

 Diante do histórico do Direito do Consumidor28, pode-se concluir que suas 

raízes estão fincadas num substrato específico. Ele surgiu com o intuito de conferir 

equanimidade a uma relação notadamente desigual, que é a estabelecida entre 

fornecedor e consumidor. Daí a necessidade de intervenção estatal, com a previsão de 

normas de ordem pública, para proteger o consumidor, pólo hipossuficiente da relação.  

 A intervenção estatal no âmbito privado para assegurar proteção às partes mais 

fracas também pode ser verificada em outros ramos do direito, como o trabalhista e o 

ambiental. Essa noção protetiva é corolário do Welfare State e dá origem aos novéis 

Direitos Sociais.  

                                                 
26Hujus studii duae sunt positiones, publicum et privatum: ius publicum est quod ad statum rei romanae 
spectat, privatum quod as singulorum utilitatem (Inst. 1.1.4 - D. 1.1.1.2). Tradução: Direito Público é 
aquele que visa ao estado (interesse) da coisa Romana; o privado é o que pertence à utilidade das coisas 
singulares. 
27 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 253.  
28 Cf. item 2.1. 
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Pode-se dizer que o Direito Social seria o Direito do Welfare State, direito 
esse que tem como elemento característico uma nova mentalidade, uma nova 
maneira de se interpretar o contrato social, segundo a qual o conjunto da 
sociedade tem uma existência autônoma, independentemente dos indivíduos. 
Logo, não é o Estado, mas o conjunto da sociedade, que passa a ser titular de 
direitos e obrigações cuja satisfação deve ser garantida pelo Estado, que 
passa a ter um papel regulador, mediador e redistributivo29. 

 
 Assim, os Direitos Sociais seriam aqueles protetores da sociedade em seu 

sentido mais amplo, podendo ser opostos a particulares e até mesmo em face do próprio 

Estado. É um direito humanizado, que reconhece que os desiguais precisam ser tratados 

desigualmente.  
É por inspiração de princípios de Direito Social que se mitigam direitos 
privados por excelência, como o direito de propriedade, ao se discutir o 
direito à moradia, o uso social da propriedade. O que dizer da nova 
concepção contratual, materializada em dispositivos do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, de tal sorte que sustentamos que, em sede de teoria 
geral dos contratos, os princípios informadores do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor devem ser entendidos como de direito comum, na 
medida em que se estabelece uma nova ordem contratual.  
É por inspiração dos princípios de Direito Social que se reconhecem 
interesses maiores, que tanto podem pertencer a uma coletividade 
determinada de pessoas (por exemplo, interesses dos consumidores), quanto a 
uma coletividade indeterminável de pessoas - ou transindividuais (como o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado). Neste contexto, o 
interesse coletivo absorve o individual que, assim, embora não feneça, passa 
a ter menor importância e expressão social. O mesmo se verifica no 
confronto entre o que se denomina “interesse público” e o que se entende por 
“interesse social”30. 

  

 Destarte conclui-se que a natureza jurídica do direito do consumidor não é nem 

de direito privado nem de direito público, enquadrando-se ele perfeitamente na 

categoria dos direitos sociais. 

 

 

2.3 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 
 

 

2.3.1 Considerações preliminares 

 

 

                                                 
29 MOURA, Walter. O direito social e o direito do consumidor: uma nova forma de pensar o direito e a 
sociedade. Disponível em: <www.mp.rs.gov.br/consumidor/doutrina/id535.htm>. Acesso em 16 de 
outubro de 2007. 
30 Ibidem. 
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O vocábulo princípio deriva do termo latino pricipium, principii, que dá a idéia 

de origem, início, ponto de partida, base. Segundo Roque Antônio Carrazza, “princípio 

é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa 

posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito, e por isso mesmo, vincula, 

de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se 

conectam31". Já no entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello  

 
princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 
componentes do todo unitário que há por nome de sistema jurídico 
positivo32. 
 

A partir das lições desses expoentes da Doutrina Jurídica Brasileira, pode-se 

compreender a importância dos princípios para a formação e aplicação das normas 

jurídicas. Os princípios, em toda a sua generalidade, é o que dá coesão ao ordenamento 

jurídico, que muitas vezes nos surpreende com normas contraditórias ou de difícil 

interpretação.  

Com embasamento teórico e domínio dos princípios, o jurista desvenda o real 

sentido da norma, que está muito além da disposição literal. A generalidade, abstração e 

capacidade de expansão dos princípios permitem ao intérprete, muitas vezes, superar o 

legalismo estrito e buscar no próprio sistema a solução mais justa, de modo a superar o 

summum jus, summa injuria33.  Em sua lição, De Plácido e Silva34, notável estudioso 

dos vocábulos jurídicos, já ensina que os “princípios são o conjunto de regras ou 

preceitos que se fixam para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando a 

conduta a ser tida em uma operação jurídica.” 

Eis a importância dos princípios para o intérprete do direito: conferir 

maleabilidade à norma, atribuindo-lhe novos focos interpretativos, além de permitir a 

compreensão da essência das leis.  

                                                 
31 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 1999, 
p. 31-32. 
32 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 882-883. 
33 O exercício do direito em excesso gera injúria excessiva. 
34 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 447. 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         213 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

A Constituição Federal de 1988 é a fonte mor de princípios do Ordenamento 

Jurídico brasileiro. Tratando-se de uma constituição analítica35, apresenta princípios que 

inspiram os mais diversos ramos do Direito, inclusive o consumerista.  

 

 

2.3.2 Princípio da vulnerabilidade do consumidor  

 

 

No inciso XXXII do artigo 5º, o constituinte estabeleceu que “o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor36.” Apesar de se tratar de uma 

norma constitucional de eficácia limitada de conteúdo programático37, dirigida 

imediatamente ao legislador infraconstitucional, o seu sentido é claro: o consumidor 

deve ser protegido, pois é vulnerável. 

Esse princípio da vulnerabilidade do consumidor inovou a ordem jurídica e 

sinalizou que a legislação civilística então vigente, o Código Civil de 1916, marcado 

pelos postulados da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, já não atendia 

adequadamente à regulação das relações de consumo. A consciência jurídica precisaria 

ser revista.  

De modo a assegurar a efetividade do princípio da vulnerabilidade do 

consumidor, com sua conseqüente proteção, o próprio constituinte originário dispôs no 

art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que “o Congresso 

Nacional, centro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará 

código de defesa do consumidor. 38”   

A determinação constitucional de se elaborar o Código de Defesa do 

Consumidor em cento e vinte dias não foi cumprida. A lei 8.078/90 foi promulgada 

apenas em 1990, com quase dois anos de atraso. Entretanto, ela cumpriu com o seu 

papel, revelando-se um diploma legislativo eficiente e da mais alta importância, 

observando adequadamente o princípio constitucional da vulnerabilidade ao 

consumidor.  

                                                 
35  
36 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
37  
38 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
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  O princípio da vulnerabilidade do consumidor também se encontra insculpido 

no art. 170, V, da Constituição39, na qualidade de princípio geral da atividade 

econômica. 

Ciente de que legislava para uma sociedade capitalista, o constituinte de 1988 

considerou essencial a defesa da parte mais fraca na relação consumerista. Isso porque, 

no correr do século XX, a sociedade de consumo firmou-se como modelo. O ato de 

consumir deixou de ser uma necessidade, passando a ser um fim em si mesmo. Não se 

consume para viver. Na verdade, vive-se para consumir. Como bem examina Arruda 

Alvim, 

  
Hodiernamente, o fenômeno consumerismo é visível tanto nas sociedades 
industrializadas, quanto nas economias em desenvolvimento. Persegue-se 
freqüentemente a satisfação de necessidades irreais ou incorretamente 
hierarquizadas, em função do condicionamento psicológico criado por uma 
estratégia de produção industrial extremamente dinâmica no oferecimento de 
novidades.40 
 

Nessa nova modalidade de sociedade, em que o desejo de adquirir novos 

produtos e serviços é diariamente renovado pela mídia; em que a publicidade torna 

certas marcas conhecidas mundialmente; em que instituições financeiras disponibilizam 

crédito fácil, a juros muitas vezes extorsivos, àqueles ávidos por consumir, o legislador 

constituinte teve um papel fundamental ao eleger a defesa do consumidor como uma das 

bases da ordem econômica. Ressalte-se que tal defesa permeia todo o complexo da 

atividade comercial, abrangendo não só o ato de aquisição de um produto ou serviço, 

mas também os domínios do crédito e do marketing, que tanto inspiram o consumo. 

Toda essa proteção é fruto da evolução de um estado liberal para o estado social, 

marcado pela intervenção estatal no domínio econômico, pela busca do bem-estar da 

sociedade e pela justiça distributiva. Nesse sentido, esclarece Letícia Canut: “A 

emergência do Estado social, de caráter intervencionista, fez com que os princípios e 

ideais individualistas e liberalistas fossem substituídos por valores de caráter social, que 

                                                 
39 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: [...] V - defesa do consumidor. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 
05 de outubro de 1988. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao 
/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007.) 
40 Apud LIMA. Op. cit., p. 31. 
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procuram garantir o equilíbrio entre as partes e, assim, a proteção dos setores menos 

favorecidos da sociedade41.” 
 

 Interessante ressaltar que apesar da ascensão do modelo Neoliberal42, com seu 

ideal de intervenção mínima do Estado no âmbito privado, em substituição ao Estado de 

Bem-Estar Social, o direito consumerista não se enfraqueceu. A proteção ao consumidor 

é um caminho sem volta, pois ela é indispensável à manutenção do próprio sistema, 

uma vez que, diante da sociedade de consumo em que se vive, dificultar a defesa do 

consumidor traria como conseqüência a sua insatisfação e o questionamento do status 

quo vigente. Obviamente isso não é atrativo para o setor econômico, que vem lucrando 

bastante com o modelo de sociedade consumista. Nesse sentido, destaca-se que, a 

despeito da intensificação das políticas neoliberais, que dificultam sobremaneira a 

atuação do Estado em prol do bem-estar social, 
 
atualmente, com o fenômeno da massificação da sociedade, associado ao 
processo de crescimento exponencial do poder econômico e de sua 
progressiva concentração nas mãos de cada vez menor número de 
empresários, fica explícita a necessidade de intervenção estatal para garantir a 
harmonia nas relações de consumo.43 

   
 

 

2.3.3 Princípio da transparência ou do dever de informação 

 

 

Além da defesa do consumidor, a Constituição traz outros princípios, não menos 

importantes para o Direito Consumerista. Um deles é o princípio da transparência, 
                                                 
41 CANUT, Letícia. Proteção do consumidor no comércio eletrônico: uma questão de inteligência 
coletiva que ultrapassa o direito tradicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.85. 
42 O que se convencionou chamar de Neoliberalismo é uma prática político-econômica baseada nas idéias 
dos pensadores monetaristas (representados principalmente por Milton Friedman, dos EUA, e Friedrich 
August Von Hayek, da Grã Bretanha). Após a crise do petróleo de 1973, eles começaram a defender a 
idéia de que o governo já não podia mais manter os pesados investimentos que haviam realizado após a II 
Guerra Mundial, pois agora tinham déficits públicos, balanças comerciais negativas e inflação. 
Defendiam, portanto, uma redução da ação do Estado na economia. Essas teorias ganharam força depois 
que os conservadores foram vitoriosos nas eleições de 1979 no Reino Unido (ungindo Margareth 
Thatcher como primeira ministra) e, de 1988, nos Estados Unidos (eleição de Ronald Reagan para a 
presidência daquele país). Desde então o Estado passou apenas a preservar a ordem política e econômica, 
deixando as empresas privadas livres para investirem como quisessem. Além disso, os Estados passaram 
a desregulamentar e a privatizar inúmeras atividades econômicas antes controladas por eles. (CHAVES, 
Lázaro Curvelo. Neoliberalismo e globalização. Disponível em < http://www.culturabrasil.org 
/neoliberalismoeglobalizacao.htm >. Acesso em 13 de julho de 2007.)  
A doutrina neoliberal penetrou no Brasil com o governo Collor, sendo mantida pelos governos 
subseqüentes. 
43 CANUT, Letícia. Op. cit., p. 86. 
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também conhecido como princípio do dever de informação. O §5º do art. 150 da Carta 

Magna dispõe que “a lei determinará medidas para que os consumidores sejam 

esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços44.”  

Conquanto o dispositivo supracitado integre o Título IV, referente à tributação e 

ao orçamento, e a seção II, que trata das limitações ao poder de tributar, a priori 

direcionadas aos Direitos Tributário e Financeiro, ele apresenta uma orientação clara 

para os intérpretes do Direito do Consumerista, a saber: o consumidor sempre deve ter 

acesso a informações precisas e completas sobre tudo aquilo que consome, sob pena de 

responsabilidade do fornecedor pelos danos que lhes sejam causados por informações 

erradas ou insuficientes. Ou seja, esse comando normativo que impõe ao Estado o dever 

de bem informar o consumidor sobre a carga tributária incidente sobre os produtos 

consumidos, tem como conseqüência lógica o obrigação dos fornecedores em informar 

adequadamente o consumidor sobre os demais aspectos do produto ou serviço, pois não 

se admite a venda de ilusões. 

Esse princípio encontra-se positivado em sua plenitude no inciso III do art. 6º, 

do CDC45. 

 

 

2.3.4 A competência normativa para legislar sobre responsabilidade por dano ao 

consumidor 

 

 

De acordo com o art. 24, inciso VIII, da Constituição Federal, compete à União, 

Estados Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a responsabilidade por dano ao 

consumidor46. Isso quer dizer que as normas gerais sobre responsabilidade por dano ao 

consumidor são de competência da União (§1º do art. 24, da CF), enquanto aos Estados 

                                                 
44 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
45 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
 [...]  III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. 
Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
46 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
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e Distrito Federal cabe a competência suplementar, subdividida em competência 

complementar e competência supletiva, consoante o §2º do referido artigo47.  

A competência suplementar supletiva surgirá devido à inércia da União em 

editar lei federal, quando então os Estados e Distrito Federal adquirirão, 

temporariamente, competência plena, podendo legislar sobre normas gerais e 

específicas, até que lei superveniente da União venha ser editada regulando a matéria. 

Entretanto, sobrevindo a edição de normas gerais por parte da União, haverá a 

suspensão da eficácia das normas estaduais, no que lhes for contrário, segundo o §4º do 

artigo 24 da Constituição Federal.48 

Já a competência suplementar complementar dependerá de prévia existência de 

lei federal, a ser especificada por lei estadual ou distrital. 

Exemplo da aplicação prática desse dispositivo constitucional é a lei 10.467/99, 

do Estado de São Paulo. Enquanto o CDC prevê, em caráter geral, o direito à 

informação ao consumidor49, a norma paulista minudencia tal direito, determinando que 

haja a impressão de avisos nas embalagens de alimentos geneticamente modificados50. 

Discorrendo acerca da matéria, Anadil Abujabra Amorim, Procuradora do Estado de 

São Paulo, conclui que  
 

A norma paulista, por fim, insere-se na outorga constitucional constante do 
parágrafo 2º do artigo 24 da Lei Maior, pois, num caráter complementar, dá 
execução à obrigatoriedade da informação – sem condicionamento a qualquer 
fato ou circunstância – sobre os alimentos transgênicos, por meio de sua 
adequada rotulagem, norma geral, como já dito, expressa notadamente no 
artigo 6º, inciso III, combinado com artigos 9 e 31, do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor51. 

                                                 
47 Ibidem. 
48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
49 Artigo 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) IV - educação e informação de fornecedores 
e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. 
(BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 
de junho de 2007.) 
50 Artigo 1º - Toda embalagem utilizada no acondicionamento de alimento geneticamente modificado 
comercializado no Estado de São Paulo deverá conter, impresso, de forma a propiciar fácil leitura no ato 
da compra, a seguinte frase: Alimento geneticamente modificado. (SÃO PAULO. Lei 10.467, de 20 de 
dezembro de 1999. Dispõe sobre a impressão de aviso nas embalagens que contenham alimentos 
geneticamente modificados. Disponível em < http://www.al.sp.gov.br/staticfile/integra_ 
ddilei/lei/1999/lei%20n.10.467,%20de%2020.12.1999.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
51 AMORIM, Anadil Abujabra. Competência legislativa para a rotulagem de alimentos transgênicos: 
direito à informação e a lei estadual n. 10.467/99. Disponível em  < http://www.pge.sp.gov.br/centrode 
estudos/boletins/boletim62000/doutrinas/competencia.htm >. Acesso em 13 de julho de 2007.  
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2.3.5 A proteção dos usuários de serviços públicos 

 
  
 

O art. 175, caput, da Carta Maior determina que “incumbe ao Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos.” Complementando o caput, o inciso II do 

parágrafo único prevê que a lei disporá sobre os direitos dos usuários52. 

A legislação consumerista considera que os usuários de serviços públicos são 

considerados consumidores, gozando de todas as prerrogativas que lhes são inerentes, 

especialmente quanto à qualidade do serviço prestado53. Portanto, a relação jurídica 

entre o prestador de serviço público e o usuário rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, e não por normas de Direito Administrativo.  

O art. 3º do Código de Defesa do Consumidor conceitua fornecedor de forma 

bastante ampla, estabelecendo, inclusive, que ele pode ser pessoa pública e até ente 

despersonalizado.54 Logo, tanto o Poder Público, quando atua pessoalmente ou através 

dos entidades da administração indireta, quanto as concessionárias e permissionárias 

submetem-se ao CDC sempre que coloquem bens ou serviços à disposição do mercado. 

A respeito do tema, José Geraldo Brito Filomeno esclarece: 

 
Fala ainda o art. 3º do Código de Proteção ao Consumidor que o fornecedor 
pode ser público ou privado, entendendo-se no primeiro caso o próprio Poder 
Público, por si ou então por suas empresas públicas que desenvolvam 
atividades de produção, ou ainda as concessionárias de serviços públicos, 
sobrelevando-se salientar nesse aspecto que um dos direitos dos 
consumidores expressamente consagrados pelo art. 6º, mais precisamente em 
seu inc. X, é a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral55. 

                                                 
52 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
53 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 
em geral. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 
em: 06 de junho de 2007.) 
54 Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 
em: 06 de junho de 2007.) 
55 GRINOVER et al. Op. cit., p.43. 
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 Para espancar qualquer dúvida de que os usuários de serviços públicos são 

realmente consumidores e submetem-se à regência do CDC, transcreve-se o art. 22 

deste código, in verbis: 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código56. 

 O artigo é claro ao submeter órgãos públicos, entidades da administração 

indireta, concessionários e permissionários às previsões do CDC no que diz respeito às 

reparações de danos causados aos consumidores57. Portanto, sem dúvidas o Código de 

Defesa do Consumidor integra o rol de leis reclamado pela Constituição para prever os 

direitos dos usuários de serviços públicos. 

                                                 
56 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 
de junho de 2007. 
57 Nesse sentido, Zelmo Denari aduz que “nos termos do art. 3º do CDC, as pessoas jurídicas de Direito 
Público – centralizadas ou descentralizadas – podem figurar no pólo ativo da relação de consumo, como 
fornecedoras de serviços. Por via de conseqüência, não se furtarão a ocupar o pólo passivo da 
correspondente relação de responsabilidade.” (GRINOVER et al. Op. cit., p. 214.) 
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3 O DIREITO DO CONSUMIDOR E OS DIREITOS METAINDIVIDUAIS 

 
 
 
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

 O prefixo meta é de origem grega e tem como significados, dentre outros, 

mudança, sucessão, posteridade, transcendência. Dá origem a palavras como 

metamorfose, metafísica, metalinguagem e, especialmente, metaindividual. 

 A partir da análise do prefixo meta, pode-se melhor compreender o significado 

do que seja direito metaindividual. Senão, vejamos. Os direitos metaindividuais são 

aqueles que transcendem, que vão além da esfera individual. Eles são considerados uma 

nova categoria de direitos, integrantes dos direitos humanos de terceira geração. A 

doutrina os divide em três categorias: direitos coletivos, direitos difusos e direitos 

individuais homogêneos. 

 Para melhor compreensão do conteúdo dos direitos metaindividuais, se faz 

necessária uma abordagem histórica dos direitos humanos, a seguir delineada. 

 

 
3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 
 

  

Os direitos humanos também são denominados de outras formas, como direitos 

fundamentais, direitos do homem, direitos da pessoa humana, direitos individuais, 

direitos naturais, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, liberdades 

fundamentais.58 Seu conceito varia conforme a evolução da humanidade, sendo 

divididos pela doutrina em três gerações ou dimensões59.  

                                                 
58 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública: nova jurisdição trabalhista metaindividual, 
legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p.27. 
59 Autores como Paulo Bonavides preferem o termo dimensão, pois entendem que a palavra geração 
transmitiria uma idéia de superação, o que não ocorre com os direitos humanos. Direitos de gerações - ou 
dimensões - diversas coexistem em harmonia, sendo a geração anterior alicerce para a posterior. 
(BONAVIDES. Op. cit., p. 571-572) 
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3.2.1 Direitos humanos de primeira geração – direitos civis e políticos   

 

 

 Os direitos humanos de primeira geração, também denominados direitos civis e 

políticos, são frutos da luta travada pela burguesia contra o Antigo Regime, 

caracterizado pelo absolutismo monárquico60. Em busca do fim dos privilégios feudais, 

possibilidade participação política e do fim da intervenção estatal nas relações privadas, 

inicia-se o movimento iluminista, que culmina com a Revolução Francesa e aprovação 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão61, que prevê a igualdade de todos 

perante a lei, o direito à propriedade privada e o de resistência à opressão. 

 Como se percebe, tais direitos vêm ao encontro dos ideais burgueses, possuindo 

um forte matiz individualista, sob o primado da liberdade. Liberdade para contratar, 

liberdade para atuar no mercado, liberdade para atuar na cena política. Em feliz síntese, 

Paulo Bonavides aduz que 
 
Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência perante o Estado. [...] 
São por igual direitos que valorizam primeiro o homem-singular, o homem 
das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe a 
chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais usual62.  
 

 Esse forte subjetivismo, caracterizador não só dos direitos humanos de primeira 

geração, mas também do Estado Liberal, considerava o homem numa perspectiva 

individual, distanciado do grupo social em que está inserido. Desconsiderava que o ser 

humano não é auto-suficiente.63 Tal equívoco seria corrigido posteriormente, com a 

ascensão dos direitos humanos de segunda geração. 

                                                 
60 Sistema político no qual o poder se concentra nas mãos do soberano, que exerce todas as atribuições: 
legislação, justiça, administração, etc. Foi o regime das monarquias da Europa ocidental nos séculos XVII 
e XVIII e da Rússia, até 1905. O poder era exercido de forma ilimitada e indivisível. (ABSOLUTISMO. 
In: LAROUSSE cultural, vol. I. São Paulo: Nova Cultural, 1998. p.25.) 
61 Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um 
manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. “Os homens nascem e vivem livres e iguais 
perante as leis”, dizia seu primeiro artigo; mas ela também prevê a existência de distinções sociais, ainda 
que “somente no terreno da utilidade comum”. A propriedade privada era um direito natural, sagrado, 
inalienável e inviolável. (Eric Hobsbawm apud VICENTINO. Op. cit., p. 267.  
62 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2005,  p. 563-
564. 
63 LOZER, Juliana Carlesso. Direitos humanos e interesses metaindividuais. In LEITE, Carlos Henrique 
Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.11. 
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3.2.2 Direitos humanos de segunda geração – direitos sociais, econômicos e 

culturais   

 

 

 A Revolução Industrial consolidou definitivamente a superação do feudalismo 

pelo modo de produção capitalista. Iniciada na Inglaterra no século XVIII, com a 

mecanização do setor têxtil advinda do uso do vapor como força motriz, e expandindo-

se rapidamente para outros países da Europa e do resto do mundo, ela alterou 

profundamente as relações econômicas e sociais. Nas palavras do historiador Cláudio 

Vicentino,  
A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na 
ordem econômica, ao mesmo tempo que acelerou o êxodo rural, o 
crescimento urbano e a formação da classe operária. Inaugurava-se uma nova 
época, na qual a política, a ideologia e a cultura gravitariam entre dois pólos: 
a burguesia industrial e o proletariado64.  

 
 As mudanças econômico-sociais introduzidas pela Revolução Industrial puseram 

em xeque o modelo de Estado Liberal então vigente. O êxodo rural ocasionou o 

crescimento rápido e desordenado das metrópoles. Havia um enorme contingente de 

desempregados, e os que estavam empregados, trabalhavam em condições subumanas. 

Foi nesse estado de coisas que surgiram as trade unions - organizações de trabalhadores 

que se dispunham a lutar por melhores condições de vida e trabalho -, bem como idéias 

questionadoras do quadro social instalado com a nova ordem industrial65. 

 Como conseqüência dessa luta de classes e com o intuito de amenizar as mazelas 

que o Estado Liberal não conseguiu resolver, emerge o Estado Social. Na análise de 

Bruno Lyra, 
 
Surge a necessidade do Estado conter os excessos do capitalismo e da 
propriedade privada, para priorizar a perseverança do bem comum e da 
ordem social, ou seja, do próprio interesse coletivo. O poder público, então, 
passa a adotar uma postura de intervenção. O Estado ultrapassa a simples 
preservação de direitos e liberdades individuais para almejar a eficácia da 
segurança social66.  
 

                                                 
64 VICENTINO. Op. cit., p. 289. 
65 Ibidem, p. 288. 
66 LYRA, Bruno. Os direitos metaindividuais analisados sob a ótica dos direitos fundamentais. In 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.26. 
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É no seio desse novo modelo de sociedade que se desenvolvem os direitos 

humanos de segunda geração, ou direitos sociais, econômicos e culturais. Sua elevação 

ao nível constitucional se deu, primeiramente, com a Constituição do México em 1917, 

seguida pela Constituição de Weimar, em 1919. 

 A noção fundamental dos direitos de segunda geração é a de coletividade. O 

indivíduo deixa de ser visto como um ser autônomo, passando a ser considerado como 

parte de um grupo ou de classes representativas de categorias. Adota-se o ideal de que 

todos têm direito a melhores condições de vida, com o intuito de se buscar a redução 

das desigualdades sociais. Eles “valem como pressupostos do gozo dos direitos 

individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias no auferimento 

da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais favorável com o 

exercício efetivo da liberdade.”67 Destarte, abandona-se a perspectiva anterior, que 

enfatizava o individualismo. Nos dizeres de Juliana Lozer, 
 
Tem-se, portanto, o abandono da visão isolada do indivíduo, o que faz com 
que a reivindicação e a titularidade dos direitos passe a se vincular a grupos 
representativos de determinadas classes (trabalhadores, mulheres, negros, 
consumidores, crianças etc.). Os indivíduos deixam de ser os únicos atores 
sociais, passam a estar integrados em grupos, mais ou menos precisos68.  
 

 Para tutelar essa nova geração de direitos, se fez necessário uma reavaliação do 

modo de acesso à justiça. Como o foco da proteção passou a ser o coletivo, os 

paradigmas tradicionais de legitimidade processual foram revistos. Afinal, de nada 

adiantaria ampliar a gama de direitos das classes menos favorecidas se elas não 

pudessem reivindicá-los com sucesso. Assim, surgem mecanismos como a ação civil 

pública e a substituição processual, que atualmente possuem grande relevância, uma vez 

que possibilitam a proteção de interesses que, provavelmente, não teriam uma proteção 

efetiva se buscada individualmente. Nesse sentido, preceitua Renata Coelho Padilha 

Gera: 
Passou a ser necessária a garantia de efetividade do direito fundamental de 
acesso à justiça, não bastando simplesmente a liberdade e a igualdade formal, 
sendo indispensável que todos os indivíduos possam igualmente ter acesso 
efetivo. Para que isso pudesse se tornar possível foi necessária a atuação 
positiva do Estado como garantidor do gozo dos direitos fundamentais69.  
 

                                                 
67 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p. 286.  
68 LOZER. In LEITE. Op. cit., p. 14. 
69 GERA, Renata Coelho Padilha. Interesses individuais homogêneos na perspectiva das “ondas” de 
acesso à justiça. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 
2005, p.57. 
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3.2.3 Direitos humanos de terceira geração – direitos de fraternidade ou 

solidariedade 

 

 

 Os direitos humanos de terceira geração não têm como destinatário o indivíduo, 

um grupo ou uma classe, daí o porquê de serem denominados difusos. Eles visam à 

defesa da humanidade como um todo, com normas de proteção à paz, ao meio ambiente, 

à comunicação, ao patrimônio histórico, etc. É visível a perspectiva fraterna: o interesse 

é tutelado por ser fundamental à evolução e qualidade de vida do gênero humano. 

Defende-se a paz nos rincões mais longínquos do planeta não porque a guerra irá afetar 

os interesses dos brasileiros ou dos americanos, mas simplesmente porque ela irá causar 

sofrimento e destruição a seres humanos. 

 O respeito a esses valores passou a ser discutido após a Segunda Guerra 

Mundial, em virtude da publicação de diversos diplomas internacionais como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aprovada pela Assembléia Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU); a Convenção Relativa à Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Nacional de 1972, também assinada pela ONU; a Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, aprovada em 1981 no Quênia; 

a Convenção sobre a Diversidade Biológica, celebrada no Rio de Janeiro, em 199270.  

 São características marcantes dessa nova geração de direitos o humanismo e a 

universalidade. Seu destinatário é o ser humano enquanto gênero. Não há que se falar 

em limitações territoriais para sua defesa, pois os direitos de fraternidade são universais. 

Isso pode ser constatado quando a comunidade internacional une-se para condenar 

violações de direitos humanos praticadas em solo de determinado país. A respeito dessa 

característica, Paulo Bonavides aduz que 
 
Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos de 
terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto 
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 
indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro como 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua 
afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta71. 
 

                                                 
70 LOZER. In LEITE. Op. cit., p. 14. 
71 BONAVIDES. Op. cit., p. 569. 
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3.2.3 Direitos humanos de quarta geração  
  

  

 Essa nova dimensão de direitos humanos surgiu como resposta à evolução dos 

meios tecnológicos, à globalização e ao neoliberalismo. Eles buscam garantir ao ser 

humano meios para re-fundar um Estado Social, em contraposição à expansão a nível 

mundial da política neoliberal, principalmente após o fim da União Soviética. 

 Os direitos à informação, ao pluralismo e à democracia seriam exemplos de 

direitos de quarta geração. Para Bonavides, a evolução tecnológica, em especial a das 

telecomunicações, permitiria o ressurgimento da democracia direta. 

 
A democracia positivada enquanto direito de quarta geração há de se, de 
necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos 
avanços da tecnologia de comunicação, e logicamente sustentável graças à 
informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há de 
ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia 
manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e 
unitarista, familiar aos monopólios do poder72.  

 
 Portanto, não basta informação. Exige-se informação correta, isenta da 

manipulação empregada pelos detentores do poder político-econômico. Seria desta 

forma que uma sociedade plural poderia concretizar o ideal da democracia direta e 

globalização política. 

 Há ainda quem vá além da concepção de direitos de quarta geração esboçada por 

Paulo Bonavides, de caráter eminentemente político e econômico. Norberto Bobbio 

entende ser necessário aumentar o leque da proteção humanística, de modo garantir a 

existência das futuras gerações. Atribui relevância fundamental à autoconservação do 

ser humano e à propriedade genética do indivíduo. Assim seriam apresentados os 

direitos intergeracionais pelo pensador referido italiano: 
 
Mas já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de 
direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos 
da pesquisa biológica que permitirá manipulações do patrimônio genético de 
cada indivíduo. Quais são os limites dessa possível (e cada vez mais certa no 
futuro) manipulação73? 
 
Olhando para o futuro, já podemos entrever a extensão da esfera do direito à 
vida das gerações futuras, cuja sobrevivência é ameaçada pelo crescimento 
desmesurado de armas cada vez mais destrutivas, assim como a novos 
sujeitos, como os animais, que a moralidade comum sempre considerou 

                                                 
72 BONAVIDES. Op. cit., p. 571. 
73 Norberto Bobbio, apud GERA. In LEITE. Op. cit., p. 58.  
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apenas como objetos, ou, no máximo, como sujeitos passivos, sem direitos. 
Decerto, todas essas novas perspectivas fazem parte do que eu chamei, 
inicialmente, de história profética da humanidade, que a história dos 
historiadores [...] não aceita tomar em consideração. 74 

 

 

 

 
3.3 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS OU INTERESSES 
METAINDIVIDUAIS 
 

   

 Os direitos ou interesses metaindividuais são aqueles que transcendem a esfera 

jurídica do indivíduo, estando ligados a uma coletividade ou a um número 

indeterminado de pessoas. Nas palavras de Marise M. Cavalcanti Chamberlain, 

interesses metaindividuais significam “interesses que perpassam o âmbito individual, 

indo além dele. São os interesses coletivos considerados no seu sentido mais amplo e 

não apenas aqueles dependentes de organização75”.  

No atual modelo de sociedade cosmopolita e massificada, multiplicam-se 

conflitos idênticos e que atingem indeterminado número de pessoas. Imagine-se o 

exemplo de uma fábrica que lança dejetos tóxicos num rio, contaminando águas 

utilizadas tanto na irrigação agrícola quanto no abastecimento de uma cidade. Quantas 

pessoas foram atingidas por esse ato atentatório ao meio-ambiente? Inúmeras. Da 

mesma forma se dá quando uma multinacional comercializa um automóvel com 

problemas no sistema de freios. Os consumidores afetados são inúmeros e podem, 

inclusive, estar circulando com seus veículos em diversos países.  

Foi nesse contexto de expansão dos conflitos que os direitos metaindividuais 

ascenderam a categoria de direitos fundamentais, inserindo-se na terceira dimensão dos 

direitos humanos, que considera o homem relacionado com o mundo que o cerca, 

sempre em busca de uma melhor qualidade de vida76. 

                                                 
74 Norberto Bobbio, apud FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tutela processual dos direitos humanos 
nas relações de trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 910, 30 dez. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7810>. Acesso em: 28 de julho de 2007.  
75 CHAMBERLAIN, Marise M. Cavalcanti. Direitos ou interesses metaindividuais e sua classificação. In 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.45. 
76 Cf. item 3.2.3 Direitos humanos de terceira geração – direitos de fraternidade ou solidariedade 
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Os direitos metaindividuais são subdivididos doutrinariamente, e até mesmo pela 

lei77, em três categorias distintas: direitos ou interesses difusos, direitos ou interesses 

coletivos stricto sensu, direitos ou interesses individuais homogêneos.  

 

 

3.3.1 Direitos ou interesses individuais homogêneos 

 

 

Os direitos ou interesses difusos são aqueles que dizem respeito a um 

indeterminável número de pessoas, que não estão previamente ligadas por uma relação 

jurídica base. Logo, o que as une é a violação de um direito comum. São bons exemplos 

dessa categoria de direitos metaindividuais, a proteção ao meio ambiente e ao 

consumidor.   

Dessa forma, são atributos essenciais dos direitos difusos78: 

a) Indeterminação dos sujeitos: como não há como se precisar exatamente 

quem são seus titulares, as normas processuais devem criar meios eficazes à 

sua proteção. Isso se verificou, no Brasil, com diplomas como a lei 7.347/85, 

Lei da Ação Civil Pública (LACP), e o próprio CDC; 

b) Indivisibilidade do objeto: o bem objeto do litígio não pode ser dividido em 

partes individualmente consideradas. Por exemplo, não há um beneficiário 

determinado numa ação que vise à proibição do plantio de transgênicos, em 

respeito ao direito à saúde e à vida. Com esta ação, protege-se a sociedade 

como um todo, sem que beneficiários possuam cotas individualmente 

consideradas; 

c) Intensa litigiosidade interna: na maior parte das vezes, o litígio envolvendo 

interesses difusos é solucionado mediante aplicação do princípio da 

razoabilidade, uma vez que os interesses em conflitos podem ser 

abstratamente protegidos pelo ordenamento jurídico. Como exemplo, pode-

se citar uma ação civil pública que vise à redução de aumentos excessivos 

em planos de saúde. Por um lado eles são empresas privadas, que visam ao 

lucro, mas por outro há de se considerar a relevância social de seus serviços; 

                                                 
77 Cf. incisos do parágrafo único do art. 81, do Código de Defesa do Consumidor. 
78 CHAMBERLAIN. In LEITE. Op. cit., p.46. 
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d) Contingência: devido à rapidez de modificação nas relações em conflito, se 

faz necessária uma tutela rápida e eficiente, sob pena de caducidade do 

direito, por perda do objeto. Como exemplo, cita-se uma ação judicial para 

impedir o corte de uma árvore centenária, que integra a praça de uma cidade 

há mais de um século, fazendo parte de seu patrimônio paisagístico. Cortada 

a árvore, seria impossível a reposição ao status quo ante.  

 

 

3.3.2 Direitos ou interesses coletivos stricto sensu 

 

 

 Os direitos ou interesses coletivos podem ser considerados sob dois enfoques: 

em sentido lato, são sinônimos de direitos de solidariedade, em sentido estrito, 

significam os interesses titularizados por um grupo, uma categoria ou uma classe de 

pessoas.79 Neste tópico, quando se fizer referência a direitos ou interesses coletivos, 

estar-se-á tratando da segunda acepção, ou seja, direitos ou interesses coletivos stricto 

sensu.  

 Os direitos ou interesses coletivos são titularizados por grupos, categorias ou 

classes80, que se organizam sob a forma de associações, sindicatos, partidos políticos, 

agremiações, etc., para melhor defendê-los. Como afirma Bruno Lyra,  
os interesses coletivos referem-se ao homem socialmente vinculado, isto é, 
agrupado em associações sindicais, partidos políticos ou acionista de 
determinas sociedades empresárias. O interesse coletivo é pautado, pois, num 
espírito coletivo organizado, sem sentimentos individuais81. 
 

Os interesses ou direitos coletivos têm como características fundamentais: 

a) Existência de relação jurídica base: a coletividade é unida em torno de uma 

relação jurídica preexistente, que permanece mesmo após a ocorrência do 

conflito. Por exemplo, uma associação de moradores pleiteia junto à 

prefeitura a instalação de iluminação pública em uma praça. A união dos 

                                                 
79 LYRA. In LEITE. Op. cit., p. 29. 
80 “Por grupo se entende uma ligação de pessoas aglomeradas em torno de uma ligação contingente; já a 
categoria, bem definida pelo art. 511, §§1º e 2º da CLT, diz respeito à unidade de interesses em torno de 
uma profissão ou exploração de atividade econômica; e classe, a mais abrangente delas, reúne pessoas em 
torno de uma família, das quais se pode extrair categorias ou grupos.” (CHAMBERLAIN. In LEITE. Op. 
cit., p. 48) 
81 LYRA. In LEITE. Op. cit., p. 29. 
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moradores em prol do bem da comunidade preexiste ao pleito e persistirá 

ainda que o pleito junto à municipalidade não seja atendido; 

b) Transindividualidade: os interesses coletivos não se identificam com 

nenhuma pessoa determinada. Eles transcendem a esfera individual, sendo 

um interesse do grupo, categoria ou classe, indivisível entre seus membros. 

Ou seja, as pessoas se unem para melhor defender seus interesses comuns e, 

a partir desse momento, o interesse deixa de ser individual para ser 

transindividual. No exemplo mencionado no item supra, o interesse em ver a 

praça bem iluminada é de toda a comunidade do bairro, representada pela 

associação de moradores; 

c) Indivisibilidade: o objeto de um interesse coletivo diz respeito à coletividade. 

Não pode apenas um ou alguns dos membros do grupo ser beneficiado por 

tal direito em detrimento dos demais. Isso porque eles estão inseridos numa 

coletividade maior. Utilizando-se do multimencionado exemplo, o 

atendimento ou a recusa do pleito da associação de moradores beneficiará ou 

prejudicará todos os integrantes do grupo. 

 

 

3.3.3 Direitos ou interesses individuais homogêneos 

 

 

 Os direitos ou interesses individuais homogêneos possuem características que os 

diferenciam dos demais direitos metaindividuais. A questão fundamental reside no fato 

de que, enquanto os interesses difusos e coletivos têm caráter indivisível e 

transindividual, os individuais homogêneos conservam consigo sua individualidade e 

conseqüente divisibilidade.  

Com a apresentação de tais discrepâncias, faz-se necessário esclarecer o porquê 

de os direitos ou interesses individuais homogêneos comporem o rol dos 

metaindividuais.  

Inicialmente, impende destacar que a classificação de um direito como 

metaindividual está relacionada à sua forma de tutela e não ao seu aspecto subjetivo. 82 

Como bem lembra Chamberlain, “não se pode confundir tutela coletiva de interesses 

                                                 
82 Quanto ao aspecto subjetivo, os direitos classificam-se em individuais ou transindividuais. 
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com tutela de interesses coletivos”. São coisas totalmente diversas. Portanto, 

preenchidos os requisitos legais, direitos individuais podem ser discutidos em juízo 

utilizando-se dos mecanismos de tutela coletiva. Quando existir tal permissivo, serão 

considerados direitos metaindividuais83. É o caso dos direitos individuais homogêneos, 

previstos no CDC:84 havendo homogeneidade e sendo decorrentes de origem comum, 

poderão gozar da tutela coletiva85.  

O objetivo de se incluir os direitos individuais homogêneos no rol dos 

metaindividuais é marcadamente de ordem processual. Senão, vejamos. Em primeiro 

lugar, facilita-se o acesso à justiça, uma vez que as demandas individualmente 

consideradas poderiam tornar-se inviáveis, mormente quando o valor pecuniário 

envolvido for ínfimo. Unindo-se diversas demandas individuais, a condenação terá 

relevância para a parte-ré, que violou direitos. Em segundo lugar, a economia 

processual é evidente. A multiplicação de processos idênticos assoberbaria o Judiciário, 

contribuindo para uma de suas principais deficiências, que é a morosidade. A 

legitimidade extraordinária de associações e do Ministério Público para tutelar tais 

interesses permitem que se ajuíze apenas uma ação em defesa dos interessados. 

Finalmente, a tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos contribui para a tão 

desejada segurança jurídica, pois evita decisões contraditórias para casos idênticos86. 

Por todo o exposto, pode-se concluir que as características fundamentais dos 

direitos individuais homogêneos são as seguintes: 

a) Divisibilidade: eles tanto podem ser defendidos em juízo através de ação 

coletiva quanto de ação individual, haja vista a individualidade inerente ao 

objeto em litígio. Pense-se no exemplo de um acidente aéreo envolvendo um 

avião de passageiros. Parentes das vítimas podem criar uma associação e 

                                                 
83 Enfatiza-se que “os interesses individuais homogêneos não são coletivos em sua essência, estes são 
metas apenas na forma em que são exercidos.” (LYRA. In LEITE. Op. cit., p. 30.) 
84 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, 
individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando tratar-se de: 
(...) III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 
em: 06 de junho de 2007.) 
85 Apesar de haver quem os considere como único requisito a “homogeneidade pela origem comum”, 
prefere-se o entendimento esposado por Ada P. Grinover e Kazuo Watanabe, que diferencia ambos os 
elementos. Entendem que origem comum seria um mesmo fundamento fático ou jurídico. Já 
homogeneidade demandaria compatibilidade entre características pessoais, ambientais etc. que poderiam 
interferir no evento. Seria, pois, um plus em relação à origem comum. (GRINOVER et al. Op. cit., p. 
807) 
86 CHAMBERLAIN. In LEITE. Op. cit., p.48. 
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ingressar com uma demanda coletiva em face da empresa aérea. No entanto, 

nada impede que familiares de alguma vítima não queiram fazer parte da 

associação e prefiram ajuizar uma ação individual. 

b) Individualidade: o interesse ou direito conserva sua característica de 

individual. O fato ser possível sua tutela em ação coletiva é algo acidental, 

que tem por fim tão-somente a facilitação de sua defesa. Utilizando-se do 

exemplo supramencionado, o direito a reparação de danos em virtude do 

acidente aéreo não pertence a um número indeterminado de pessoas, nem a 

um grupo, categoria ou classe. Tal direito pertence única e exclusivamente 

àqueles afetados pelo desastre.  

 

 

3.4 O ACESSO À JUSTIÇA E A JURISDIÇÃO METAINDIVIDUAL  
 

 

 Garantir a todos o acesso à justiça é um dos principais desafios para a 

consecução de uma verdadeira democracia. No entanto, tal acesso, para ser instrumento 

de cidadania e preservação da dignidade humana, deve ser efetivo. Não basta 

multiplicar a quantidade de fóruns e juízes. A questão é muito mais complexa. 

  No correr da história, o homem já conquistou quatro dimensões de direitos 

fundamentais. No entanto, para que tal conquista não se torne letra morta, há de se 

assegurar, em primeiro lugar, que os cidadãos tomem conhecimento dos direitos que 

possuem. Somente com a retirada do véu da ignorância, através da educação e 

conscientização, as pessoas buscarão os pretórios para fazê-los valer. Em segundo lugar, 

o Estado deve disponibilizar assistência jurídica gratuita, integral e de qualidade à 

população carente, em respeito ao mandamento constitucional insculpido no art. 5º, 

LXXIV87. Isso vem acontecendo com a criação das Defensorias Públicas. Todavia, 

                                                 
87 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007.) 
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apesar do relevante papel social que desempenham, ainda enfrentam muitas dificuldades 

para funcionar, especialmente no tocante aos parcos recursos financeiros que lhes são 

destinados.  

Finalmente há de se mudar a mentalidade dos profissionais do direito, para que 

não confundam a nobreza da atividade jurídica com luxos, formalismos, privilégios. 

Esta mudança se passa basicamente nos educação universitária, que deve propiciar ao 

acadêmico de direito não só cultura jurídica, mas também contato com a sociedade, 

através de projetos de pesquisa e núcleos de prática jurídica. Só assim os futuros 

intérpretes do direito poderão ter plena consciência do seu papel social. Nesse sentido, a 

professora Renata Gera aduz que 
 

As Faculdades de Direito têm papel decisivo nesse processo de mudança, já 
que são responsáveis pela formação dos profissionais do Direito. Devem 
despertar em seus alunos o comprometimento social com a defesa dos 
direitos humanos fundamentais e com a construção da cidadania, em sintonia 
com as questões sociais do seu tempo, dando importância ao pluralismo 
social, político e jurídico.  
(...) 
Com a Portaria/MEC n. 1.886/94, foi estabelecida a obrigatoriedade de 
implantação de Núcleos de Prática Jurídica – NPJ, espaços destinados à 
formação prática dos acadêmicos, que, se bem conduzidos, verdadeiros 
celeiros de reflexão crítica sobre os fenômenos jurídicos e sociais, e 
ferramentas eficazes de garantia real de acesso à justiça, por meio de suas 
atividades de extensão comunitária, de atendimentos jurídicos gratuitos, de 
orientações jurídicas às comunidades de estudo da ética profissional e de 
técnicas de meios alternativos de solução de conflitos88. 

 
 Autores de um dos mais completos estudos sobre o tema, Mauro Cappelletti e 

Garth Bryant dividem o fenômeno do acesso à justiça em três ondas: a primeira teria por 

fim garantir assistência judiciária gratuita aos necessitados, através de advogados 

dativos ou defensores públicos, por exemplo. A segunda onda objetivaria a tutela de 

interesses coletivos lato sensu ou metaindividuais, o que se daria com a criação de 

instrumentos processuais inovadores relativos à legitimidade, procedimentos, institutos 

jurídicos. A terceira onda reconhece a necessidade de se aprofundar o acesso à justiça, 

de forma mais articulada e profunda. Conforme lição de Carlos Henrique Bezerra Leite, 

“é nessa última onda que surgem novos mecanismos judiciais que visam, sobretudo, à 

celeridade do processo, como os juizados especiais de pequenas causas, a antecipação 

de tutela, o procedimento sumaríssimo; além de outros institutos alternativos 

                                                 
88 GERA. In LEITE. Op.cit., p. 68. 
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extrajudiciais, como a arbitragem, a mediação, a conciliação, o termo de compromisso 

de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público, etc89.” 

 A jurisdição coletiva, manifestação da segunda onda do acesso à justiça, 

apresenta-se como solução eficaz para os conflitos de massa característicos da 

sociedade contemporânea. Entretanto, o modelo processual tradicional, baseado na 

jurisdição individual, e apresentado pelo Código de Processo Civil de 1973 não se 

mostra consentâneo com a tutela jurisdicional coletiva. Conforme explica Udno 

Zandonade, 
Com o surgimento dos conflitos de massa, entretanto, verificou-se que o 
modelo do Código era incapaz de promover, para estes casos, um pleno e 
efetivo acesso à justiça. De fato, a própria legislação apresentaria travas, tais 
como a necessidade de citação de todos os envolvidos na demanda, os efeitos 
da coisa julgada (a operar-se somente entre as partes, o problema da 
legitimação ativa, etc., que obstariam o pleno acesso à justiça90.  

 

Daí surgirem, especialmente na década de 80, uma séria de diplomas adequados 

a tutelar efetivamente os interesses coletivos, tendo como principais expoentes a lei 

7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), o Código de Defesa do Consumidor e a própria 

Constituição Federal, que prevê a ação popular, o mandado de segurança coletivo e 

estabelece como função institucional do Ministério Público a propositura da ação civil 

pública.  

As seguintes leis também apresentam mecanismos modernos de tutela coletiva, a 

saber: lei 6.766/79 (Lei de Loteamentos – “prevê a possibilidade de se decretar a 

nulidade de registro de loteamento mediante ‘tutela coletiva’ de todos os adquirentes 

dos lotes”), lei 7.853/89 (institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos 

de pessoas portadoras de deficiência), lei 7.913/89 (dispõe sobre a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários), lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – em seus artigos 208 e 

ss. Estabelece a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos das 

crianças e dos adolescentes), lei 8.439/92 (dispõe sobre aos agentes públicos no caso de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração direta, indireta ou fundacional), lei 8.974/95 (“de acordo com esta lei, que 

estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 

                                                 
89LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública: nova jurisdição trabalhista metaindividual, 
legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p.76. 
90 ZANDONADE, Udno. A jurisdição metaindividual. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). 
Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.76. 
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ambiente de organismos geneticamente modificados, o Ministério Público da União e 

dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por 

danos causados ao homem, aos animais, às plantas e ao meio ambiente”) e a lei 

10.257/01 (prevê a possibilidade de usucapião coletiva) 91.  

   A jurisdição metaindividual é regida por uma série de princípios. Alguns têm 

matriz constitucional e são comuns à jurisdição ordinária, como a inafastabilidade 

jurisdicional e o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, igualdade 

real, etc. Outros são princípios específicos, que merecem maior destaque neste trabalho. 

 Em relação aos princípios constitucionais que permeiam a jurisdição 

metaindividual, há de se tecer algumas considerações sobre peculiaridades que se 

manifestam quando da tutela coletiva. A Constituição Federal de 1988 prescreveu, no 

inciso XXXV do art. 5º, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito.” Trata-se de uma inovação em relação à Carta de 1967, com 

redação dada pela Emenda Constitucional 01/69, que prescrevia no §4º do art. 153 que a 

lei não poderia excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito 

individual92. A sutil diferença tem grande significado, haja vista que, ao substituir a 

expressão “lesão a direito individual” por “lesão ou ameaça a direito”, há uma 

demonstração clara de que o constituinte ampliou o espectro de proteção do Judiciário, 

para atingir a tutela de interesses dantes relegados a segundo plano, pois fora da esfera 

dos direitos individuais. Esses interesses seriam justamente os metaindividuais93. 

Outro princípio constitucional que deve passar por uma releitura é o do devido 

processo legal, pois “para tornar realizáveis direitos de massa, é preciso um processo 

também de massa94.” Destarte, há de se tomar como paradigma para o processo coletivo 

leis consonantes com sua aplicação, como a Constituição Federal, o CDC e a lei da ação 

civil pública, restando a utilização subsidiária do CPC, sob pena de perda de efetividade 

da tutela metaindividual. 

 O princípio da igualdade real, por sua vez, manifesta-se quando a lei autoriza a 

defesa dos interesses metaindividuais por associações ou entidades especializadas. Essa 

                                                 
91 ZANDONADE. In LEITE. Op. cit., p. 77. 
92 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, com redação dada pela Emenda 
Constitucional 01/69. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/ 
Emc_anterior1988 /emc01-69.htm >. Acesso em 03 de agosto de 2007. 
93 LEITE, Carlos Henrique Bezerra . Princípios da jurisdição metaindividual. In LEITE, Carlos Henrique 
Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.144. 
94 Ibidem, p. 146. 
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vantagem conferida aos coletivamente tutelados tem por escopo reequilibrar a relação 

com a parte ex adversa, uma vez que, via de regra, os violadores dos direitos 

metaindividuais possuem um aparato técnico e financeiro superior ao do indivíduo, 

considerado de per si. Destarte, busca-se garantir uma verdadeira paridade de armas, de 

modo que o acesso à justiça não seja meramente formal, mas efetivo.  

 Como aludido supra, a jurisdição metaindividual é inspirada por uma série de 

princípios que lhe são peculiares. Este trabalho servir-se-á do rol de princípios 

identificados por Carlos Henrique Bezerra Leite, por se afigurar o mais completo e 

didático, a seguir elencados95: 

a) Princípio do acesso eficaz à justiça: não basta garantir o acesso formal ao 

Judiciário. Há de ser assegurado também o resultado útil e efetivo do 

processo.  

b) Princípio inquisitivo: no processo coletivo, o juiz tem poderes ampliados, 

havendo uma notória mitigação do princípio da inércia judicial. Senão, 

vejamos. O art. 11, da LACP96, vai ao encontro da moderna tendência 

processual de assegurar a tutela específica das obrigações, além de permitir a 

fixação de multa diária, tudo independentemente de pleito autoral. Já o seu 

artigo 12, caput, permite a concessão de liminares inaudita altera pars97. 

Aprofundando a tendência esposada pela LACP, o CDC também valorizou a 

tutela específica e conferiu amplo poder de cautela ao juiz, conforme se 

depreende de seu art. 8498.         

                                                 
95 LEITE. In LEITE. Op. cit., p. 147-149.  
96 Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena 
de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 
independentemente de requerimento do autor. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
97 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade 
por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
98 Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao do adimplemento.§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será 
admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente. § 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código 
de Processo Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 
citado o réu. §4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
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A indisponibilidade dos interesses difusos e coletivos discutidos na 

jurisdição metaindividual é o fundamento para a necessidade de atuação 

mais enérgica por parte do magistrado. 

c) Princípio da condenação genérica: nas ações em defesa de direito individuais 

homogêneos, a condenação será genérica, nos termos do art. 95 do CDC99, 

em contraposição à regra geral apresentada no CPC, que só admite tal 

espécie de condenação em casos especiais100; 

d) Princípio da eventualidade: esse princípio sofre mitigações em virtude do 

caráter indisponível dos interesses em jogo em demandas coletivas. Por 

exemplo, é possível ao juiz determinar a inversão do ônus probatório; 

e) Princípio da gratuidade: consoante os artigos 18 da LACP101 e 87, caput, do 

CDC102, não há, nas ações coletivas, adiantamento de custas, emolumentos, 

honorários periciais, nem quaisquer outras despesas; 

f) Princípio da ampla divulgação da demanda: encontra-se positivado no art. 94 

do CDC103 e tem especial relevância nas ações que versem acerca da tutela 

                                                                                                                                               
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo 
razoável para o cumprimento do preceito. § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado 
prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 
remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição 
de força policial. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
99 Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do 
réu pelos danos causados. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
100De acordo com o CPC, somente se admite condenação genérica nos casos em que se permite ao autor 
pedir genericamente. Essas situações estão elencadas nos incisos do art. 286 da Lei Adjetiva Civil. 
101 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 
despesas processuais. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
102 Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. (BRASIL. Lei 8.078, de 
11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em 
< http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
103 Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam 
intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação 
social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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de interesses individuais homogêneos. Sua finalidade é permitir a todos que 

tenham relação com a demanda (homogeneidade e origem comum104), 

possam habilitar-se no processo; 

g) Princípio da boa-fé processual: é a contrapartida do princípio da gratuidade. 

Caso a parte autora tenha ingressado com a ação de má-fé, deverá arcar com 

todos os custos do processo, conforme preceituam os artigos 18 e 87, caput, 

anteriormente transcritos. O CDC aprofunda este princípio, estabelecendo no 

parágrafo único do art. 87, responsabilidade solidária entre a associação e 

seus diretores, bem como multa em caso de má-fé, sem prejuízo da ação por 

perdas e danos105; 

h) Princípio da coisa julgada oponível erga omnes ou ultra pars: trata-se de 

uma verdadeira inovação em relação à jurisdição individual. Os efeitos da 

sentença se espraiam por todos que se subsumam à situação objeto da lide, a 

menos que o pedido tenha sido julgado improcedente por falta de provas, 

conforme dispõem os artigos 16 da LACP106 e 103, I, II, III do CDC107; 

i) Princípio da coisa julgada secundum eventum littis e princípio da coisa 

julgada in utilibus: a tutela coletiva não prejudica os interesses individuais, 

ainda que o pedido tenha sido julgado improcedente. Manifesta-se nos 

parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 103, do CDC108; 

                                                 
104 Cf. item 3.3.3. 
105 Art. 87, parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores 
responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao 
décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
106 Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão 
prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 
qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 
(BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
107Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I - erga omnes, 
exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do 
inciso I do parágrafo único do art. 81;  II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, 
salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da 
hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III - erga omnes, apenas no caso de 
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do 
parágrafo único do art. 81. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
108 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:  [...]§ 1° Os 
efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos 
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j) Princípio da relativização da litispendência: trata-se de mais uma quebra em 

relação ao paradigma da jurisdição individual. As ações coletivas não 

induzem litispendência em relação às ações individualmente propostas, ainda 

que sejam contra o mesmo réu e tenham o mesmo objeto. Encontra-se 

positivado no art. 104 do CDC109; 

k) Princípio da obrigatoriedade da demanda coletiva executiva: decorridos 60 

dias do trânsito em julgado de uma sentença condenatória em ação civil 

pública que tenha por objeto tutelar interesses difusos ou coletivos, sem que 

a associação autora tenha proposto a execução, terá o Ministério Público o 

dever de propô-la, abrindo-se caminho, também, para que outro co-

legitimado a proponha. É o que dispõe o art. 15 da LACP110; 

l) Princípio da indisponibilidade (temperada) da demanda coletiva cognitiva: 

afigura-se presente uma vez que a tutela metaindividual transcende a esfera 

dos litigantes, revestindo-se de eminente interesse público. Em relação ao 

Ministério Público, a ação em defesa dos direitos metaindividuais não se 

trata de uma faculdade, “[...] há uma obrigatoriedade temperada com 

oportunidade e conveniência do ajuizamento da ação coletiva111.” Sem 

contar que o parquet tem o dever de participar como custos legis nas ações 

coletivas propostas pelos co-legitimados, bem como de assumir a titularidade 

                                                                                                                                               
integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. § 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso 
de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes 
poderão propor ação de indenização a título individual. § 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o 
art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de 
indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste 
código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à 
liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. [...] (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
109 Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que 
aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for 
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação 
coletiva. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 
em: 06 de junho de 2007.) 
110 Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a 
associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa 
aos demais legitimados. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
111 LEITE. In LEITE. Op.cit., p. 149. 
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da ação caso seu autor inicial a tenha abandonado ou desistido sem 

fundamento, conforme previsto nos parágrafos 1º e 3º do art. 5º da LACP112.  

Segundo Hugo Nigro Mazzilli, esse princípio desdobra-se no princípio da 

obrigatoriedade para o parquet, que não pode, em sede de ação civil pública, 

deixar de propor ação quando oportuno; desistir arbitrariamente do pedido; 

deixar de assumir a titularidade da ação quando abandonada ou desistida por 

co-legitimado; deixar de apresentar recurso quando a sentença violar lei nem 

deixar de executar a sentença113. 

m) Princípio da subsidiariedade: como aludido supra, a tutela dos direitos e 

interesses metaindividuais requer uma legislação apropriada, que respeite 

suas peculiaridades, sendo  
[...] condição necessária a aplicação apriorística do sistema integrado por 
normas da Constituição Federal, da LACP, do CDC (parte processual), da Lei 
da Ação Popular, da LOMPU e LONMP, somente sendo admitida a 
aplicação subsidiária do CPC e da parte processual da CLT em caso de 
lacuna desse sistema e, ainda assim, observada a indispensável 
compatibilidade entre a norma a ser transplantada e a gênese da jurisdição 
metaindividual. 

         

     O conteúdo desse princípio encontra-se expresso nos artigos 19 e 21 da 

LACP114 e no art. 90 do CDC115. 

O princípio do impulso oficial encontra-se positivado no art. 7º da lei da ação 

civil pública, que assim dispõe: “Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais 

tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, 

                                                 
112 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: [...] § 1º O Ministério Público, 
se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. [...] § 3° Em caso de 
desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro 
legitimado assumirá a titularidade ativa. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação 
civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
113 Apud ZANDONADE. In LEITE. Op. cit., p. 82. 
114 Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.  [...] Art. 21. 
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 
dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. ((BRASIL. Lei 7.347, 
de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e 
dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. 
Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
115 Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas 
disposições. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. 
Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.” Mais uma vez 

afigura-se claro o interesse público na tutela metaindividual, a ponto de quebrar o 

primado da inércia judicial.  
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4 O COMÉRCIO ELETRÔNICO E O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

 

4.1.1 Conceito de consumidor 

 

 

 Antes de dispor acerca do comércio eletrônico, é interessante esclarecer alguns 

conceitos de suma importância para o tema e que serão recorrentes no presente trabalho. 

 O CDC traz a definição de dois termos extremamente relevantes para o Direito 

Consumerista. Em seu art. 2º, caput, estabelece o conceito de consumidor como sendo 

“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final.116” 

 O legislador adotou um critério econômico para definir consumidor, que é a 

destinação final do produto ou serviço117 utilizado ou adquirido. Logo, o consumidor é 

aquele que não reinsere bem ou serviço na cadeia produtiva.  Apesar desta 

conceituação, a doutrina não se conformou, dividindo-se em duas grandes correntes: dos 

finalistas e dos maximalistas. 

 Os maximalistas ou objetivistas entendem que todo aquele que adquira produto 

ou serviço como destinatário final, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, 

hipossuficiente ou não, deve ser considerado consumidor, estando, por conseguinte, 

amparado pelas normas do CDC. O que interessa é a retirada do bem ou serviço do 

mercado (aspecto objetivo), sem se importar com o sujeito que o adquire ou usufrui 

(aspecto objetivo). Como preleciona Cláudia Lima Marques, os maximalistas  
 
[...] vêem nas normas do CDC o novo regulamento do mercado de consumo 
brasileiro, e não normas orientadas para proteger somente o consumidor-não-
profissional. O CDC seria um Código para a sociedade de consumo, o qual 
institui normas e princípios para todos os agentes do mercado, os quais 
podem assumir os papéis ora de fornecedores, ora de consumidores. A 
definição do art. 2º deve ser interpretada o mais extensamente possível, 

                                                 
116 (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 
de junho de 2007.) 
117 O CDC conceitua serviço em art. 3º, §2º, como sendo “qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 
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segundo esta corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a 
um número cada vez maior de relações no mercado118. 

 
 Portanto, para esta corrente, uma empresa, ainda que de grande porte, que 

adquirisse produto ou serviço sem reinseri-lo na cadeia produtiva seria considerada 

consumidor. Por exemplo, caso uma multinacional como a General Motors (GM) 

contrate os serviços de uma empresa para efetuar a limpeza de suas fábricas a relação 

será regida pelo CDC, sendo a GM beneficiada com toda a proteção destinada aos 

consumidores.  

 Os finalistas ou subjetivistas, por sua vez, entendem que a tônica do CDC é a 

vulnerabilidade do consumidor, logo as empresas, pelo menos as de grande porte, não 

poderiam ser beneficiadas pela proteção que ele traz, sob pena de descaracterização do 

diploma. Isso porque elas já disporiam de toda uma estrutura técnica e jurídica para 

defenderem-se contra monopólios, propagandas enganosas ou abusivas, concorrência 

desleal, etc. Para regulação da relação entre empresas, ou seja, entre iguais, o Código 

Comercial ou o Código Civil seriam mais adequados.  Conforme o magistério de 

Cláudia Lima Marques, 
Para os finalistas, pioneiros do consumerismo, a definição de consumidor é o 
pilar que sustenta a tutela especial, agora concedida aos consumidores. Esta 
tutela só existe porque o consumidor é parte vulnerável nas relações 
contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC no art. 4º, inciso I. 
Logo, convém delimitar claramente quem merece esta tutela e quem não a 
necessita, quem é o consumidor e quem não é. Propõem, então, que se 
interprete a expressão ‘destinatário final’ do art. 2º de maneira restrita, como 
requerem os princípios básicos do CDC, expostos no art. 4º e 6º119. 
 

Em suma, o consumidor seria o não-profissional, destinatário final de um bem 

ou serviço para atendimento de suas necessidades privadas, sem que ocorra o reingresso 

desse bem ou serviço no processo produtivo, ainda que indiretamente. Admite-se, 

porém, que pessoas jurídicas sejam vistas como consumidoras, desde que não tenham 

fim lucrativo, como as associações, sindicatos, partidos políticos, entidades religiosas 

etc. Caso tenham fins lucrativos, só poderão gozar da proteção conferida pelo CDC se 

atendido o seguinte binômio: inexistência de conexão entre o bem ou serviço adquirido, 

ainda que indiretamente, com a atividade econômica desenvolvida e existência de 

                                                 
118 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2. ed., 1995, p. 100. 
119 MARQUES. Op. cit., p. 100. 
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vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica em relação ao fornecedor. 120 Seria o caso, por 

exemplo, de uma micro-empresa destinada à fabricação de roupas que contrata um 

serviço de dedetização.  

Muito interessante a lição extraída da recente decisão proferida pelo egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a teoria finalista, abaixo transcrita: 
 
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE VENDA 
COM RESERVA DE DOMÍNIO - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - 
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – 
HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTENTE - FORO DE ELEIÇÃO - 
PREVALÊNCIA - ADITAMENTO AO INCIDENTE –AUTORIDADE 
JUDICIAL DIVERSA -INADMISSIBILIDADE. 
1. A Segunda Seção deste Colegiado pacificou entendimento acerca da não 
abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato referente à 
aquisição de equipamentos médicos de vultoso valor. Concluiu-se que, 
mesmo em se cogitando da configuração de relação de consumo, não se 
haveria falar na hipossuficiência da adquirente de tais equipamentos, 
presumindo-se, ao revés, a ausência de dificuldades ao respectivo acesso 
à Justiça e ao exercício do direito de defesa perante o foro livremente 
eleito. Precedentes. 
2. Na assentada do dia 10.11.2004, porém, ao julgar o REsp nº 541.867/BA, a 
Segunda Seção, quanto à conceituação de consumidor e, pois, à 
caracterização de relação de consumo, adotou a interpretação finalista,  
consoante a qual reputa-se imprescindível que a destinação final a ser 
dada a um produto/serviço seja entendida como econômica, é dizer, que 
a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma 
necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou jurídica, e 
não objetive a incrementação de atividade profissional lucrativa. 
3. In casu, o hospital adquirente do equipamento médico não se utiliza do 
mesmo como destinatário final, mas para desenvolvimento de sua própria 
atividade negocial; não se caracteriza, tampouco, como hipossuficiente na 
relação contratual travada, pelo que, ausente a presença do consumidor, não 
se há falar em relação merecedora de tutela legal especial. Em outros termos, 
ausente a relação de consumo, afasta-se a incidência do CDC, não se havendo 
falar em abusividade de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas 
partes, em atenção ao princípio da autonomia volitiva dos contratantes121. 
[...] (Grifos nossos.) 
  

Como o objeto do presente trabalho não é se aprofundar no exame dessas 

correntes doutrinárias, não se estenderá na questão. Todavia, é mister que se esclareça 

qual o conceito de consumidor será adotado. A nosso sentir, a partir de uma 

interpretação sistemática do CDC, permeada pelas disposições constitucionais 

correlatos à matéria, a proteção do diploma consumerista é justificável para conferir 

igualdade a uma relação naturalmente desigual, que é a que se estabelece entre um 

consumidor via de regra desconhecedor das especificidades do produto ou serviço que 

                                                 
120 ANDRIGHI, Fátima Nancy. O conceito de consumidor direito e a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, n. 29, p. 1- 11, maio/ago. 2004. 
121 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 46.747/SP. Relator: Ministro Jorge 
Scartezzini. 08 mar. 2006.  Diário da Justiça 20 mar. 2006, p. 189. 
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adquire e sem disponibilidade de aparato jurídico para patrocinar sua defesa em juízo. 

Concordamos com José Geraldo Brito Filomeno quando aduz ser a vulnerabilidade a 

característica fundamental da noção de consumidor122.  

Destarte, parece-nos exagerada a noção maximalista de adotar como critério 

único a destinação final do bem ou serviço como critério de aplicação do CDC. Como 

se sabe, a interpretação literal de um dispositivo nem sempre é a mais adequada, 

mormente quando a matéria tem um fundo constitucional. 

 Concordamos, pois, com a teoria finalista e com o conceito de consumidor 

esposado por Rodrigo Christini, assim explicitado: 
 

[...] consumidor seria toda a pessoa física , jurídica, ou coletiva, que contrate 
para consumo final, fático e econômico, a aquisição de algum bem ou 
prestação de serviço. [...]  
Assim, prevalece o entendimento de que a inclusão das pessoas jurídicas 
como "consumidores" de produtos e serviços no conceito jurídico de 
consumidor e na posição de destinatário final no Código de Defesa de 
Consumidor, impõe, necessariamente, que tais produtos não sejam adquiridos 
como insumos imprescindíveis ao desempenho de sua atividade lucrativa, 
mas como aquisição própria e final , sem o intuito de lucro ou transformação 
para revenda, devendo ainda ser levada em consideração a hipossuficiência 
de tal pessoa jurídica, que, na verdade, é equiparada ao conceito de 
consumidor123 [...]  

   

 

 4.1.1.1 A coletividade de consumidores 

  

 

Com a massificação da sociedade, ocorre, por tabela, a massificação das relações 

consumeristas. Os bens ou serviços postos no mercado estão à disposição de um número 

indeterminável de pessoas, e, por conseguinte, em ocorrendo alguma prática abusiva ou 

danos provocados por um produto defeituoso há de se buscar mecanismos de tutela 

coletiva para efetiva reparação.124 Nesse sentido, o CDC mostrou-se um diploma 

avançado no tocante à jurisdição metaindividual, dispondo que se equipara a 

                                                 
122 GRINOVER et al. Op. cit., p. 31. 
123 CHRISTINI, Rodrigo Marinho. O conceito de consumidor e a limitação do seu alcance para as 
pessoas jurídicas. Disponível em <http://www.apriori.com.br/cgi/for/viewtopic.php?p=374>. Acesso em 
16 de agosto de 2007. 
124 Cf. item 3.4. 
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consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo125. 

 Em análise ao tema, Geraldo Filomeno aduz que 
 
[...] o que se tem em mira no parágrafo único do art. 2º do Código de Defesa 
do Consumidor é a universalidade, conjunto de consumidores de produtos e 
serviços, ou mesmo grupo, classe ou categoria deles, e desde que 
relacionados a um determinado produto ou serviço, perspectiva essa 
extremamente relevante e realista, porquanto é natural que se previna, por 
exemplo, o consumo de produtos ou serviços perigosos ou então nocivos, 
beneficiando-se, assim, abstratamente as referidas universalidades e 
categorias de potenciais consumidores. Ou, então, se já provocado o dano 
efetivo pelo consumo de tais produtos ou serviços, o que se pretende é 
conferir à universalidade ou grupo de consumidores os devidos instrumentos 
jurídico-processuais para que possam obter a justa e mais completa possível 
reparação dos responsáveis126 [...] 

 

 

4.1.1.2 O consumidor bystander 

 

 

 O artigo 17 do CDC dispõe que se equiparam aos consumidores todas as vítimas 

do evento. É com freqüência que produtos e serviços defeituosos causam danos que 

ultrapassam a esfera de seus consumidores imediatos, atingindo terceiros estranhos à 

relação de consumo. É o caso, por exemplo, de um atropelamento de um pedestre 

causado por defeito no sistema de freios de um automóvel. A priori, o consumidor é o 

proprietário do veículo, todavia o CDC equipara a vítima do evento ao consumidor, 

conferindo-lhe toda a sua proteção. Trata-se, pois, de um consumidor bystander, que é 

uma pessoa estranha à relação de consumo, mas que sofreu prejuízo em razão dos 

defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço.127 

 

                                                 
125 Art. 2º [...] parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
126 GRINOVER et al. Op. cit., p. 38. (Grifo original) 
127 Ibidem, p. 199. 
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4.1.1.3 Pessoas expostas às práticas comerciais 

 

 Prevê o art. 29 do CDC que, para fins de proteção, tanto nas práticas comerciais 

quanto contratuais, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou 

não, a elas expostas. Destarte, a tutela do CDC se espraia também aos que ainda não 

contrataram, num evidente caráter preventivo.  

Observe-se que a lei não exige que as pessoas, físicas ou jurídicas, estejam 

identificadas ou façam parte de uma coletividade determinada. Basta que estejam 

expostos às práticas previstas no código, como a propaganda e o marketing, para serem 

equiparados a consumidor. A respeito da suficiência da exposição, Antônio Herman de 

Vasconcellos e Benjamin preceitua que “o implementador – aí se incluindo o juiz e o 

Ministério Público – não deve esperar o exaurimento da relação de consumo para, só 

então, atuar. Exatamente porque estamos diante de atividades que trazem um enorme 

potencial danoso, de caráter coletivo ou difuso, é mais econômico e justo evitar que o 

gravame venha a se materializar.128”. 

 

 

4.1.2 Conceito de fornecedor 

 

  

De acordo com o CDC, o que vem a caracterizar o fornecedor é a sua 

participação na cadeia produtiva, propiciando a colocação de um bem ou serviço à 

disposição dos consumidores. Logo, enquadram-se no conceito de fornecedor o 

fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante, o prestador de serviços, enfim, 

todos os que contribuem para o abastecimento do mercado com produtos ou serviços. 

O art. 3º do CDC129 abriu bastante o leque dos fornecedores. Eles podem ser 

pessoas físicas, desde que disponibilizem com habitualidade produtos ou serviços ao 

                                                 
128 Ibidem, p. 254. 
129 Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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mercado, a exemplo do empresário individual ou do profissional autônomo. Também 

podem ser pessoas jurídicas, sob forma de sociedade civil ou mercantil, desde que 

atuem com habitualidade no mercado. O fornecedor pode ser, inclusive, um ente 

despersonalizado, a exemplo do espólio de um empresário individual, representado na 

sucessão por um inventariante, ou da Itaipu Binacional, que possui um regime jurídico 

sui generis130. 

O dispositivo em comento abre a possibilidade de os fornecedores serem 

nacionais ou estrangeiros. Neste caso, o importador responderá perante os 

consumidores. Por fim, eles podem ser públicos, com o Poder Público atuando 

diretamente ou por meio da Administração Indireta131, ou privados. 

 

 

4.2 O COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 

 

4.2.1 Considerações iniciais 

 

  

 O ser humano, enquanto ser social, sempre esteve disposto a comerciar. Há 

registros de práticas comerciais desde a mais remota antiguidade, isso porque não há 

como se produzir tudo o que se necessita. Daí o desenvolvimento comercial através da 

troca, da compra e da venda de produtos e serviços.  

 O meio eletrônico revolucionou forma de se efetivar transações comerciais, 

sendo que a internet teve importância fundamental nesse fenômeno.  

 Surgida nos Estados Unidos em 1969, a internet132, então denominada Arpanet 

(Advanced Research Projects Agency), tinha fins eminentemente militares. No contexto 

da Guerra Fria, a preservação das informações e dados era preocupação essencial das 
                                                 
130 GRINOVER et al. Op. cit., p. 44. 
131 Para que o cidadão possa invocar o CDC em face do Poder Público, é mister que o serviço prestado 
seja de natureza singular (uti singuli), a exemplo do fornecimento de água, energia, gás canalizado, etc., 
remunerados mediante tarifa. Não é cabível a aplicação do CDC em relação aos serviços de caráter geral 
(uti universi), como a segurança pública ou os serviços de saúde, que são mantidos através de receitas 
tributárias.  
132 Assim a legislação brasileira define a internet: “nome genérico que designa o conjunto de redes, os 
meios de transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à comunicação 
entre computadores, bem como o ‘software’ e os dados contidos nestes computadores”. (BRASIL. Norma 
MC 004/95, aprovada pela Portaria MC 148/95. Dispõe sobre o uso de meios da rede pública de 
telecomunicações para acesso à internet. Disponível em: < http://www.vieiraceneviva.com.br 
/biblio/legisla/norma004_1995.html >. Acesso em: 24 de agosto de 2007.) 
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Forças Armadas. A idéia de que um bombardeio certeiro ao Pentágono cortaria o fluxo 

de informações tirava o sono dos estrategistas. Buscou-se então criar uma rede 

descentralizada que interligasse os departamentos de pesquisa e bases militares. Com 

um backbone133 que passava por baixo da terra, ela interligava militares e pesquisadores 

sem ter um centro definido ou mesmo uma rota única para as informações, conferindo-

lhe segurança e estabilidade.134 

 No correr das décadas de 70 e 80, a utilização da internet se restringia ao meio 

militar e acadêmico. Nas universidades e centros de pesquisa, principalmente norte-

americanos, alunos, professores e pesquisadores compartilhavam seus conhecimentos 

através da rede. 

 No início da década de 90, o engenheiro inglês Timothy John Berners-Lee 

desenvolveu a world wide web, que permitiu conferir uma interface gráfica à internet, 

simplificando a navegação e tornando-a acessível ao grande público. O primeiro website 

foi desenvolvido por sua equipe do European Organization for Nuclear Research, 

conhecido com CERN, indo ao ar pela primeira vez em 06 de agosto de 1991135. 

 No correr da década de 90, a internet rompeu as barreiras do mundo acadêmico e 

militar, passando a ser disponível a toda a população. Os provedores se multiplicaram, o 

custo de acesso caiu, o número de usuários cresceu. O mundo virtual torna-se um 

verdadeiro mundo paralelo, onde se pode conhecer pessoas, fazer pesquisas, comprar, 

vender, transmitir mensagens, etc. Discorrendo acerca das inúmeras possibilidades de 

uso do espaço cibernético, Sílvio Alexandre assim expressa seu espanto: 
Imagine descobrir um continente tão vasto que suas dimensões talvez não 
tenham fim. Imagine um novo mundo com mais recursos que toda a nossa 
futura ganância poderia esgotar, com mais oportunidades do que os 
empresários poderiam explorar. Um lugar muito particular que se expande 
com o crescimento136.  
 

 Atualmente os números da internet impressionam a todos. Considerada o maior 

avanço tecnológico desde a invenção da televisão na década de 50, sua pujança é 

indiscutível: são mais de 1 bilhão de usuários, sendo 30 milhões apenas no Brasil. Para 

                                                 
133“Estrutura física de Internet tipo espinha dorsal com capacidade para manipular grandes volumes de 
informação mediante roteadores de tráfego interligados por circuitos de alta velocidade, a auto-estrada da 
nova economia.” (PECK, Patricia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2002, p.244.) 
134BOGO, Kellen Cristina. A história da internet: como tudo começou... Disponível em: 
<http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=11&rv=Vivencia>. Acesso em: 19 de agosto de 2007. 
135 TIM BERNERS-LEE. In: Wikipedia.  Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-
Lee>.  Acesso em 21 de agosto de 2007.  
136 Apud LUCCA, Newton de. Títulos e contratos eletrônicos. In LUCCA, Nilton de; SIMÃO FILHO, 
Adalberto (coords.) Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru: Edipro, 2000, p. 28. 
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efeito de comparação, enquanto o telefone teria levado setenta e quatro anos para 

conquistar 50 milhões de usuários, a internet precisou de apenas quatro. 137  

Em termos financeiros, estima-se que a rede tenha movimentado, em todo o 

mundo, US$ 3,2 trilhões em 2003138, em transações entre empresas (B2B) e entre estas 

e consumidores (B2C)139. Já o faturamento do comércio eletrônico a varejo brasileiro, 

descontadas as vendas de passagens aéreas, automóveis e leilões on-line, cresce 

vertiginosamente, passando de R$ 1,75 bilhão em 2004 para R$ 4,4 bilhões em 2006.  

Trata-se de um mercado onde a crise passa longe. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o rendimento médio mensal familiar dos 

internautas é de R$ 1 mil e sua escolaridade média é de 10,7 anos. Ou seja, são pessoas 

que dispõem de alto poder aquisitivo e estão ávidas por consumir. Além disso, ele 

confere uma série de vantagens para os empresários como a diminuição dos custos 

administrativos e tributários; a celeridade das transações; a eliminação de 

intermediários; a possibilidade de funcionar 24 horas, de domingo a domingo, sem 

submeter-se a imposições de horários ou dias; a diminuição de mão-de-obra; a dispensa 

de manter uma loja física, com eliminação de custos de aluguel, condomínio, tributos, 

etc.140   

 Entretanto, apesar do grande desenvolvimento do comércio eletrônico, percebe-

se que a grande maioria dos internautas brasileiros mostra-se reticente em fazer compras 

on-line. De acordo com pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil – 

CETIC, 90,83% dos usuários nunca adquiriram produtos ou serviços através da rede 

mundial de computadores. Boa parte dos entrevistados (43,45%) alega não ter 

interesse/necessidade ou que prefere adquiri-los pessoalmente, pois gosta de ver o 

produto (39,19%). Mas um percentual também elevado mostra-se desconfiado em 

relação às transações on-line: 19,87% têm preocupação com segurança e 16,71% não 

confiam no produto que irá receber.141 Não são poucos os que concordam com Clifford 

                                                 
137 Lucas Freitas, apud LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 25. 
138 Dados estatísticos sobre a internet disponíveis em < http://www.e-commerce.org.br/STATS.htm >. 
Acesso em 04 de maio de 2007. 
139 No jargão do mundo eletrônico, as transações B2B (business to business) são aquelas entre empresas, 
já as B2C (business to consumers) são aquelas estabelecidas entre fornecedor e consumidor. 
Recentemente surgiu a sigla C2C (consumer to consumer), para se referir aos negócios eletrônicos 
realizados entre pessoas físicas, a exemplo das transações efetivadas em sites como o Mercado Livre. 
140 GREGORES, Valéria Elias de Melo. Compra e venda eletrônica e suas implicações. São Paulo: 
Método, 2006, p. 33. 
141 A pesquisa de domicílios e usuários foi realizada pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil em julho e 
agosto de 2006, sendo entrevistadas 9.152 pessoas, das quais 4.096 são usuárias da internet.  Os 
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Stoll, astrônomo da Universidade de Berkeley, que considera a internet “a coisa mais 

próxima da verdadeira anarquia jamais criada142.” 

 Destarte, o grande desafio que se impõe atualmente ao comércio eletrônico é 

conquistar a confiança dos internautas de modo a garantir sua expansão.  

  

 

4.2.2  Os contratos no comércio eletrônico 

  

 

O comércio eletrônico143 difere do comércio tradicional em virtude do meio 

empregado para a consecução da transação. Não importa se o que se está a negociar é 

um bem ou serviço corpóreo ou digital, mas a utilização de um meio eletrônico, como 

telefone, videotexto, radiodifusão e, principalmente, a internet, em substituição aos 

tradicionais meios de comunicação com suporte em papel. O mestre português Miguel 

Pupo Correia define-o como “a utilização de tecnologias de informação avançadas para 

aumento de eficiência de relações entre parceiros comerciais, para desenvolvimento de 

vendas de bens e prestações de serviços, quer entre empresas, quer ao consumidor 

final144.” Já segundo Cláudia Lima Marques, seria, de maneira estrita, “uma das 

modalidades de contratação não-presencial ou à distância para a aquisição de produtos e 

serviços através de meio eletrônico ou via eletrônica. De maneira ampla, podemos 

visualizar o comércio eletrônico como um novo método de fazer negócios através de 

sistemas e redes eletrônicas145.” 

 Ricardo Lorenzetti, experto na matéria, entende que o e-commerce não deve ser 

atrelado às definições tradicionais de comércio previstas nos Códigos Comerciais, pois 

ele não se restringiria à finalidade lucrativa. Desse modo, dever-se-ia utilizar o termo 
                                                                                                                                               
resultados encontram-se disponíveis em <http://www.cetic.br/usuarios/tic/2006/ index.htm>. Acesso em 
22 de agosto de 2007. 
142 Apud LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 51. 
143 Autores alemães preferem as nomenclaturas “colocação eletrônica à distância de produtos e serviços” 
(elektronisher Fernabsatz), “tráfico internacional eletrônico” (elektronisher Geschaeftsverkehr) ou 
“negócios através da internet” (Geschaeftsverkehr über das Internet). Já os brasileiros preferem as 
expressões “contratos eletrônicos”, “contratos por computador”, “contratos do comércio eletrônico” ou 
“negócios jurídicos do comércio eletrônico”. (MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio 
eletrônico: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p.36 
144 CORREIA, Miguel José de Almeida Pupo. A sociedade de informação e Direito: a assinatura digital. 
Disponível em <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=294>. Acesso em: 23 de agosto de 2007. 
145 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no 
comércio eletrônico, p. 38. 
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mais amplo “relações jurídicas por meios eletrônicos”, que compreenderia tanto 

relações de direito público, entre Estados ou entre o Estado e particulares, quanto 

relações de direito privado, celebradas entre empresas (business to business), entre 

empresas e consumidores (business to consumers) e entre particulares.146 

 O que possibilita essa novel modalidade comercial é um instrumento bastante 

antigo: o contrato. Definido por Caio Mário da Silva Pereira como “um acordo de 

vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, modificar ou extinguir 

direitos147”, e por Maria Helena Diniz como “acordo de duas ou mais vontades, na 

conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de 

interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações 

jurídicas de natureza patrimonial148”, o contrato é o que embasa toda a transação 

comercia celebrada eletronicamente. Para o jurista, “ser inteiramente refratário às 

inovações149”, pode causar espécie a existência de um contrato celebrado fora do papel, 

intermediado por máquinas que se comunicam mediante código binário. Contudo, trata-

se de uma realidade da qual não se pode esquivar. Senão, vejamos.  

 Apesar de o Código Civil não prever expressamente a contratação eletrônica, ele 

não faz nenhum óbice à sua consecução. De acordo com o art. 104 deste diploma 

legislativo, a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Em nenhum 

momento é feita qualquer proscrição ao suporte material do contrato. Nos dizeres da 

Profª. Valéria Gregores,  
conclui-se que se a relação jurídica tratada via internet contiver os requisitos 
essenciais do negócio jurídico e ainda os requisitos específicos do ato a ser 
realizado, como o preço e o objeto, no caso da relação de compra e venda, 
não há nenhum impedimento legal para a sua validade. 
Dessa forma, estando presentes todos os requisitos genéricos e específicos 
para a efetivação dos contratos em geral, não há como lhes negar validade 
porque o meio utilizado é diverso do convencional (papel)150. 

 
 Como o que difere os contratos eletrônicos dos contratos tradicionais é apenas o 

meio de celebração, aplicam-se-lhes as disposições gerais correlatas à matéria, previstas 

nos artigos 421 a 480 do Código Civil, como a manutenção da boa-fé contratual tanto 

na conclusão quanto na execução da avença, a limitação da liberdade contratual pela 
                                                 
146 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico. Trad. Fabiano Menke. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 92-93. 
147 SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de direito civil, vol. III – Contratos, declarações 
unilaterais de vontade, responsabilidade civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.07. 
148 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 410. 
149 LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 23. 
150 GREGORES. Op. cit., p. 29. 
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função social do contrato, a resolução por onerosidade excessiva, etc. Todavia, o meio 

eletrônico também lhes confere uma série de peculiaridades que serão examinadas 

pormenorizadamente a seguir. 

 

 

4.2.3 As partes 

 

 

 Como visto nas definições supra, o contrato se estabelece entre partes diversas. 

Uma das principais preocupações no âmbito da contratação eletrônica é assegurar a 

identidade das partes contratantes. Se nas relações presenciais é mister que a 

idoneidade das partes seja verificada, nas eletrônicas a importância é ainda maior, uma 

vez que sequer é possível ver com quem se está contratando. Não se pode correr o risco 

de se contratar com uma criança ou com um estelionatário. 

 Para evitar prejuízos com contratações indevidas, ou mesmo com a atuação de 

golpistas, os sites que lidam com o e-commerce se utilizam de mecanismos com senha 

ou o cadastramento do terminal do consumidor.  

No entanto, essas precauções não são totalmente eficientes. O uso de código 

garante apenas que o usuário conhece a senha, mas não sua identidade real. Quem 

garante que a palavra-chave não foi obtida ilicitamente? A todo momento a imprensa 

noticia a atuação de hackers151 e crackers152 invadindo sistemas e de programas espiões 

que coletam dados dos computadores. Ressalte-se que os “assaltos” perpetrados às lojas 

virtuais por esses meliantes não visam às mercadorias, posto que também são virtuais. O 

que eles buscam são informações dos clientes, para repassá-las aos spammers153, ou 

                                                 
151 “Alguém que estuda sistemas ou qualquer tipo de conhecimento humano pelo simples desafio de 
dominá-los. No sentido original da palavra, o Hacker é alguém que usa seus conhecimentos para ajudar 
outros, direta ou indiretamente. Hackers foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento da 
Internet. Hackers criaram o Linux, o MP3 e a filosofia do software livre. Atualmente o termo vem sendo 
erradamente usado em relação aos Crackers, que invadem sistemas e promovem outras modalidades de 
baderna virtual. Hackers usam sua inteligência de maneira positiva, constroem coisas. Crackers as 
destroem.” (HACKER. In: Dicionário de Informática. Disponível em: <http://www.microemp.com.br/ 
dicionario/h.htm>. Acesso em: 29 de novembro de 2007.) 
152 “Uma espécie de pirata virtual, que penetra remotamente em computadores integrados à rede com 
objetivo de causar algum dano ou obter informações ilegalmente.” (PECK. Op. cit., p. 248.) 
153 Pessoa que envia e-mails não solicitados, tendo ou não objetivos maliciosos, todos porém invadindo a 
privacidade do destinatário, perturbando sua paciência. (PECK. Op. cit., p. 261.)  
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dados referentes a cartões de crédito, para a realização de compras em nome do usuário 

lesado.154 

O sistema de segurança atual é baseado na assinatura digital, que funciona 

baseado na criptografia155 de chaves-assimétricas. De modo simplificado, esse sistema 

funciona da seguinte forma: um programa criptografa os dados enviados pelo usuário 

através de uma chave privada e os descriptografa quando chegam ao destino utilizando-

se de uma chave pública. A grande vantagem da criptografia assimétrica sobre a 

simétrica é que enquanto esta se utiliza de uma mesma chave para codificar e 

descodificar, restando a integridade dos dados vinculada à honestidade de ambas as 

partes, aquela se utiliza de duas chaves distintas, sendo que a privada é conhecida 

apenas por seu titular e não circula pela rede.156 Nos dizeres de Patrícia Peck, 
 
[...] o sistema de chaves “públicas” e “privadas”, além de garantir o sigilo das 
transações ocorridas na rede, possibilita a identificação do remetente e do 
receptor, uma vez que é atribuída ao remetente uma chave privada, de 
conhecimento exclusivo deste, enquanto o destinatário deverá saber a chave 
pública, correspondente à chave privada do remetente, que é a única capaz de 
decodificar a mensagem enviada. Sendo assim, a chave privada funciona 
como uma assinatura eletrônica157. 

 

 Desse modo, a criptografia assimétrica apresenta um grau de segurança 

adequado para as transações via web. Ela atende aos requisitos propostos Regis 

Magalhães Soares Queiroz158 para aferir a confiabilidade de um sistema, a seguir 

delineados: 

a) Identificação e autenticidade das partes: a parte pode ser perfeitamente 

identificada, pois é detentora de uma chave privada que só pode ser aberta 

pela chave pública por ela disponibilizada; 

b) Impedimento de negação de remessa: o remetente não poderá negar que 

cifrou e enviou determinado documento, pois só a chave pública 

disponibilizada pelo detentor da chave privada é que poderá decifrar a 

mensagem enviada; 

                                                 
154 PECK. Op. cit., p. 79. 
155 Derivada da junção dos termos gregos kryptos (oculto) e graphein (escrever), significa “arte de 
escrever secretamente por meio de abreviaturas ou de sinais convencionados entre duas ou mais pessoas. 
(CRIPTOGRAFIA. In: Grande dicionário Larrouse Cultura da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova 
Cultural, 1999, p. 278). ; 
156 LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 55. 
157 PECK. Op. cit., p. 74. 
158 Apud GREGORES. Op. cit., p.83. 
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c) Sigilo das informações: permite que a mensagem seja disponibilizada para 

todos que possuírem a chave pública, ou exclusivamente para uma pessoa 

determinada, usando o sistema da “dupla criptografia”.159 
 

Algumas alternativas vêm sendo estudadas para assegurar maior segurança na 

confirmação da identidade do usuário. Através da leitura sensível de características 

biométricas, como a impressão digital ou a íris, confrontando-as com registros prévios, 

será possível um nível de confiabilidade muito mais elevado. Outra opção, apontada por 

Patrícia Peck para tornar mais segura a identidade virtual, seria a criação de um 

gigantesco banco de dados central, que contivesse todas as informações das pessoas que 

trafegam pela rede, em que se associaria o e-mail ao Internet Protocol - IP, ao CPF, ao 

RG, a uma foto digital, ao comportamento de navegação e de compra na internet e, por 

fim, a um canal de contato.160 A sociedade espera ansiosamente que essas novidades 

que incrementem a segurança, há pouco consideradas meros devaneios de cineastas de 

ficção científica, estejam logo acessíveis a todos.  

 

 

4.2.4 A prova 

 

 

 A prova tem importância capital no meio jurídico. Isso porque o magistrado não 

tem como tomar conhecimento dos fatos diretamente, de modo que são necessárias as 

provas para carrearem aos autos a imagem cognoscível de uma realidade que ele não 

presenciou ou participou, demonstrando o que realmente se passou. Conforme leciona o 

professor Antônio Marques,  
[...] a prova tem uma acepção instrumental, porque é através dela que as 
informações sobre os fatos são introduzidas no processo. A prova, sob essa 
visão, objetiva a formação do convencimento do juiz sobre a existência ou 
não dos fatos constantes do thema probandum. 
É a configuração real dos fatos em que se assentam as questões que devem 
ser apreciadas no processo161. 

 
 Destarte, é considerado prova tudo aquilo trazido ao processo para convencer o 

juiz acerca da ocorrência ou não de determinado fato.  
                                                 
159 GREGORES. Op. cit., p. 87. 
160 Ibidem, p. 77. 
161 MARQUES, Antônio Terêncio G. L. A prova documental na internet: validade e eficácia do 
documento eletrônico. Curitiba: Juruá, 2006, p. 54. 
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 Os meios de prova são os mais diversos, dentre os quais se destacam o 

testemunhal, o pericial, o depoimento pessoal, a confissão e, especialmente, o 

documental. Apesar de a noção tradicional de documento relacionar-se a escritos162, ele 

tem um conteúdo muito mais amplo. Humberto Theodoro Junior considera que 

documentos, em sentido lato, são “não apenas os escritos, mas toda e qualquer coisa que 

transmita diretamente um registro físico a respeito de algum fato, como os desenhos, as 

fotografias, as gravações sonoras, filmes cinematográficos etc163.” No mesmo sentido, 

Alexandre Câmara entende que os documentos devem ser considerados numa 

perspectiva ampla, indo além dos escritos, alcançando os retromencionados suportes164.  

 As relações jurídicas celebradas via internet são provadas através de um 

moderno meio de prova: o documento eletrônico. Valéria Gregores o conceitua como 

sendo “o produzido através de qualquer meio eletrônico, capaz de armazenar dados para 

representar a existência de um fato165.” O Projeto de Lei 2.644, de 1996, que dispõe 

sobre a elaboração, o arquivamento e o uso de documentos eletrônicos, prevê, em seu 

art. 1º que se considera documento eletrônico todo documento, público ou particular, 

originado por processamento eletrônico de dados e armazenado em meio magnético, 

optomagnético, eletrônico ou similar166.  

 Pode-se dizer que os documentos eletrônicos são indiretamente representativos, 

uma vez que eles precisam ser traduzidos por determinado aparelho, a depender de 

como foram gravados, para que haja uma percepção sensorial de seu conteúdo. Por 

exemplo, para ter acesso ao conteúdo de um CD-ROM é necessário um computador 

com leitor de CD.  O mesmo ocorre para a leitura de fitas magnéticas, slides, películas 

cinematográficas, fitas-cassetes, disquetes, discos-rígidos, etc.167 

No âmbito do e-commerce, o documento eletrônico deve comprovar a vontade 

das partes, estabelecendo o conteúdo da proposta, bem assim sua aceitação. Ademais, 

do mesmo modo que os documentos físicos, ele deve preencher certos requisitos como a 

identificação, fidelidade e perpetuidade. 

                                                 
162 Cf. GREGORES. Op. cit., p. 61. 
163 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil, vol I. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001, p. 393. 
164 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, vol. I. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005, p.420. 
165 GREGORES. Op. cit., p. 63. 
166 BRASIL. Projeto de lei 2.644, de 11 de dezembro 1996. Dispõe sobre a elaboração, o arquivamento e 
o uso de documentos eletrônicos. Disponível em: <http://www.mundonotarial.org/doc-ele.html>. Acesso 
em 24 de novembro de 2007. 
167 LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 65. 
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Apesar de os doutrinadores mais modernos não verem qualquer óbice à 

utilização de documentos eletrônicos como meio de prova, alguns juristas continuam 

recalcitrantes em empregá-los ou aceitá-los, pois ainda não há leis no Brasil 

disciplinando a sua utilização como tal. Realmente a visão de documento como um 

escrito em papel disseminou-se no correr do século XX, bem definido por Michel 

Vasseur como o “século do papel168”. No entanto o Direito não pode permanecer alheio 

às mudanças sociais. Os avanços tecnológicos são uma constante em nossa sociedade, já 

cognominada “sociedade digital”, e devem ser incorporados ao meio jurídico na medida 

em que contribuam para a consecução da Justiça. Nessa discussão, vem a calhar os 

dizeres de Cândido Rangel Dinamarco, ao comentar as reformas do Código de Processo 

Civil: “aos anti-reformistas lembro as vacilações da jurisprudência das primeiras 

décadas do século, quanto à validade ou invalidade das sentenças datilografadas (e não 

mais grafadas do próprio punho)”169.  

Para que se demonstre definitivamente a validade dos documentos eletrônicos 

como meio de prova, se faz necessária uma interpretação sistemática da legislação 

brasileira. A Constituição da República, no que se refere à matéria, determina no art. 5º, 

LVI, que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. Logo, a 

única limitação é relacionada à obtenção do documento. Caso ela se dê corretamente, 

mediante autorização judicial, quando houver resistência, sem ferir direitos individuais, 

não haverá qualquer óbice a seu emprego no processo.  

Na esfera infraconstitucional, também não há qualquer vedação ao emprego do 

documento eletrônico como meio de prova. O art. 221 do Código Civil determina que 

“o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre 

disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer 

valor [...]”. A assinatura do documento eletrônico obviamente não é a tradicional, feita a 

caneta, mas a assinatura eletrônica, já regulamentada pela Medida Provisória 

2.200/2001.  

O Código de Processo Civil, por sua vez, no art. 332, prevê que “todos os meios 

legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 

são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.” Isso 

demonstra que o rol de meios probatórios elencados nesse diploma legislativo é 

                                                 
168 Apud LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 43. 
169 Apud GREGORES. Op. cit., p. 67. 
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meramente exemplificativo. Nada impede que o juiz se utilize de uma prova diversa das 

elencadas para embasar sua decisão, desde que ela não seja imoral. O documento 

eletrônico, abstratamente considerado, não apresenta qualquer imoralidade.  

Já o caput do art. 383 dessa lei estabelece que “qualquer reprodução mecânica, 

como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos 

fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a 

conformidade.” Ou seja, reitera que os meios de prova não se limitam aos previstos no 

CPC, não sendo outra a interpretação do termo “outra espécie”.  

Algo que tem de restar claro é o fato de que todos os atos praticados via web 

deixam rastros. Enganam-se os que crêem estar protegidos pelo anonimato 

proporcionado pela tela do computador. Pode-se não se ver sua face, pode não haver 

testemunhas oculares, mas não é difícil descobrir sua identidade e o que você fez.  De 

acordo com Patrícia Peck,  
a tecnologia permite que se rastreie a ação na rede com maior precisão que no 
mundo real, onde é possível desaparecer sem deixar vestígios. Toda a ação no 
mundo virtual deixa um rastro, que pode ser seguido até sua origem.  
[...] no mundo virtual, as testemunhas são aqueles que armazenam os dados 
de navegação, são os servidores e winchesters170.  

  
Cada computador conectado à internet possui um número único, o IP, que 

funciona como uma impressão digital. Através da verificação do IP pode-se saber 

exatamente por onde o usuário navegou e se celebrou ou não algum contrato eletrônico. 

Cada site, por sua vez, também possui um endereço eletrônico único, o URL (Uniform 

Resource Locator)171, que serve para identificar a origem da proposta. 

 

 

4.2.5 Legislação aplicável aos contratos de consumo internacionais172 

  

 

Poucas décadas atrás, as relações comerciais internacionais era campo de 

atuação exclusiva de profissionais. Contudo, os avanços tecnológicos fizeram com que 

                                                 
170 PECK. Op. cit., p. 80 e 82. 
171 O URL é composto pela sigla do código do provedor, que se inicia pelos símbolos http://www, 
seguido pelo nome do provedor, como UOL, do serviço que oferece (Ex.: http://www.uol.com.br) e, por 
fim, a sigla do país. (GREGORES. Op. cit., p. 66.) 
172 Para o Direito Internacional Privado, um contrato pode ser considerado internacional quando algum de 
seus elementos se relaciona com ordenamentos jurídicos nacionais diferentes, seja em razão do lugar da 
celebração, do domicílio dos contratantes, do local da execução, ou da localização dos efeitos 
patrimoniais advindos no negócio. (Antonio Boggiano, apud  LORENZETTI. Op. cit., p. 336.) 
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as fronteiras territoriais deixassem de ser um obstáculo às relações de consumo. Sentada 

à frente de um computador conectado à internet, qualquer pessoa pode adquirir produtos 

ou serviços de fornecedores situados em qualquer ponto do planeta, mesmo sem ter 

consciência de suas implicações. Cláudia Lima Marques bem ilustra o que se passa na 

mente de um consumidor ao se lançar numa aquisição internacional: 

O parceiro consumidor é atraído ou por métodos agressivos de 
marketing (por exemplo, telemarketing, teleshopping e vendas 
emocionais de time-sharing para turistas) ou por preços 
reduzidos (descontos, redução nos tributos, envio gratuito etc.), 
pelo senso de aventura (por jogos, apostas, prêmios) ou por sua 
própria ignorância quanto às dificuldades nas transações 
transnacionais (parco conhecimento da língua para entender a 
oferta ou a publicidade, mito da qualidade superior dos produtos 
importados, produtos-novidade, desconhecidos em países 
emergentes, pela falta de conselhos jurídicos ou de um 
departamento jurídico para a negociação, confiança que a marca 
terá serviços pós-venda em seu país, etc.)173.     

 

Certamente o comércio internacional é mais complexo que o realizado no 

território de um mesmo país. Vários entraves como a diversidade de idiomas, a falta de 

informações, normas e costumes diferentes, insegurança no pagamento, dificuldades nos 

serviços pós-venda, potencializam o risco de ocorrência de desentendimentos entre as 

partes contratantes. Diante desse quadro, indaga-se qual a lei aplicável para dirimir os 

eventuais conflitos oriundos de tais contratações.  

 No plano internacional, já existem algumas iniciativas para regular a matéria, 

destacando-se a Convenção de Roma, de 1980, que dispõe sobre a lei aplicável às 

obrigações contratuais no espaço comunitário europeu. Seu artigo 5º trata dos contratos 

internacionais celebrados por consumidores e tem por preocupação fundamental elevar 

o nível de proteção do consumidor em juízo, impedindo que eleja o foro que lhe seja 

mais favorável. O item 2 do referido artigo dispõe que 
 
Não obstante o disposto no artigo 3.º, a escolha pelas Partes da lei aplicável 
não pode ter como consequência privar o consumidor da protecção que lhe 
garantem as disposições imperativas da lei do país em que tenha a sua 
residência habitual:  
Se a celebração do contrato tiver sido precedida, nesse país, de uma proposta 
que lhe foi especialmente dirigida ou de anúncio publicitário e se o 
consumidor tiver executado nesse país todos os actos necessários à 
celebração do contrato; ou  

                                                 
173 MARQUES. Op. cit., p. 437. 
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Se a outra Parte ou o respectivo representante tiver recebido o pedido do 
consumidor nesse país; ou  
Se o contrato consistir numa venda de mercadorias e o consumidor se tiver 
deslocado desse país a um outro país e aí tiver feito o pedido, desde que a 
viagem tenha sido organizada pelo vendedor com o objectivo de incitar o 
consumidor a comprar174.  

 

Portanto, nas contratações internacionais no âmbito dos países europeus, os 

consumidores terão como garantia mínima a proteção que lhe seja conferida pelas leis 

do país de sua residência.  

 Em se tratando do espaço sul-americano, o Protocolo de Santa Maria sobre 

jurisdição internacional em matéria de relações de consumo busca regular a matéria, 

estabelecendo a legislação aplicável na resolução de conflitos internacionais de 

consumidores e fornecedores dos países membros. Trata-se de um diploma avançado, 

em consonância com os mais modernos paradigmas de proteção ao consumidor. Ele 

prevê, em seu art. 4º, a competência do foro do domicílio do consumidor para as ações 

por ele ajuizadas contra o fornecedor de produtos ou serviços. Este artigo também 

estabelece que, caso o fornecedor deseje acionar judicialmente o consumidor, a 

demanda deverá ser proposta no domicílio deste. Somente excepcionalmente, por 

vontade exclusiva do consumidor, poderá ele ajuizar a demanda no Estado de 

celebração do contrato, de cumprimento da prestação de serviço ou da entrega dos bens, 

ou de domicílio do demandado. Já o art. 11 preceitua que a execução das sentenças 

proferidas em um Estado serão executadas noutro através de carta rogatória. 175  

 Apesar de todo o avanço que seria proporcionado por esse protocolo nas 

relações de consumo internacional no âmbito do Mercosul, sua vigência encontra-se 

obstada pelo disposto no seu art. 18, que exige a prévia aprovação do "Regulamento 
                                                 
174 COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA. Convenção de Roma, de 19 de junho de 1980. 
Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais.  Disponível em 
<http://www.apdt.org/guia/L/DIP/croma.htm>. Acesso em: 21 de novembro de 2007. 
175 Art. 4º. Regra Geral: 1.Terão jurisdição internacional nas demandas ajuizadas pelo consumidor, que 
versem sobre relações de consumo, os juízes ou tribunais do Estado em cujo território esteja domiciliado 
o consumidor. 2. O fornecedor de bens ou serviços poderá demandar contra o consumidor perante o juiz 
ou tribunal do domicílio deste.  
Art. 5º Soluções alternativas: Também terá jurisdição internacional, excepcionalmente e por vontade 
exclusiva do consumidor, manifestada expressamente no momento de ajuizar a demanda, o Estado: 
a) de celebração do contrato;  
b) de cumprimento da prestação de serviço ou da entrega dos bens,  
c) de domicílio do demandado. 
[...] 
Art. 11. Trâmite: A solicitação de reconhecimento ou de execução de sentença por parte das autoridades 
jurisdicionais será transmitida por carta rogatória, por meio da Autoridade Central. (MERCADO 
COMUM DO SUL. Dec. nº 10/96. Protocolo de Santa Maria sobre jurisdição internacional em matéria 
de relações de consumo, de 26 de novembro de 1996. Disponível em: 
<http://www.sice.org/trade/mrcsrs/decisions/ DEC1096P.asp>. Acesso em 21 de novembro de 2007.) 
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Comum Mercosul de Defesa do Consumidor" em sua totalidade, inclusive eventuais 

anexos, pelo Conselho do Mercado Comum. É uma pena que esse protocolo, cujo tema 

é tão importante, fique à mercê de um regulamento que, passados mais de dez anos, 

ainda não chegou a ser deliberado. 

 Como não existe convenção ou tratado internacional de que Brasil seja 

signatário a regular as relações de consumo celebradas entre partes situadas em países 

diversos, cumpre ao operador do direito a realização de um trabalho interpretativo com 

as leis vigentes no país que disciplinam o Direito Internacional Privado. A Lei de 

Introdução ao Código Civil (LICC) se propõe a resolver tais conflitos. Seu art. 9º, caput, 

prevê como regra geral que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do 

país em que se constituírem176.” Completando o sentido do texto, o §2º do mesmo artigo 

determina que “a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que 

residir o proponente177.” Sendo o proponente aquele que oferece o produto ou serviço, 

não restaria dúvidas de que a lei aplicável na resolução do conflito seria a do domicílio 

do fornecedor178. Isso poderia vir a causar sérios embaraços ao consumidor, caso a lei 

estrangeira apresentasse um nível de proteção inferior ao do CDC, que é um dos 

diplomas mais avançados do mundo no tocante à regulação das relações consumeristas. 

 No entanto, deve-se recordar que a LICC foi elaborada no início da década de 

40. Os contratos internacionais que ela visava a regular eram os comerciais, celebrados 

entre empresas brasileiras e estrangeiras. O legislador de 1942 não poderia vislumbrar 

que, algumas décadas depois, simples consumidores poderiam vir a adquirir livros, CDs 

ou equipamentos eletrônicos vindos do outro lado do mundo através de um computador 

conectado à internet, nem que a proteção e defesa do consumidor viria a adquirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

matriz constitucional. 

                                                 
176BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução ao Código Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de 
novembro de 2007. 
177 Ibidem. 
178 De acordo com a Diretiva 31/2000 da União Européia, em se tratando de lojas totalmente virtuais, que 
não possuem qualquer estabelecimento físico, considera-se seu domicílio o lugar onde se desenvolve a 
atividade econômica e não o local onde se encontra a tecnologia que mantém o site ou de onde se possa 
acessá-lo: “19. [...]Le lieu d'établissement d'une société fournissant des services par le biais d'un site 
Internet n'est pas le lieu où se situe l'installation technologique servant de support au site ni le lieu où son 
site est accessible, mais le lieu où elle exerce son activité économique.” (UNIÃO EUROPÉIA. Diretiva 
2000/31, de 08 de junho de 2000. Diretiva sobre comércio eletrônico. Disponível em: < http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=236968:cs&lang=en&list=275398:cs,236968:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&
pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte>. Acesso em 21 de novembro de 2007.) 
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 Felizmente, a resposta a esse impasse pode ser obtida através de uma 

interpretação sistemática, envolvendo o CDC, a LICC e a Constituição Federal. A Carta 

Magna, ao elevar a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental e a defesa 

do consumidor a princípio da ordem econômica, demonstra a opção política constituinte 

em preservar os consumidores nacionais de qualquer sorte de abuso. O CDC, por sua 

vez, estabelece logo no art. 1º que suas regras são de ordem pública179. Por fim, o art. 17 

da LICC prevê que “as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 

declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania 

nacional, a ordem pública e os bons costumes180.” Destarte, pode-se concluir que o juiz 

não pode aplicar a lei do domicílio do fornecedor caso ela confira ao consumidor 

proteção inferior à que lhe é dispensada pelo CDC, sob pena de violar a ordem pública 

nacional.  

 Atento à evolução dos tempos e à necessidade de uma efetiva proteção ao 

consumidor no plano internacional, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 

caso líder, condenou a Panasonic do Brasil, filial brasileira, a reparar os danos causados 

por vício em filmadora da marca, adquirida no exterior.  Deu-se prevalência ao CDC em 

detrimento do art. 9º da LICC, por considerá-lo uma lei de ordem pública e 

aplicabilidade imediata. Devido à importância da decisão, que enfatiza os aspectos 

modernos da economia e globalização, mostra-se interessante a transcrição da ementa: 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO 
EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA 
EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). 
0ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO 
CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A 
PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO 
ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO 
MÉRITO, POR MAIORIA. 
I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e 
favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao 
consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio 
que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator 
risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, 
sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas 
poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas 
hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado 
consumidor que representa o nosso País. 

                                                 
179Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e 
interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de 
suas Disposições Transitórias. 
180BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução ao Código Civil. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de 
novembro de 2007. 
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II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" 
diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de 
produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando 
em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a 
respeitabilidade da marca.  
III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente 
conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos 
que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao 
consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos 
defeituosos. 
IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações 
existentes. 
V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos181.  
 

 É necessário frisar que a lei brasileira pode não ser acolhida no país 

estrangeiro182, ocasião em que o consumidor estará irremediavelemente sujeito à 

legislação do país do fornecedor. A essa conclusão também chegaram os professores 

Paulo Henrique Lucon e Valéria Gregores:  
 
[...] é preciso considerar que a já citada Lei de Introdução ao Código Civil, 
em seu art. 1º, caput e §2º, dispõe que a lei brasileira vigora em todo o país, 
mas a sua obrigatoriedade nos Estados estrangeiros depende de que estes 
expressamente a admitam. Portanto, não se pode afirmar categoricamente que 
o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor será sempre aplicado, 
principalmente porque algumas ofertas de contratação serão expressamente 
regidas pela lei estrangeira. A questão parece situar-se na validade e eficácia 
extraterritorial da lei brasileira183.  
 
[...] entendemos que as vendas firmadas pela internet dentro do nosso 
território nacional, da mesma forma que qualquer outro método utilizado, 
estão sujeitas aos parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, muito 
embora a aplicação desse diploma legal seja muito difícil nas vendas 
internacionais, porque esbarra na aceitação de sua obrigatoriedade pelos 
países estrangeiros, o que depende de convenções e tratados internacionais184. 

 
 

Sem dúvidas, o ideal é que a regulamentação da matéria se dê através de normas 

internacionais, como se deu no âmbito da União Européia, em que os países signatários 

acordam definitivamente sobre a regulamentação das relações envolvendo o consumidor 

                                                 
181BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 63981/SP, 4ª Turma. Relator: Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira. 20 nov. 2000. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/ 
pls/portal/url/ITEM/23E479BB640ACFCEE040A8C02C011EE9>. Acesso em 21 de novembro de 2007. 
182 Art. 1º, §1° da LICC - Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, 
se inicia três meses depois de oficialmente publicada (grifei). (BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 04 de 
setembro de 1942. Lei de introdução ao Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de novembro de 2007.) 
183 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Competência no comércio e no ato ilícito eletrônico. In 
LUCCA, Nilton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coords.) Direito & Internet: aspectos jurídicos 
relevantes. Bauru: Edipro, 2000, p. 354. 
184 GREGORES. Op. cit., p. 135. 
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e fornecedor no plano transnacional. É algo necessário para que consumidor não tenha 

sua confiança abalada e continue a adquirir bens oriundos do exterior.   
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4.3 O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 

 

 Já data mais de meio século que o mestre Pontes de Miranda escreveu essas 

palavras em sua obra Tratado de Direito Privado: “O que na verdade se passa é que 

todos os homens têm que se portar com honestidade e lealdade, conforme os usos do 

tráfico, pois daí resultam relações jurídicas de confiança e não só relações morais185.” O 

saudoso jurista alagoano antevia a importância fundamental que lealdade e a boa-fé 

desempenham para se adquirir a confiança nas relações negociais. O bom senso de sua 

idéia fez com que fosse positivada algumas décadas depois, no CDC186 e no Código 

Civil de 2002187, tornando-se a boa-fé o princípio norteador dos contratos. 

 A necessidade de se estabelecer uma relação de confiança entre o fornecedor e o 

consumidor torna-se ainda mais evidente quando se está a tratar do comércio eletrônico. 

Suas peculiaridades tornam o consumidor extremamente exposto, afinal, na maioria das 

transações, o pagamento é feito antecipadamente, os contratantes encontram-se em 

cidades distintas e não é possível experimentar a mercadoria. O receio de pagar e não 

receber desanima muitos consumidores a efetivar compras on-line. Destarte, torna-se 

imperioso aos fornecedores eletrônicos que seus websites, verdadeiras lojas virtuais, 

sejam um ambiente seguro, claro e confiável, em conformidade com a legislação 

consumerista. Outra não é a opinião de Cláudia Lima Marques: “assegurar informação, 

lealdade e segurança nas contratações à distância, proteção contra as pressões (Zwang) 

dos métodos de venda hoje usuais na sociedade de consumo e algum tempo para 
                                                 
185 Apud MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 154-155. 
186 Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] III - harmonização dos interesses dos 
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade 
de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a 
ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações 
entre consumidores e fornecedores; [...] VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos 
praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e 
criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 
consumidores; (grifo nosso). (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
187 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua 
execução, os  princípios de probidade e boa-fé. (grifo nosso) (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 
2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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reflexão são objetivos legais do Código de Defesa do Consumidor – CDC, nesta procura 

de uma ‘decisão racional’ do consumidor188.” 

 O início de uma relação confiável se dá através da transparência. O fornecedor 

deve expor de forma clara todos os aspectos da contratação. Sua qualificação completa, 

com o endereço físico do estabelecimento ou do responsável pela loja virtual, deve ser 

apresentada de forma clara no website. O bem objeto da negociação há de ser descrito 

pormenorizadamente, sem omitir qualquer aspecto que seja julgado desinteressante ou 

apresentar informações dúbias para aproveitar-se da desatenção do comprador. O 

mesmo se aplica aos custos da transação. O preço da mercadoria e eventuais fretes e 

taxas extras precisam ser previamente informados e expressamente aceitos pelo 

consumidor. Ressalte-se que não se trata de uma obrigação de cunho simplesmente 

moral, pois está prevista nos artigos 30, 31 e 46 do CDC189. Nesse sentido, Cláudia 

Lima Marques aduz que: 
[...] a transparência nas informações e nas práticas do comércio eletrônico é a 
base necessária para se superar a ineficiência típica ou falha deste mercado, 
que leva à não atuação do consumidor. As informações relevantes para que se 
possa tomar sua decisão consciente e racionalmente devem ser prestadas aos 
consumidores também lealmente no comércio eletrônico: informação sobre o 
produto e serviço, informação sobre o contrato, informação sobre o direito de 
arrependimento, informação sobre o caráter comercial da oferta e 
publicidades, informação sobre o nome, grupo, localização física e endereços 
dos fornecedores, informações sobre a segurança do local de contratação e 
instrumentos de assinatura e certificação190. 

 
 A autora ainda propõe uma nova redação para o art. 33 do CDC, de molde a 

atualizá-lo ao advento dos modernos contratos celebrados eletronicamente ou por 

telemídia. Essas seriam as modificações:  
 
Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone, [por meio eletrônico, de 
telemídia] ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e [seus 

                                                 
188 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 153. 
189 Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 
meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor 
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos 
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 
[...] 
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes 
for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. (grifos 
nossos) (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 
em: 06 de junho de 2007.) 
190 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 248. 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                266 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

endereços físicos e eletrônicos em todas as mensagens comerciais,] na 
embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação 
comercial.191 
 

 Outro aspecto relevante na contratação eletrônica refere-se ao sigilo dos dados 

dos consumidores. Para se fazer uma compra on-line, as lojas virtuais exigem do 

comprador que preencha cadastros com uma série de dados pessoais, como nome 

completo, endereço, CPF, RG, preferências de compras, etc. Essas informações devem 

ser mantidas no mais absoluto sigilo, sendo uma conduta abusiva sua venda ou 

transmissão a terceiros de forma não-autorizada. É fundamental que as lojas virtuais 

elaborem uma política de privacidade e apresentem-na ao consumidor, uma vez que 

regras claras acerca do destino dos dados pessoais fornecidos inspiram confiança ao 

consumidor, além de prevenir eventual responsabilização por uso não autorizado das 

informações. Não é outro o pensamento de Alfredo Lazzareschi: 
 
Enganam-se os que sustentam que a não adoção de regras de privacidade 
expõe a empresa a um menor risco. É que, primeiramente, a coleta de dados 
sem a ciência do usuário pode ser interpretada como interceptação da 
transmissão de dados, o que é vedado pela nossa Constituição Federal. 
Ademais, dada a inexistência, nessa hipótese, de parâmetros que orientem a 
atuação do site na coleta e utilização dessas informações, qualquer ato 
praticado sem a autorização do cliente (autorização essa que estaria expressa 
no contrato de adesão divulgado pelo site) pode criar um elevado potencial de 
responsabilização da empresa, mostrando-se presente, ainda, a possibilidade 
de alegação pelo consumidor de desconhecimento da coleta e utilização 
desses dados, o que dificulta a prova em contrário192. 

  

Prevendo os problemas que o uso abusivo dos dados dos consumidores pode vir 

a acarretar, o art. 5º do Projeto de Lei 1.589/99, proposto pela Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB, assim dispõe: 
 
Art. 5º. O ofertante somente poderá solicitar do destinatário informações de 
caráter privado necessárias à efetivação do negócio oferecido, devendo 
mantê-las em sigilo, salvo se prévia e expressamente autorizado a divulgá-las 
ou cedê-las pelo respectivo titular. 
§1º A autorização de que trata o caput deste artigo constará em destaque, não 
podendo estar vinculada à aceitação do negócio. 
§2º Responde por perdas e danos o ofertante que solicitar, divulgar ou ceder 
informações em violação ao disposto neste artigo.  

  

                                                 
191 Ibidem, p. 259. 
192 LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Comércio eletrônico e política de privacidade. Disponível 
em: < http://www.rhoempreendedor.com.br/materias.asp?ID=816&ID_coluna=79 >. Acesso em: 1º de 
setembro de 2007. 
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 É importante que o consumidor receba uma confirmação da efetivação do 

negócio ou de seu cancelamento, passível de impressão, de modo a se documentar para 

uma eventual querela administrativa ou judicial. De posse de um documento escrito, 

físico, impresso em papel com marcas e timbre do site, o consumidor fica muito mais 

confiante na idoneidade do fornecedor. 

 Com o intuito de tornar o comércio eletrônico mais confiável, uma série de 

recomendações foram aprovadas no painel do V Congresso Brasileiro de Direito do 

Consumidor, abaixo transcritas: 
Para que o consumidor possa avaliar com mais segurança os locais de compra 
na internet, é recomendável que ele verifique se a página eletrônica do 
ofertante apresenta com clareza inequívoca as seguintes informações: 
a) nome do ofertante, e o número de sua inscrição no cadastro geral do 

Ministério da Fazenda, e ainda, em se tratando de serviço sujeito a 
regime de profissão regulamentada, o número de inscrição no órgão 
regulamentador; 

b) endereço físico do estabelecimento; 
c) identificação e endereço físico do armazenador; 
d) meio pelo qual é possível contatar o ofertante, inclusive correio 

eletrônico; 
e) o arquivamento do contrato eletrônico, pelo ofertante; 
f) instruções para arquivamento do contrato eletrônico, pelo aceitante, bem 

como para sua recuperação, em caso de necessidade; 
g) os sistemas de segurança empregados na operação193.  

 

 

4.3.1 A publicidade e práticas abusivas no comércio eletrônico 

  

 

 Enquanto no comércio tradicional a publicidade tem por fim enaltecer as 

qualidades do produto, de modo a criar uma preferência, um desejo de aquisição no 

consumidor, para uma compra que se realizaria a posteriori, no comércio eletrônico a 

publicidade assume o papel de chamariz direto para a compra de um produto. É como se 

o publicitário se convertesse num daqueles artistas que ficam à porta dos 

estabelecimentos comerciais expondo sua arte para incentivar os passantes a adentrarem 

na loja. Isso se dá porque o que separa o contato com o anúncio da compra do bem são 

poucos cliques no mouse. 

 As formas de publicidade virtual são as mais variadas. A professora Letícia 

Canut, após consultar diversos autores, assim sintetiza o rol de modalidades: 
[...] os banners, estáticos ou interativos; o spam, que consiste nas mensagens 
não solicitadas enviadas por e-mail, que, apesar de veicular os mais variados 

                                                 
193 Apud MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 150. 
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tipos de mensagens, sejam sociais, correntes ou notícias, assume, na maioria 
das vezes, o caráter de mensagens comerciais, ou seja, de publicidade; os pop 
ups, que são aquelas janelas promocionais que aparecem sem solicitação no 
momento em que um site é acessado, e vinculadas a este mesmo site; os 
metatags, que consistem na utilização de palavras-chaves pelo dono do site, 
para indicar o conteúdo que contém sua página, sendo que é através dos 
metatags que os navegadores, os instrumentos de busca, são atraídos; 
cybersquatting, que consiste na técnica de utilizarem-se nomes de domínio 
semelhantes a marcas famosas194. 

 
 A abusividade de algumas dessas práticas é patente. Senão, vejamos. O spam é 

uma verdadeira praga que assola a internet. O envio de milhões de mensagens não 

autorizadas, ainda que não contenham vírus, sobrecarrega a rede e causa prejuízos. O 

internauta vê sua caixa de e-mail superlotada com ofertas de conteúdo duvidoso, 

despendendo seu tempo apagá-las constantemente. Já os pop ups atrapalham a 

navegação, pois quando surgem do nada, levam o internauta a seguir por um caminho 

indesejado ou à necessidade de apagá-los. Não raro, quando se apaga um, surgem outros 

logo em seguida. 

 Os metatags, que a priori seria um instrumento útil de localização, não raro são 

desvirtuados. Administradores inescrupulosos de sites incluem uma série de palavras 

não condizem com o conteúdo da página como metatags, de modo a ludibriar o 

consumidor. Este, ao abrir o site, depara-se com algo que não tem nada a ver com o que 

procura. 

 O cybersquatting desde sua origem tem um fim ilícito, pois visa a aproveitar-se 

de um marca já consolidada para enganar o consumidor. Com um nome de domínio 

semelhante, criam um site que será acessado por incautos, pensando estarem numa 

página de uma empresa famosa195. 

 Apesar de o CDC por si só vedar as referidas práticas abusivas, a tendência, 

tanto no Brasil quanto no exterior, é a elaboração de uma legislação específica para a 

matéria. O Projeto de Lei 6.210/2002196, por exemplo, regulamenta o spam. Ele prevê 

que a mensagem não solicitada “poderá ser enviada apenas uma única vez”, sendo 

“vedada a repetição do envio da mensagem sem o prévio consentimento do destinatário 

e proibido o envio de mensagem eletrônica não solicitada a quem tiver se manifestado 

                                                 
194 CANUT. Op. cit., p. 168-169. 
195 Como exemplo, temos o site www.gol.com.br, que, apesar de apresentar uma série de ofertas de 
serviços, principalmente passagens aéreas, e contar com a foto de um avião da empresa aérea Gol, não 
possui qualquer vínculo com a referida companhia, cujo site real é www.voegol.com.br. 
196 O Projeto de Lei 6.210/2002, de autoria do ex- deputado federal Ivan Paixão (PPS-SE), encontra-se 
arquivado.  
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contra o seu recebimento.” No âmbito da União Européia, foi aprovada a Diretiva 

2002/58, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no setor 

das comunicações eletrônicas. Tal diretiva exige prévio consentimento do internauta 

para o recebimento de mensagens comerciais (art. 13, 1). Caso uma empresa tenha 

obtido licitamente o e-mail de um cliente para enviar-lhe ofertas, este tem o direito de, a 

qualquer tempo e de modo simplificado, recusar o recebimento de novas mensagens 

(art. 13,2)197. Nos Estados Unidos foi aprovado o Unsolicited Commercial Electronic 

Mail Act of 2001, que ao mesmo tempo que reconhece o spam como um importante 

mecanismo de publicidade para atrair consumidores no ambiente virtual (sec. 2, a, 3), 

também entende que o internauta não pode arcar com os custos do recebimento de 

mensagens não autorizadas (sec. 2, a, 4). A solução encontrada foi conferir ao 

destinatário de mensagens não autorizadas o direito de recusar novos envios (sec. 2, b, 

3)198. 

  

 

4.3.2 A aplicação do direito de arrependimento às contratações realizadas via 

internet 

 

 

 O direito de arrependimento previsto no CDC garante ao consumidor a 

possibilidade de desistir de contrato celebrado fora do estabelecimento comercial do 

fornecedor no prazo de 07 (sete) dias. Surgiu para proteger o consumidor de práticas 

comerciais invasivas, conhecidas como marketing direto, que se aproveitam de um 

comportamento impulsivo por parte daquele, a exemplo da venda em domicílio ou via 

catálogo. Cláudia Lima Marques esclarece que 
 
[...] qualquer fornecedor que pratique a chamada “venda a domicílio”, na 
residência dos consumidores, no seu local de trabalho (repartições, colégios), 
mesmo que por telefone, ou por malote postal, para propor aos consumidores 
a conclusão de contratos de compra e venda, de assinatura de periódicos, de 
consórcios etc., ou para oferecer as prestações de seus serviços, passa a estar 

                                                 
197 UNIÃO EUROPÉIA. Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 
2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações 
electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às comunicações electrónicas). Disponível em : < 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PT:HTML >. Acesso em 
04 de setembro de 2007. 
198 ESTADOS UNIDOS. H.R. 95. To protect individuals, families, and Internet service providers from 
unsolicited and unwanted electronic mail. Jan 3, 2001. Disponível em < http://www.spamlaws.com 
/f/pdf/107hr95.pdf >. Acesso em 04 de setembro de 2007. 
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submetido ao regime especial instituído pelo art. 49 do CDC, visando 
assegurar a boa-fé, a lealdade nas relações contratuais entre consumidor e 
fornecedor199.  

 

É defeso ao fornecedor exigir que o consumidor justifique o porquê de o 

consumidor desejar desfazer o negócio, uma vez que o arrependimento tem caráter 

potestativo, podendo ser manifestado através de uma simples denúncia vazia. Além 

disso, possui caráter de ordem pública. Qualquer cláusula que o exclua ou o limite 

indevidamente será tida como abusiva, devendo ser declarada sua nulidade. Limitação 

prevista pelo CDC é que ele seja exercido no prazo de 07 (sete) dias, que deve ser 

contado excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, na forma do art. 

132 e parágrafos200. O prazo não começa a correr da assinatura do contrato, mas da 

efetiva entrega do produto, que geralmente se dá a posteriori, pois nas contratações fora 

do estabelecimento, o bem geralmente está em local diverso, devendo ser transportado 

até o consumidor. 

As despesas de envio, frete e outros encargos devem ficar a cargo do fornecedor, 

haja vista que são ínsitas à natureza do negócio. O fornecedor que deseje empregar 

práticas mais incisivas de contato com o consumidor, como mala direta ou venda em 

domicílio, deve estar ciente de suas implicações. Se por um lado seu faturamento 

aumenta, pois leva seus produtos onde normalmente não chegariam pela venda em 

estabelecimento físico, por outro existe a possibilidade de algum consumidor 

arrepender-se da compra. Trata-se, pois, de um risco da atividade.201  

Questão tormentosa diz respeito à aplicação ou não do direito de arrependimento 

às compras realizadas via internet. Os questionamentos acerca do tema giram em torno 

do alcance do art. 49 do CDC, abaixo transcrito: 
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar 
de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre 
que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio202. 

                                                 
199 MARQUES. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 70. 
200 Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia 
do começo, e incluído o do vencimento. 
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 
[...] (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 
de junho de 2007.) 
201 GRINOVER et al. Op. cit., p. 552. 
202 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 
de junho de 2007. 
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 O âmago da discussão é a noção de estabelecimento comercial. Para alguns 

autores, a exemplo de Valéria Gregores, o website de uma loja virtual seria o seu 

estabelecimento, logo o direito de arrependimento passível de exercício pelo 

consumidor seria o previsto no art. 429 do Código Civil e não o do Código de Defesa do 

Consumidor, visto que a contratação não teria ocorrido fora do estabelecimento203. Para 

embasar seu entendimento, Gregores se utiliza dos ensinamentos de Fábio Ulhôa 

Coelho, que assim preceitua: 
[...] antes do aparecimento do comércio eletrônico, o estabelecimento 
empresarial era sempre físico, ou seja, a empresa se encontrava instalada em 
imóvel acessível pelo consumidor; com o comércio eletrônico surge uma 
nova espécie de estabelecimento, fisicamente inacessível: o consumidor 
manifesta aceitação em relação às ofertas por meio da transmissão eletrônica 
de dados. É o estabelecimento virtual204. 

 
 Segundo a referida autora, há de se diferenciar duas situações no comércio 

eletrônico. A primeira, e mais comum, é aquela em que o consumidor navega em busca 

de um produto, tendo tempo suficiente para aferir suas características e refletir acerca da 

aquisição do mesmo. Neste caso, não haveria que se falar em direito de arrependimento 

exercitável em 07 (sete) dias. A segunda situação está relacionada a anúncios de bens 

enviados ao e-mail do internauta, uma forma agressiva de marketing, que atrairia o 

consumidor para uma compra impulsiva205. 

 A outra corrente, defendida por Cláudia Lima Marques, Ricardo Lorenzetti206e 

outros autores, entende ser plenamente aplicável o direito de arrependimento previsto no 

art. 49 do CDC às relações de consumo eletrônico, com o intuito de proteger os 

consumidores de compras irrefletidas e por impulso. Para esses autores, a contratação 

celebrada por meio eletrônico - independentemente de ter o consumidor se dirigido à 

loja virtual ou ter recebido uma oferta via e-mail - trata-se de contratação à distância, 

possui um forte apelo emocional, sem contar a impossibilidade de se ter um contato 

físico com o produto para avaliar certos aspectos. O consumidor poderia comprar uma 

roupa e não ficar satisfeito com a textura do tecido, ou adquirir um produto eletrônico 

impelido por um impulso momentâneo. 

 Parece-nos que indiscutível a aplicação do direito de arrependimento nas 

relações de consumo eletrônico. Isso porque se trata de uma contratação fora do 

                                                 
203 GREGORES. Op. cit., p. 119-125. 
204 Apud GREGORES. Op. cit., p. 123. 
205 Ibidem, p. 124. 
206 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 278-281. 
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estabelecimento físico, com todas as implicações que disso decorrem. A 

impossibilidade de ver, sentir, avaliar o acabamento e a qualidade do bem justifica a 

possibilidade de arrependimento, assim como a inexistência de um vendedor presente 

que possa sugerir outro produto mais adequado às suas necessidades ou tirar eventuais 

dúvidas. Imagine a situação de um consumidor seduzido por uma bela propaganda num 

website que relacione um perfume ao aroma das flores do campo. Ainda que 

perfumistas atestem ser o perfume representativo das flores de campo, o consumidor 

pode não se agradar do cheiro e desejar o desfazimento do negócio. Da mesma forma, 

pode ele adquirir determinado software e, ao receber, descobrir ser incompatível com 

seu sistema operacional. Daí a extrema importância da qualidade e abrangência das 

informações prestadas pela loja virtual na fase pré-contratual para evitar que 

consumidores exerçam o direito de arrependimento. Interessante a lição de Nelson Nery 

Júnior acerca do tema: 
 
Além da sujeição do consumidor a essas práticas comerciais agressivas, fica 
ele vulnerável também ao desconhecimento do produto ou serviço, quando a 
venda é feita por catálogo, por exemplo. Não tem oportunidade de examinar 
o produto ou serviço, verificando suas qualidades e defeitos etc. 
Essas situações verificam-se, de ordinário, fora do estabelecimento 
comercial, como, por exemplo, com a venda porta a porta, por telefone, por 
reembolso postal, por fax, por videotexto, por prospectos etc. O Código 
protege o consumidor contra toda e qualquer contratação realizada fora do 
estabelecimento comercial, concedendo-lhe o prazo de sete dias para 
arrepender-se do negócio, sem nenhum ônus207. 

 
 
 Conforme se depreende da exposição da matéria, a idéia fulcral do direito de 

arrependimento é resguardar o consumidor de uma compra impensada ou da surpresa de 

receber um produto que não atenda às suas expectativas. Sendo assim, discordamos do 

pensamento de Valéria Gregores, que restringe demasiadamente a aplicação do referido 

direito ao comércio eletrônico, entendendo-o válido apenas para as ofertas enviadas via 

e-mail. Entretanto, a idéia de Nelson Nery Júnior, no sentido da inaplicabilidade do 

direito de arrependimento a contratações fora do estabelecimento celebradas quando não 

houver erro ou impulso por parte do consumidor, de forma cabalmente provada, parece-

nos acertada, sob pena de se desfigurar o instituto para agasalhar um evidente abuso de 

direito. Assim se expressa o referido autor: 
 
O caso concreto é que vai determinar o que seja venda fora do 
estabelecimento comercial sujeita ao direito de arrependimento ou não. Se for 

                                                 
207 GRINOVER et al. Op. cit., p. 550. 
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dos usos e costumes entre as partes a celebração de contratos por telefone, 
por exemplo, não incide o dispositivo e não há o direito de arrependimento. 
O consumidor pode ter relações com empresa que fornece suporte para 
informática e adquirir, mensalmente, formulários contínuos para computador, 
fazendo-o por telefone. Conhece a marca, as especificações, e o fornecedor já 
sabe qual a exigência e preferência do consumidor. Negociam assim há seis 
meses continuados, sem reclamação por parte do consumidor. Nesse caso, é 
evidente que se o contrato de consumo se der nas mesmas bases que os 
anteriores, não há o direito de arrependimento. Havendo mudança da marca 
do formulário, ou das especificações sempre exigidas pelo consumidor, tem 
ele o direito de arrepender-se dentro do prazo de reflexão208. 

    
 
 Outra possível limitação do direito de arrependimento estaria relacionada à 

natureza do produto adquirido ou serviço contratada. Em certos casos, o exercício de tal 

direito torna-se antifuncional, pois o fornecedor seria obrigado a suportar um ônus 

muito pesado. É o caso da compra de softwares ou músicas on-line, em que após o 

pagamento, o consumidor faz o download do arquivo, armazenando-o em seu 

computador. A menos que o produto apresente algum vício, entendemos que sua 

devolução imotivada, com conseqüente estorno da quantia paga, é algo abusivo, pois o 

usuário pode em poucos instantes copiar o arquivo e gozá-lo inteiramente.  

Pela razão acima aludida, a legislação italiana determina que o direito de 

arrependimento não se aplica quando se tratar de: a) prestação de serviços cuja 

execução já tenha iniciado com a aquiescência do consumidor; b) fornecimentos de bens 

e serviços relacionados à flutuação do mercado financeiro; c) bens personalizados, ou 

feitos sob medida; d) software aberto para o consumidor ou produtos audiovisuais; e) 

jornais ou revistas; f) loterias.209  

      

  

   

 

                                                 
208 Ibidem, p. 551. 
209 LORENZETTI. Op. cit., p. 402. 
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5 A RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  
 

 

A palavra responsabilidade deriva do termo latino respondere, que possui, 

dentre outros significados, o de comprometer-se, garantir, assegurar. A partícula “re” 

tem a função reforçar o sentido de spondere210, que significa prometer com solenidade. 

Ao se trazer essa noção para o âmbito jurídico, diz-se que, a responsabilidade surge 

diante da violação de uma obrigação anterior211, ou seja, de um ato ilícito212, que venha 

a causar dano. Vige, pois, o brocardo latino neminem laedere: ninguém deve ser lesado, 

e, caso isso ocorra, é mister que haja a correspondente indenização, de modo a 

restabelecer as parte ao status quo ante. A reparação há de ser plena, abrangendo não só 

as perdas e danos, mas também os lucros cessantes, conforme o princípio da restitutio in 

integrum, uma vez que “indenizar pela metade é responsabilizar a vítima pelo resto213”. 

 A distinção entre obrigação e responsabilidade é claramente demonstrada no art. 

389 do Código Civil214. Somente após o descumprimento da obrigação é que surge a 

responsabilidade, que nada mais é que a recomposição do dano ocasionado. Elas andam 

juntas, não paralelamente, mas sucessivamente. Daí as palavras de Larenz: “a 

responsabilidade é a sombra da obrigação.215” Da mesma forma que não há uma sombra 

sem um corpo físico, não há responsabilidade sem uma obrigação anterior. 

 As obrigações podem ser voluntárias ou legais. As primeiras têm seu conteúdo 

livremente estipulado pelas partes, a exemplo dos negócios jurídicos. Já as segundas já 

                                                 
210 O verbo latino spondere, cujas remotas origens indo-européias encontram a raiz spend, dá a idéia de 
"solenização de um ritual  religioso". Dele se originaram também as palavras “esposo” e “esponsais”. 
MIRANDA, Simão de. Curiosidades da etimologia. Disponível em < http://www.persocom.com.br/ 
simao/Curiosidades%20da%20etimologia.htm >. Acesso em: 02 de maio de 2007. 
211 Daí a obrigação ser considerada um dever jurídico primário e a responsabilidade um dever jurídico 
secundário ou sucessivo.  
212 Como regra geral, a responsabilidade deriva de um dano causado por ato ilícito, entretanto pode haver 
responsabilidade decorrente de atos lícitos, como nos casos de legítima defesa ou estado de necessidade. 
213 Daniel Pizarro, apud ZVEITER, Waldemar. O consumidor e os desastres aéreos. Disponível em: < 
http:// clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=316426>. Acesso em: 06 de junho de 2007. 
214 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios. (BRASIL. Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
215 Apud CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 24. 
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vêm definidas em lei, cabendo aos indivíduos tão-somente cumpri-las. O caput do art. 

927 do Código Civil, e.g., prevê a obrigação de indenizar caso se verifiquem seus 

pressupostos216. O desrespeito a qualquer delas gera o dever de indenizar. Sérgio 

Cavalieri assim enumera as causas jurídicas que levam à responsabilidade:  
 
ato ilícito (strictu sensu), isto é, lesão anti-jurídica e culposa dos 
comandos que devem ser observados por todos; b) ilícito contratual 
(inadimplemento), consistente no descumprimento de obrigação 
assumida pela vontade das partes; c) violação de deveres especiais de 
segurança, incolumidade ou garantia impostos pela lei àqueles que 
exercem atividades de risco ou  utilizam coisas perigosas; d) obrigação 
contratualmente assumida de reparar o dano, como nos contratos de 
seguro e fiança (garantia); e) violação de deveres especiais impostos pela 
lei àquele que se encontra numa determinada relação jurídica com outra 
pessoa (caso de responsabilidade indireta), como os pais em relação aos 
filhos menores, tutores e curadores em relação aos pupilos e curatelados; 
f) ato que, embora lícito, enseja a obrigação de indenizar nos termos 
estabelecidos pela própria lei (ato praticado em estado de 
necessidade)217. 

 
Entretanto, até que se atingisse esse nível de complexidade, a responsabilidade 

civil passou por uma longa evolução, que será esboçada no tópico que se segue. 

 

 

5.1.1 Histórico da responsabilidade civil 

 

 

 No início da convivência humana em sociedade, os danos porventura causados 

por outrem eram retorquidos de imediato. Não havia regramento estatal acerca da 

matéria, logo imperava a vindita privada, sem qualquer limite. Em suma, pagava-se o 

mal com o mal. 

  Num estágio posterior de evolução, surge a lei de talião218, que busca a 

regulamentação da vindita privada, preconizando que as punições fossem idênticas aos 

delitos. O Código de Hamurabi, adotado pela civilização babilônica no século XVIII 

                                                 
216 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo 
[...] (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http:// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
217 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p. 28. 
218 Do latim Lex Talionis, consiste na justa reciprocidade entre o crime e a pena. Escreve-se com inicial 
minúscula, pois não se trata, como muitos pensam, de nome próprio. Encerra a idéia de correspondência 
de correlação e semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo imposto a quem o causou: para tal 
crime, tal e qual pena. Está no Direito hebraico (Êxodo 21:23–5: o criminoso é punido taliter, ou seja, 
talmente, de maneira igual ao dano causado a outrem). (LEI DO TALIÃO. In: Wikipedia. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_tali%C3%A3o>. Acesso em 29 de setembro de 2007.  
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a.C, e inspirado na referida lei, partia o famoso princípio do “olho por olho, dente por 

dente”. O próprio Estado garantia ao lesado o direito de ver seu ofensor punido, sem se 

questionar se agira com culpa, na mesma medida e do mesmo modo da ofensa. Vejamos 

alguns exemplos219: “229º - Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz 

solidamente e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto 

deverá ser morto.” No artigo seguinte, há um exemplo que ilustra em toda a sua 

severidade o princípio que rege este código: “230º - Se fere de morte o filho do 

proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto.” 

 A Lei das XII Tábuas (Lex Duodecim Tabularum ou Duodecim Tabulae), 

primeira compilação escrita das leis romanas, levada a cabo no séc. V a. C., também se 

inspirava na lei de talião: 
 
Para coibir abusos, o poder público intervinha apenas para declarar quando e 
como uma vítima poderia ter o direito de retaliação, produzindo na pessoa do 
lesante dano idêntico ao que experimentou. Na lei das XII Tábuas, aparece 
significativa expressão desse critério na tábua VII, lei 11ª: “si membrum 
rupsit, ni cum io pacit, talio esto” (se alguém fere a outrem, que sofra a pena 
de Talião, salvo se existiu acordo). A responsabilidade era objetiva, não 
dependia de culpa, apresentando-se apenas como uma reação do lesado 
contra a causa aparente do dano220.  

   

 A responsabilidade civil deu um enorme passo quando se passou a buscar a 

reintegração econômica do dano sofrido. Apesar de ainda não se cogitar a idéia de 

culpa, o Estado passava a proibir a vingança privada, monopolizando o uso da força. A 

indenização passou a ser tarifada de acordo com o dano sofrido. Observa-se tal uso no 

Código de Ur-Nammu, no Código de Manu e até na Lei das XII Tábuas, que, conforme 

visto anteriormente, buscava a composição do dano através de acordo antes de se 

infligir a pena corporal.221 

 A etapa evolutiva seguinte se deu com o Direito Romano, que estabeleceu as 

diferenças entre Direito Público e Direito Privado, Direito Penal e Direito Civil e entre 

pena e reparação. Entendia-se que a punição pecuniária à violação de normas de Direito 

Público deveria ser revertida ao erário, enquanto a violação às normas de Direito 

Privado deveriam ser reparadas mediante indenização paga à vítima. Abandonava-se 

também a noção de indenização previamente tarifada, passando a ser calculada 
                                                 
219 O texto do Código de Hamurabi encontra-se integralmente disponível em : <http://www.dhnet.org.br 
/direitos/anthist/hamurabi.htm>. Acesso em: 29 de setembro de 2007. 
220 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 7º volume – responsabilidade civil. 17. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 10. 
221 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 04-05. 
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proporcionalmente aos danos efetivamente sofridos pelo lesado. Ademais, a Lex 

Poetelia Papiria (326 a. C.), verdadeiro marco jurídico, deslocou a responsabilidade 

corporal do devedor para o seu patrimônio, proscrevendo a escravidão por dívida ou 

nexum, prevista na Lei das XII Tábuas. 

 A Lei Aquília (Lex Aquilia de damno) veio revolucionar o tema introduzindo-se 

a noção de culpa como pressuposto da responsabilidade. Antes de seu advento, o trato 

da responsabilidade focava-se essencialmente no seu aspecto objetivo, ou seja, o dano. 

Os jurisconsultos então passaram a se questionar a respeito dos prejuízos causados por 

menores de idade ou loucos. Apesar do dano, eles não podiam ser responsabilizados, 

pois são incapazes e, por conseguinte, irresponsáveis. Após essas observações, 

introduziu-se um novo requisito como pressuposto da responsabilidade, a culpa. 

Portanto, os três elementos caracterizadores da responsabilidade seriam o damnum – 

lesão na coisa, a iniuria – ato contrário ao direito, e a culpa – o dano deveria ser 

causado por uma conduta culposa ou dolosa do agente222. 

 Os ensinamentos dos romanos, especialmente a consagração da culpa como um 

dos pilares da responsabilidade civil, foram conservados pelo direito consuetudinário no 

decorrer da Idade Média, ingressando no direito moderno pela pena de Domat e Pothier. 

Transcrevo interessante trecho da obra Les Loix Civiles dans leur Ordre Naturel, de 

autoria de Domat e publicada em 1776: 
Toutes les partes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de 
quelque personne, soit imprudente, légereté, ignorance de ce qu’on doit 
savoir, ou autres fautes semblables, si legère qu’elles puissant être, doivent 
être reparée par celui dont l’imprudence ou autre faute y a donné lieu. Car 
c’est um tort qu’il a fait, quand même il n’aurait pas eu intention de nuire223. 

 
 O Direito Francês, por sua vez, inspirado na matriz romana, aprofundou a 

temática da responsabilidade civil. A idéia de que a responsabilidade resulta de uma 

conduta culposa foi positivada no Código de Napoleão de 1804, disseminando-se para 

outras legislações em todo o mundo. Seu art. 1.382, corolário do art. 4º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão224, previa que “tout fait quelconque de 

l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 

                                                 
222 SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 05-
06. 
223 Apud SILVA PEREIRA. Op. cit., p. 06. 
224 Article 4 – La liberté consiste en pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. (Déclaration des droits 
de l’homme e du citoyen de 1789). In: BOINEAU, Jacques; ROUX Jérôme. 200 ans de Code civil. Paris: 
Adpf, 2004, p. 167.   
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le réparer”225. Ademais, preconiza a distinção entre a responsabilidade delitual, já vista 

no art. 1.382, da responsabilidade contratual, constante no art. 1.147226. 

 O legislador francês via a responsabilidade civil como uma justa limitação ao 

direito de liberdade, com o fito de se permitir que este pilar da Revolução de 1789 se 

concretizasse plenamente. Analisando o tema, Jaques Boineau e Jérôme Roux concluem 

que 
[...] au sein du droit des obligations, la liberté se niche encore dans le 
RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE contractuelle [article 
1147] mais aussi délictuelle, dès lors que, comme l’enonce l’article 4 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, “la liberté consiste en 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.” Une telle définition, la 
seule socialement acceptable, de la liberté implique nécessairement 
l’institution d’um régime de reparation des prejudices, quel soit le fondement 
retenu de la responsabilité227. (grifo no original) 

    

 O passo seguinte no quadro evolutivo da responsabilidade civil se deu com o 

advento do conceito da responsabilidade objetiva, independente de culpa, para fazer 

frente aos danos causados no novo modelo de sociedade então vigente, oriundo da 

Revolução Industrial no século XIX. Essa temática será aprofundada no item 5.1.2. 

deste trabalho. 

  

 

5.1.1 A responsabilidade subjetiva 

 

 

 A responsabilidade subjetiva encontra-se prevista no art. 927, caput, do Código 

Civil228. Para que se configure, é necessária a presença da tríade dano, nexo causal e 

culpa229 do agente. É ela que predomina nas relações interindividuais. 

                                                 
225 FRANÇA. Code civil de 21 mars 1804. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ 
VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCIVILL0.rcv&h1=4&h3=165>. Acesso em: 30 de setembro 
de 2007. 
226 Art. 1.147 - Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison 
de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas 
que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune 
mauvaise foi de sa part. (FRANCE. Code civil de 21 mars 1804. Disponível em: < http:// 
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCIVILL0.rcv&h1=4&h3=1
13>. Acesso em: 30 de setembro de 2007.) 
227 BOINEAU, Jacques; ROUX Jérôme. 200 ans de Code civil. Paris: Adpf, 2004, p. 167. 
228 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
(BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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 Sem dúvidas, o seu elemento caracterizador, que o diferencia da 

responsabilidade objetiva, é a necessidade de prova da conduta culposa do agente, que 

deve ser voluntária, podendo ser omissiva ou comissiva. A vítima há de provar que a 

parte ex adversa agiu com dolo de provocar o dano, ou que este fora causado por um 

comportamento negligente, imprudente ou imperito. Por negligência entenda-se uma 

falta de dever de cuidado, baseada na abstenção de uma ação devida, como, por 

exemplo, não realizar a manutenção necessária de um automóvel. A imprudência, por 

sua vez, caracteriza-se por uma ação, um comportamento positivo, de modo a quebrar  o 

dever geral de cautela. É o caso de quem trafega além do limite de velocidade. Por fim, 

a imperícia relaciona-se ao exercício deficiente de uma atividade técnica, para as quais 

geralmente exige habilidades ou conhecimentos especiais. O médico que esquece uma 

pinça no corpo do paciente age com imperícia. 

 Destarte, em se tratando de responsabilidade subjetiva, provando o réu que agira 

com a diligência esperada de um homem médio, o bonus pater famílias dos romanos, 

não há que se falar em culpa. Da mesma forma quando o dano for causado por ato 

involuntário, em que o agente atua independentemente de sua vontade. É o caso da 

coação física, ou vis absoluta, e dos atos reflexos, por não haver a mínima intenção de 

produzir o resultado. 

  

 

5.1.2 A responsabilidade objetiva 

  

 

A teoria da responsabilidade objetiva surgiu no século XIX em função das 

inovações por que a sociedade passava. A consolidação da indústria como meio de 

produção, avanços científicos, especialmente no tocante aos meios de transporte, com a 

locomotiva a vapor, e a explosão demográfica foram fatores decisivos para a 

massificação da sociedade e, por conseguinte, dos acidentes. A todo momento se viam 

pessoas incapacitadas permanentemente em virtude de acidentes de trabalho ou em 

veículos de transporte de coletivo. A resposta do Judiciário aos pleitos indenizatórios 

que se lhe apresentavam, no mais das vezes, era negativa. A teoria então dominante no 

                                                                                                                                               
229 Entenda-se culpa no sentido amplo, que abrange todas condutas contrárias ao direito, tanto as 
intencionais (dolosas) quanto as não-intencionais, fundadas na imprudência, negligência ou imperícia 
(culpa em sentido estrito). 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                280 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 
 

que se refere à responsabilidade era a subjetiva, exigindo por parte da vítima que 

provasse a conduta culposa da empresa. Tratava-se, evidentemente, de uma prova 

“diabólica”, haja vista a disparidade de meios técnicos e financeiros entre as partes. 

Sérgio Cavalieri retrata bem o que se passava à época: 
 
Foi no campo dos acidentes de trabalho que a noção de culpa, como 
fundamento da responsabilidade, revelou-se primeiramente insuficiente. Na 
medida em que a produção passou a ser mecanizada, aumentou 
vertiginosamente o número de acidentes, não só em razão do despreparo dos 
operários mas, também, e principalmente, pelo empirismo das máquinas 
então utilizadas, expondo os trabalhadores a grandes riscos. O operário ficava 
desamparado diante da dificuldade – não raro, impossibilidade – de provar a 
culpa do patrão. A injustiça que esse desamparo representava estava a exigir 
uma revisão do fundamento da responsabilidade civil. Algo idêntico ocorreu 
com os transportes coletivos, principalmente trens, na medida em que foram 
surgindo. Os acidentes multiplicaram-se, deixando as vítimas em situação de 
desvantagem. Como iriam provar a culpa do transportador por um acidente 
ocorrido a centenas de quilômetros de casa, em condições desconhecidas para 
as vítimas230? 

  

Para dar uma resposta a contento aos conflitos que se apresentavam na 

sociedade, a doutrina estabeleceu a noção de responsabilidade objetiva, fundamentada 

pela teoria do risco, em que o dever de indenizar surge da conjugação de três fatores: 

conduta ilícita, dano e nexo causal. Destarte, não mais se afigura necessário provar a 

culpa da parte ré, cuja defesa deve se basear nas excludentes de ilicitude – caso fortuito, 

força maior ou culpa exclusiva da vítima – que rompem o nexo de causalidade. Assim 

se expressa a doutrina francesa sobre o assunto: 
 
[...] la responsabilité civile, fondée non plus sur la faute de l’auteur du 
dommage mas sur le risque auquel son activité expose autrui, n’en cependant 
pas moins intimement liée, elle aussi, à l’idée de liberté. Car enfin, quiconque 
suscite une activité, pour en tirer le cas échéant un profit, susceptible em tout 
cas de nuire à autrui, fait, par-là, usage de sa liberté dont la responsabilité 
apparaît alors comme la contrepartie naturelle231. 
 

 Há diversas teorias do risco a embasar a responsabilidade objetiva, a seguir 

brevemente delineadas232: 

a) Teoria do risco proveito: bem representada pelo brocardo latino ubi 

emolumentum, ibi onus, preceitua que aqueles que auferem os lucros de 

uma atividade danosa também devem suportar os prejuízos por ela 

causados a terceiros. A crítica feita a essa teoria reside no 
                                                 
230 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 154. 
231 BOINEAU, Jacques; ROUX Jérôme. Op. cit., p. 168. 
232 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 155-158, 163. 
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questionamento do que seria lucro. Seria apenas o lucro econômico? 

Ademais caberia à vítima provar que o réu auferiu lucro com a atividade 

que lhe causou o dano;233 

b) Teoria do risco profissional: tem o intuito de proteger especialmente os 

empregados em caso de acidente profissional. Preceitua que o dever de 

indenizar surge quando o dano é decorrência da atividade profissional 

exercida pelo agente; 

c) Teoria do risco excepcional: certas atividades, como a transmissão de 

energia elétrica ou o manuseio de material radioativo, geram, por si só, 

um enorme risco não só aos trabalhadores que exercem tais misteres, mas 

também a toda coletividade. Freqüentemente se lê nos jornais relatos de 

crianças eletrocutadas por soltarem pipa nas proximidades da rede 

elétrica, ou de acidentes causados pelo rompimento de cabos de alta 

tensão. Logo, o responsável por essas atividades deve arcar 

objetivamente com a responsabilidade por eventuais danos que venham a 

causar; 

d) Teoria do risco criado: trata-se de uma ampliação da teoria do risco 

proveito. Defende que quem exerce uma atividade ou profissão, 

independentemente de auferir lucros com ela, é responsável pelos danos 

que ela vir a causar, pois expõe terceiros a risco; 

e) Teoria do risco integral: o dever de indenizar surge a partir da mera prova 

do dano sofrido pela vítima. Trata-se de um aprofundamento da teoria do 

risco, pois não há exclusão da responsabilidade ainda que se prove um 

causa excludente do nexo causal. Em termos legislativos, encontra 

guarida em casos excepcionais, como na indenização paga pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS em caso de acidente de trabalho, bem 

assim no caso de seguro obrigatório de danos causados por veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT). Por exemplo, ainda que um 

funcionário tenha se acidentado por descuido próprio no ambiente de 

trabalho, haverá de ser indenizado pelo INSS. Da mesma forma, o 

pedestre distraído que se lança diante de um automóvel, provocando seu 

atropelamento, também faz jus à indenização referente ao DPVAT. 

                                                 
233 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 156. 
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f) Teoria do risco administrativo: adotada pelo art. 37, §6º, da Constituição 

Federal, prevê que a Administração, assim como as pessoas jurídicas 

prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos 

praticados por seus agentes234. Discorrendo acerca do tema, o mestre 

Celso Antônio Bandeira de Mello assim dispõe:  
 
Ampliando a proteção do administrado, a jurisprudência administrativa da 
França veio a admitir também hipóteses de responsabilidade estritamente 
objetiva, isto é, independentemente de qualquer falta ou culpa do serviço, a 
dizer, responsabilidade pelo risco administrativo ou, de todo modo, 
independente de comportamento censurável juridicamente235.  

 

 

5.1.3 A responsabilidade contratual 

 
 
 A responsabilidade contratual é derivada do inadimplemento ou mora de uma 

convenção celebrada inter partes, tendo seu fundamento legal no art. 389 do Código 

Civil236.  

 Os contratos, verdadeiras fontes do direito, são corolário do princípio da 

autonomia da vontade. As partes decidem livremente com quem contratar, o que 

contratar e o conteúdo da avença, gerando, por conseqüência, um dever positivo de 

cumprir a estipulado. A lei permite, inclusive, a assunção de obrigações por incapazes, e 

conseqüente responsabilização patrimonial, desde que regularmente assistidos ou 

representados, sob pena de invalidade. Se alguma das partes desrespeitar o pactuado, 

cumpre ao credor apenas demonstrar o descumprimento da obrigação, pressupondo-se o 

dano e o nexo causal. Ao devedor restará como meio de defesa provar que adimpliu o 

combinado, deixou de fazê-lo por uma causa excludente de ilicitude ou outro 

                                                 
234 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 
de julho de 2007.) 
235MELLO. Op. cit., p. 930.  
236 Art. 389 – Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogados. (BRASIL. Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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permissivo legal, como a exceção do contrato não cumprido237 e a resolução por 

onerosidade excessiva238. Caio Mário da Silva Pereira elaborou uma feliz síntese do 

tema: 
[...] Uma vez que o contrato traça norma de conduta para os convenentes, 
incorre em culpa aquele que se desvia do pactuado: a norma convencional já 
define o comportamento dos contratantes que estão adstritos em sua 
observância a um dever específico. Diversamente, na culpa aquiliana, o 
lesado tem necessidade de demonstrar a existência de uma norma de 
comportamento, e conseqüentemente a sua infração. O infrator da cláusula 
contratual responde pelos efeitos de sua inadimplência. Em contraposição ao 
dever de obediência ao avençado, o co-contratante adquire um direito, e o 
infrator responde pelo dano causado239. 

  

 

5.1.4 A responsabilidade extracontratual ou aquiliana 

  

 

A responsabilidade extracontratual ou aquiliana difere da contratual por não 

derivar do descumprimento de uma convenção. Sua origem é a violação de um dever 

legal, o dever negativo de não lesar outrem, inexistindo prévio liame jurídico entre o 

agente e a vítima. Ainda que o dano tenha sido causado por culpa levíssima, persiste o 

dever de indenizar, respeitando-se o princípio latino in lege aquilia et levissima culpa 

venit. 

Em se tratando de responsabilidade aquiliana, cumpre à vítima a comprovação 

de que o dano fora causado por ato ilícito do agente. Entretanto, também verificamos a 

responsabilidade extracontratual decorrente de fatos lícitos, a exemplo do dano causado 

em estado de necessidade240, do exercício do direito de passagem forçada241, sem contar 

a responsabilidade objetiva242 oriunda do exercício de atividade perigosa. 

                                                 
237 Art. 476 – Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 
exigir o implemento da do outro. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de 
novembro de 2007.) 
238 Art. 478 – Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se 
tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença 
que a decretar retroagirão à data da citação. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 26 de novembro de 2007.) 
239 SILVA PEREIRA. Op. cit., p. 250. 
240 Art. 929 – Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inc. II do art. 188, não forem culpados 
do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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Nessa seara admite-se, inclusive, que incapazes sejam patrimonialmente 

responsabilizados, ainda que tenham agido sem assistência ou representação, caso os 

seus responsáveis não tenham obrigação de indenizar ou não disponham de meios 

suficientes.243 Por exemplo, suponhamos que rico órfão, menor de idade, destrua o 

patrimônio de outrem. Seu responsável, o tutor, deverá arcar com o ônus da 

indenização, pois agira com culpa in vigilando, permitindo que seu pupilo cometesse 

um ato contrário ao direito. No entanto, caso o tutor não disponha de meios para 

recompor o prejuízo, os bens do tutelado poderão ser onerados para o pagamento da 

dívida. 

 

 

5.1.5 As causas excludentes de responsabilidade civil 

 

 

 A lei estabelece algumas causas excludentes de responsabilidade civil. São 

hipóteses em que, apesar de haver um dano, a conduta do agente não é considerada 

ilícita, ou se verifica o rompimento do nexo causal entre conduta e resultado danoso. 

Destarte, exclui-se a obrigação de indenizar a vítima ou surge, para o agente, direito de 

regresso em face do verdadeiro causador do dano.  

 

 

5.1.5.1 Legítima defesa  

 

  

 A evolução da civilização encaminhou-se no sentido de se proscrever a vingança 

privada e a consecução da justiça com as próprias mãos. Diante de uma pretensão 

                                                                                                                                               
241 Art. 1.285, caput – O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, 
mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será 
judicialmente fixado, se necessário. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 
Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 
de novembro de 2007.) 
242 Cf. item 5.1.2. 
243 Art. 928 – O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por eles responsáveis não 
tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 
/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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resistida, caberia ao cidadão dirigir-se ao Estado-Juiz para obter a solução da 

controvérsia. 

 Entretanto, diante de situações excepcionais, em que a ameaça ou o dano se 

afiguram iminentes, admite-se a legítima defesa. O conceito desse importante instituto 

jurídico encontra-se no art. 25 do Código Penal, que assim dispõe: “Entende-se em 

legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem244.” Por sua vez, o Código Civil 

prevê em seu art. 188, I, que não se constituem atos ilícitos os praticados em legítima 

defesa245. Assim, permite-se o uso da força para resguardar bens jurídicos tutelados, 

como a vida, a integridade física e o patrimônio246, de agressões injustas.  

 Para que se verifique com perfeição a legítima defesa, é mister que a iniciativa 

da agressão tenha partido da vítima, que a ameaça seja atual ou iminente e que haja 

proporcionalidade entre a ação e a reação. Caso não se haja qualquer desses requisitos 

ou ocorram excessos, o ato entrará nas searas da ilicitude. Da mesma forma, nem a 

legítima defesa putativa nem o erro na execução – aberratio ictus - excluem a 

ilicitude247, mantendo-se incólume a obrigação de reparar o dano causado à vítima. 

 

 

5.1.5.2 Exercício regular de um direito 

 

 

 Todo aquele que exerça adequadamente um direito que lhe foi conferido pelo 

legislador não comete ato ilícito, ainda que venha a causar danos a terceiros. Por 

exercício regular entenda-se aquele que se pauta pela moral, bons costumes, respeitando 

                                                 
244 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2007. 
245 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http:// 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007. 
246 A auto-tutela da posse é prevista no próprio Código Civil: 
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, 
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 
 § 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto 
que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou 
restituição da posse. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 
2007.) 
247 A legítima defesa putativa ocorre quando o agente acredita estar na iminência de uma agressão injusta 
ou diante de um ataque, sendo que, em verdade, tais idéias não passam de imaginação. No erro na 
execução, o agente busca atingir seu ofensor, mas, sem querer, acaba por lesar terceiros. Esses institutos 
podem excluir a culpabilidade, mas não a ilicitude do fato. 
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o fim social dos contratos e da propriedade. De fato, seria algo teratológico obrigar o 

agente a reparar danos eventualmente causados se seu agir estava amparado por uma 

norma preexistente.  

 Ciente de que o exercício regular de um direito pode vir a causar danos, o 

Código Civil positivou na parte final do inciso I do art. 188 que sua prática não constitui 

ato ilícito, logo não gera o dever de reparação. Como exemplo de exercício regular de 

um direito temos o protesto de um título executivo extrajudicial ou a inclusão do nome 

de um mal pagador em cadastros de restrição ao crédito. 

No entanto, atenta à realidade da vida, a lei substantiva civil também prevê no 

art. 187248 que o exercício abusivo de direito reconhecido rompe a fronteira da licitude, 

constituindo-se num ilícito e gerando o dever de indenizar a vítima. Dissertando sobre o 

tema, Cavalieri aduz que 
 
O fundamento principal do abuso de direito é impedir que o direito sirva 
como forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize seu poder com 
finalidade distinta daquela a que se destina. O ato é formalmente legal, mas o 
titula do direito se desvia da finalidade da norma, transformando-o em ato 
substancialmente ilícito. E a realidade demonstra ser isso perfeitamente 
possível: a conduta está em harmonia com a letra da lei, mas em rota de 
colisão com os seus valores éticos, sociais e econômicos – enfim, em 
confronto com o conteúdo axiológico da norma legal249. 

 
 A legislação brasileira, ao tratar do abuso de direito, adota a teoria objetiva. 

Sendo assim, não se faz necessário perscrutar se o agente tinha consciência de que 

estava incorrendo em abuso de direito. Basta provar que o exercício do direito excedeu 

os limites impostos pela boa-fé, bons costumes ou pelo fim social ou econômico da 

norma250. Nesse sentido, o Enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal em 2002 prevê que “a 

responsabilidade civil decorrente de abuso de direito independe de culpa, e fundamenta-

se somente no critério objetivo finalístico251.” 

                                                 
248 Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (BRASIL. Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
249 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 170. 
250 Ibidem, p. 170. 
251 Os Enunciados da I Jornada de Direito Civil estão disponíveis em <www.cjf.gov.br/revista 
/enunciados/IJornada.pdf>. Acesso em: 13 de outubro de 2007. 
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 Exemplo característico de abuso de direito é a prática de atos processuais 

manifestamente protelatórios, que geram a litigância de má-fé. O aresto infra 

colacionado demonstra como os tribunais vêm enfrentando a matéria: 
 
Abuso do direito de recorrer – Tentativa de rediscussão, por meio de exceção 
de pré-executividade, da matéria decidida no processo de conhecimento – 
Litigância de má-fé. 
A exceção de pré-executividade, que só é admissível em casos excepcionais, 
não pode ser utilizada como meio para se renovar o processo de 
conhecimento, nem para se rever o que ali ficou decidido. O processo, que 
tem por finalidade superior viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, não 
pode ser utilizado de modo a permitir o abuso de direito, agora 
expressamente previsto no art. 187 do novo Código Civil, ensejador da 
obrigação de indenizar (art. 927). 
Litigância de má-fé é justamente o oposto da boa-fé, assim entendida a 
probidade, a lealdade, a transparência, a cooperação etc., erigida pelo novo 
Código como limite intransponível para o exercício de todo e qualquer direito 
subjetivo, uma espécie de cinto de segurança da ordem jurídica252.  

 

 

5.1.5.3 Estado de necessidade 

  

 

A lei permite que o indivíduo, para preservar sua pessoa ou os seus bens de 

perigo iminente, adentre na esfera jurídica de outrem, inclusive causando-lhe danos 

estritamente necessários para a remoção do perigo. Diante da falta de alternativa para o 

agente, seu ato não é considerado ilícito, consoante o art. 188, II, do Código Civil253. 

Todavia, apesar da licitude de seu comportamento, permanece o dever de 

indenizar aquele que teve o direito violado, exceto se este fora o causador do perigo, nos 

termos dos artigos 929 e 930 do Código Civil254. Apesar de ressalvar o direito de 

regresso em face do causador do perigo, trata-se de uma exceção deveras contraditória, 

                                                 
252 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 2ª Câmara Cível. Agravo de 
Instrumento 8.779/2003. Relator: Desembargador Sergio Cavalieri Filho. In CAVALIERI FILHO. Op. 
cit., p. 198-199. 
253 Art. 188 – Não constituem atos ilícitos: [...] II- a deterioração ou destruição de coisa alheia, ou lesão à 
pessoa, a fim de remover perigo iminente. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 
em: 26 de novembro de 2007.) 
254 Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados 
do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o 
autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. (BRASIL. Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
CCIVIL/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2007.) 
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em que um ato lícito, em conformidade com a ordem jurídica, gera o dever de 

indenizar.255 Com razão, Carlos Roberto Gonçalves antevê que “[...] tal situação pode 

desencorajar muitas pessoas a tomar certas atitudes necessárias para a remoção de 

perigo iminente256.” Como solução para o dilema, o referido civilista cita a lição de 

Wilson Melo da Silva: 
 
Ora, se razoável não é que a vítima inocente de um dano que se levou a efeito 
com a finalidade de se afastar um perigo iminente, que viesse a prejudicar 
terceiros, fique desamparada, razoável não é, também, que o autor do dano 
que a tal situação chegou por uma dura contingência e não por vontade 
própria, venha a arcar com a totalidade dos prejuízos que seu ato teria 
determinando com a destruição ou com a deterioração da coisa alheia, no 
intuito de afastar um dano iminente que talvez o prejudicasse. A solução 
equilibrada, portanto, só poderia ser a da indenização por uma 
responsabilidade limitada, indenização possível apenas por arbitramento do 
juiz, ex bono et aequo, e não a da indenização ampla e comum257. 

 

 De fato, entendemos que equiparar a indenização devida por alguém que age em 

estado de necessidade com a devida por quem age de modo culposo ou doloso é injusto. 

Anda bem a doutrina que recomenda uma indenização eqüitativa, conforme as 

circunstâncias do caso, em lugar da reparação integral. 

 Por fim, ainda que o sujeito seja absolvido na esfera criminal com base no estado 

de necessidade, o dever civil de reparar o dano permanece, caso a vítima não tenha sido 

a causadora do perigo. 

 

 

5.1.5.4 Fato da vítima  

 

 

 Quando é o próprio agir da vítima que lhe causa danos, há o rompimento do 

nexo causal entre a conduta do agente e a lesão perpetrada. Assim, rompido o nexo 

                                                 
255 A empresa cujo preposto, buscando evitar atropelamento, procede a manobra evasiva que culmina no 
abalroamento de outro veículo, causando danos, responde civilmente pela sua reparação, ainda que não se 
configure na espécie a ilicitude do ato, praticado em estado de necessidade. Direito de regresso 
assegurado nos termos do art. 1.520, c/c o art. 160, II, do CC [de 1916, correspondentes aos arts. 930 e 
188, II, do novo]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 124.527-SP. In: 
GONÇALVES. Op. cit., p. 734.). 
256 GONÇALVES. Op. cit., p. 733. 
257 Ibidem, p. 733-734. 
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causal, não se pode falar em responsabilidade do agente258. Nesses casos, ele é um mero 

instrumento utilizado pela vítima. Contudo, para que não exista o dever de indenizar, é 

necessário que o dano tenha sido ocasionado exclusivamente pela conduta da vítima. 

Caso o agente tenha contribuído para a lesão, verifica-se a concorrência de culpas, que 

permite apenas uma minoração de sua responsabilidade, com a correspondente redução 

da indenização259. Em resumo, 
 
Quando se verifica a culpa exclusiva da vítima, tollitur quaestio: inocorre 
indenização. Inocorre igualmente se a concorrência de culpas do agente e da 
vítima chegam ao ponto de, compensando-se, anularem totalmente a 
imputabilidade do dano. O que importa, no caso, como observam Alex Weill 
e François Terré, é apurar se a atitude da vítima teve o efeito de suprimir a 
responsabilidade do fato pessoal do agente, afastando a sua culpabilidade260. 

 

   Caso clássico de culpa exclusiva da vítima é aquele em que o pedestre se projeta 

diante de um automóvel em alta velocidade. Ao motorista não é dada sequer a 

oportunidade de frear. Injusto seria nesses casos responsabilizar um motorista 

cumpridor das leis de trânsito pelo fatídico atropelamento. O aresto abaixo colacionado 

bem representa a situação: 
 
Responsabilidade civil – Atropelamento – Culpa exclusiva da vítima, que 
assumiu completamente o risco da travessia da rua, sem tomar qualquer 
cautela, fazendo-o fora da faixa de pedestres, próximo ao cruzamento onde se 
encontra localizado um farol – Existência de placas, nas proximidades do 
evento, indicativas de que a travessia de pedestres só pode ser feita pela faixa 
apropriada – Pistas da avenida separadas por canteiro central, onde se 
encontram cravados piquetes utilizados para o suporte de correntes (duas) 
obstaculizando a travessia de pedestres, fora da faixa apropriada, existente 
junto ao semáforo – Improcedência da ação261.  

 

 

5.1.5.5 Fato de terceiro  

 

                                                 
258 Em toda sua sapiência, os antigos romanos preceituavam: “Quo quis ex culpa sua damnum sentit, non 
intelligentur damnum sentire.” Traduzindo, “não parece sofrer dano o que sente por culpa sua.” 
Dicionário de expressões jurídicas em latim disponível em <http://www.buenoecostanze.adv 
.br/option,com _glossary/func,display/letter,A/Itemid,82/catid,40/page,1/>. Acesso em 13 de outubro de 
2007. 
259 Acidente de trânsito – Ingresso em rodovia sem as cautelas necessárias e em local de razoável 
visibilidade – Reconhecimento, porém, de excessiva velocidade imprimida pelo outro veículo – Culpa 
concorrente reconhecida – Indenizatória parcialmente procedente. (SÃO PAULO. 1º Tribunal de Alçada 
Cível de São Paulo. 3ª Câmara Especial. Apelação 430.982/90 – Itapecerica da Serra. Relator: Carlos R. 
Gonçalves. In: GONÇALVES. Op. cit., p. 745.)  
260 SILVA PEREIRA. Op. cit., p. 298. 
261 SÃO PAULO. 1º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo. 7ª Câmara Especial. Apelação 321.812/84. 
Relator: Régis de Oliveira. In: GONÇALVES. Op. cit., p. 744.)  
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 Em se tratando de responsabilidade civil, terceiro é todo aquele estranho ao 

binômio agente-vítima. Para que intervenha na relação como excludente de 

responsabilidade, é necessário que sua conduta seja a causa exclusiva do dano, sendo o 

agente apenas o responsável aparente. Nesses casos, entende-se que a intervenção do 

terceiro real causador do dano equipara-se ao caso fortuito ou à força maior, excluindo-

se o nexo de causalidade. É o que se verifica no caso de um engavetamento de veículos: 

um automóvel colide na traseira de outro, que se desloca, atingindo um terceiro 

automóvel. Qual a culpa do primeiro motorista atingido? Obviamente, nenhuma. Seu 

veículo foi mero instrumento para o dano no terceiro.  

 Quanto à responsabilidade pelo pagamento da indenização, tanto a doutrina 

quanto a jurisprudência se dividem. Alguns entendem que, apesar de o agente ter sido 

mero instrumento do dano, cabe-lhe o dever de repará-lo, assistindo-lhe o direito de 

ajuizar ação regressiva em face do terceiro, nos moldes do preceituado no art. 930 do 

Código Civil262. Nesse sentido, Rui Stoco estabelece que  
 
[...] o causador direto do dano tem a obrigação de repará-lo, ficando com o 
direito à ação regressiva contra o terceiro, de quem partiu a manobra inicial e 
ensejadora da colisão. Tal solução teria aplicação, inclusive, àqueles casos 
em que o causador direto do dano tenha sido um mero instrumento do autor 
do ato inicial, porque dirigia corretamente e foi atirado contra a vítima pelo 
abalroador, que, entretanto, não tem recursos financeiros para ressarci-lo263. 

  

Em sentido diverso, entendendo que na hipótese de o fato de terceiro equiparar-

se à força maior, retirando qualquer possibilidade de ação por parte do agente causador 

direto do dano, descaberia a este o pagamento que qualquer indenização. Embasando 

esse pensamento, colaciona-se o seguinte aresto da lavra de Carlos Roberto Gonçalves: 

 
O fato de terceiro exclui a responsabilidade do causador direto do dano 
quando equiparável ao caso fortuito, ou seja, quando é de tal intensidade que 
exclui a liberdade de ação deste. Nesse caso, afasta-se a teoria do risco e 
firma-se a responsabilidade do terceiro como causador único do evento264.  

  
                                                 
262 Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o 
autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. (BRASIL. Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
263 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1997, p. 80. 
264 SÃO PAULO. 1º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo. 6ª Câmara Especial. Apelação. Relator: 
Carlos Roberto Gonçalves. In: STOCO. Op. cit., p. 82. 
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 O presente trabalho não tem por escopo apresentar uma posição definitiva acerca 

dessa controvérsia, mormente quando estão em jogo o direito de partes inocentes: de um 

lado uma vítima do evento, do outro um agente que fora mero instrumento para a 

causação do dano. Entretanto, cumpre-nos ressaltar o caráter majoritário da primeira 

doutrina.  
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5.1.5.6 Caso fortuito e força maior 

 

 

 Tanto o caso fortuito quanto a força maior se tratam de eventos imprevisíveis e 

inevitáveis que levam ao rompimento do nexo de causalidade e, por conseguinte, à 

exclusão da responsabilidade do agente. O Código Civil disciplina a matéria no art. 393, 

abaixo transcrito, in verbis: 
 
Art. 393 – O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se 
responsabilizado. 
Parágrafo único – O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.265  

 

 Da leitura do dispositivo legal, percebe-se que o legislador optou por não 

estabelecer qualquer distinção entre caso fortuito e força maior, equiparando seus 

efeitos. No entanto, a doutrina estabelece as seguintes diferenciações: 
 
[...] Em pura doutrina, distinguem-se esses eventos, a dizer que o caso 
fortuito é o acontecimento natural, derivado da força da natureza, ou o fato 
das coisas, como o raio, a inundação, o terremoto, o temporal. Na força 
maior há um elemento humano, a ação das autoridades (factum principis), 
como ainda a revolução, o furto ou roubo, o assalto ou, noutro gênero, a 
desapropriação. Esmein enxerga na força maior o caráter invencível do 
obstáculo e no caso fortuito o caráter imprevisto. Colin e Capitant 
caracterizam o caso fortuito como a “impossibilidade relativa” ou 
impossibilidade para o agente, enquanto que a força maior implica uma 
“impossibilidade absoluta” porque assim se apresenta para qualquer pessoa. 
Agostinho Alvim, um tanto na linha de Colin e Capitant, vê no caso fortuito 
um impedimento relacionado com a pessoa do devedor enquanto que a força 
maior é um acontecimento externo266. (grifos no original) 
 

 
 Como visto, diferenciar o caso fortuito da força maior é uma tarefa tormentosa, 

não havendo qualquer consenso acerca dos mesmos. O que importa é que tanto um 

quanto o outro conduzem ao mesmo resultado: a exclusão da responsabilidade do 

agente. 

                                                 
265BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007. 
266 SILVA PEREIRA. Op. cit., p. 303. 
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 Para que se verifique o caso fortuito ou a força maior, é necessária a presença de 

certos requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de descaracterizá-los. Carlos Roberto 

Gonçalves assim enumera as seguintes exigências para a sua configuração: 
 
[...] a) o fato deve ser necessário, não determinado por culpa do devedor, 
pois, se há culpa, não há caso fortuito; e reciprocamente, se há caso fortuito, 
não pode haver culpa, na medida em que um exclui o outro. Como dizem os 
franceses, culpa e fortuito ces sont des choses que hurlent de se trouver 
ensemble; b) o fato deve ser superveniente e inevitável; c) o fato deve ser 
irresistível, fora do alcance do poder humano267.  

 
 Dessa forma, resta claro que não pode haver culpa por parte do agente, que 

também é surpreendido pelo fortuito, pelo acaso. Verificando-se que um 

comportamento imprudente ou negligente causou ou potencializou o dano, a 

responsabilidade permanecerá incólume, como observado no aresto seguinte: 

 
Responsabilidade civil – Desmoronamento de encosta – Causa adequada – 
Inocorrência de força maior 
O fato de ter o desmoronamento ocorrido durante a realização de obras de 
terraplanagem e apenas no local onde havia movimentação de terras 
evidencia que as chuvas, embora torrenciais, não foram a causa determinante 
do evento, mormente quando já previstas na região, tanto assim que o 
engenheiro responsável pelas obras advertiu a apelante dos riscos meses antes 
do acidente. 
Quando o evento, além de previsível, era evitável mediante emprego de 
técnica adequada, não há que se falar em caso fortuito ou de força maior, mas 
sim em culpa268. (grifo no original) 

 

 

5.1.5.7 Cláusula de não indenizar ou de irresponsabilidade 

 

  

A cláusula de não indenizar é um acordo de vontades em que uma parte abre 

mão do direito à reparação em virtude da inexecução total ou parcial do contrato, 

eximindo a outra de qualquer responsabilidade. Ela tem guarida apenas no âmbito da 

responsabilidade contratual, e desde que não vá de encontro a normas de ordem pública, 

à boa fé ou aos bons costumes, devendo ser interpretada restritivamente, como a 

renúncia. Sua estipulação em sede de responsabilidade aquiliana é eivada de nulidade.  

Essa cláusula é bastante controvertida, uma vez que põe em xeque dois 

princípios basilares do contrato. De um lado temos a autonomia de vontade, que permite 

                                                 
267 GONÇALVES. Op. cit., p. 761. 
268 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 3ª Câmara Cível. Apelação 
1.347/94. Relator: Desembargador Sergio Cavalieri Filho. In CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 92. 
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às partes se obrigar da forma que melhor lhes convier, especialmente quando se está em 

jogo apenas interesses patrimoniais. Do outro, há quem enxergue na cláusula de não 

indenizar uma verdadeira imoralidade, contrária ao interesse social.  

De fato, a referida cláusula não é bem vista na doutrina, na legislação nem na 

jurisprudência. A súmula 161 do Supremo Tribunal Federal veda expressamente sua 

estipulação nos contratos de transporte269. O CDC proíbe sua aplicação nos contratos de 

consumo, consoante dispostos nos artigos 24, 25, caput, e 51, I270. Não é dado ao 

consumidor abrir mão dessa proteção, haja vista que as normas desse diploma são de 

ordem pública.  

Nos contratos em que a aplicação da cláusula de não indenizar é permitida, a 

doutrina enumera certos requisitos para a sua validade271, a saber: bilateralidade de 

consentimento; não-colisão com preceito de ordem pública; igualdade de posição das 

partes; inexistência do escopo de excluir o dolo ou a culpa grave do estipulante; 

ausência da intenção de afastar obrigação inerente à função272. Caso haja violação a 

qualquer dessas condições, a multimencionada cláusula será nula, persistindo a 

responsabilidade do agente. Enfatizando a necessidade de observância desses requisitos, 

Álvaro Luiz Damásio Galhanone aduz que  
 
A cláusula de não indenizar é, portanto, convenção que, em princípio, deve 
ser reputada válida e eficaz, desde que regularmente discutida e aceita por 
ambas as partes, posicionadas em igualdade absoluta. Exatamente por esse 
motivo, não pode merecer guarida sempre que, por qualquer razão, 
encontrarem-se os contratantes em situações diversas, rompendo-se, assim, o 
equilíbrio entre eles, e a possibilidade de uma livre negociação. Dentre todas 

                                                 
269 Súmula 161 do STF - Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Disponível 
em: <http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0151a0180. htm>. 
Acesso em 14 de outubro de 2007. 
270 Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a 
exoneração contratual do fornecedor. 
 Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação 
de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. [...] 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas 
relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser 
limitada, em situações justificáveis; [...] (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
271 GONÇALVES. Op. cit., p. 770-771. 
272 “A cláusula contratual que exclua a responsabilidade do estacionamento por danos ocorridos no bem 
ali depositado não pode prevalecer, pois contraria a essência e ao próprio objeto da convenção.” (SÃO 
PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Cível. Apelação. Relator: Luiz de 
Azevedo. In: STOCO. Op. cit., p. 74. 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         295 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

as restrições que pode sofrer, é a de maior importância a que condiz com sua 
aplicação nos contratos de adesão273. [...]  

 

   A jurisprudência é pródiga em determinar a nulidade de cláusulas de 

irresponsabilidade, especialmente quando se trata de contratos de consumo. Não raro os 

fornecedores tentam aproveitar-se da ingenuidade dos consumidores para inverter o 

jogo dos riscos em desfavor deles. O seguinte aresto ilustra bem essa situação: 

 
Estacionamento de veículo – Chaves entregue a manobrista, preposto do 
restaurante – Ticket com menção a cláusula de não indenizar – Ineficácia – 
Furto de carro – Responsabilidade plena – Indenização devida – Embargos 
infringentes rejeitados 
Caracterizado o contrato, cujo cumprimento confessadamente inocorreu, 
exsurge a responsabilidade contratual plena, dado que a pretensa cláusula de 
não indenizar, ou de irresponsabilidade, não é válida e não cognasceu com o 
contrato, inadmitindo-se que produza efeitos exoneratórios. O contrato não só 
reduz ao puro manobrar o veículo, mas o de guardá-lo, posto que há tradição 
das chaves. O dever de guarda do veículo implica em zelar por sua 
incolumidade e devolução sem danos. É, pois, inequívoca a responsabilidade 
do estabelecimento274.   

 

 

5.2 O LEILÃO ELETRÔNICO 
 
 
5.2.1 A distinção em relação ao leilão tradicional 

 

 

 O leilão, enquanto modalidade de venda e compra pública de produtos em que o 

vencedor é aquele que oferece o maior lance, surgiu na Antigüidade. De acordo com 

historiadores, os primeiros leilões se realizaram em 500 a.C, na Babilônia. Anualmente 

realizava-se um leilão das mulheres em idade núbil. As mais formosas eram disputadas 

lance a lance pelos pretendentes. Aquelas menos atraentes, para estimular os 

compradores, eram oferecidas junto com um dote, que geralmente consistia em vacas, 

ovelhas ou cabras, bens de grande valia à época. No Império Romano, após as batalhas, 

o oficial da unidade assumia a função de pregoeiro para realizar um leilão dos espólios 

de guerra. Na Idade Moderna, consta que uma lei francesa de 1556 criou os Huissiers 

Priseurs (meirinhos leiloeiros), com o objetivo de avaliar, negociar e vender os bens dos 

condenados à morte pela Justiça. 
                                                 
273 Apud GONÇALVES. Op. cit., p. 772. 
274 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Cível. Embargos Infringentes 
77.793-1-SP. Relator: Renan Lotufo. In: GONÇALVES. Op. cit., p. 774. 
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 Já em meados do século XVIII, surgem na Inglaterra as duas casas de leilão mais 

conceituadas do mundo hoje em dia, a Sotheby’s, fundada em 1744, e a Chirstie’s, em 

1766.  

 O século XX notabilizou-se pelos leilões de arte e antiguidades, que possibilitam 

aos colecionadores adquirir e desfazer-se de seus preciosos bens, bem como pelos 

leilões de objetos pertencentes a celebridades, como a Princesa Diana, Jaqueline 

Kennedy, Rodolf Nureyev, etc. 275  

 Atualmente há duas espécies de leilão: os abertos, em que os interessados 

disputam o bem lance a lance, e os fechados, em que os lances são apresentados 

simultaneamente ao leiloeiro em envelopes fechados. Os leilões abertos ainda 

subdividem-se em ascendentes (inglês), em que se parte de um lance mínimo e os 

interessados vão apresentando propostas melhores, e descendentes (holandês), que parte 

de um preço muito alto, reduzido aos poucos pelo leiloeiro, vencendo aquele que aceitar 

o lance corrente276. 

 De forma simplificada, a sistemática de funcionamento de um leilão é a 

seguinte: 
[...] o leiloeiro irá ler as condições de venda descritas no catálogo, as quais 
deverão ser acompanhadas por todos os compradores. 
Em seguida os lotes em leilão serão anunciados um a um. Assim que o lote 
de interesse da pessoa for anunciado, ela deverá levantar a mão para dar um 
lance (se necessário falando ao leiloeiro o valor do seu lance). 
Caso existam mais pessoas interessadas no mesmo lote inicia-se uma disputa 
para decidir quem dará o maior lance começando com o lance minimo277. 

 No Brasil, exige-se que os leiloeiros estejam matriculados perante a Junta 
Comercial, sendo requisitos para o exercício da função, previstos no art. 2º do Decreto 
21.981/32278, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direito civis e políticos, idade 
superior a vinte e cinco anos, domicílio no local há mais de cinco anos e idoneidade 
moral e financeira. O referido decreto também estabelece em seu art. 19 que  

Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta pública 
ou público pregão, dentro de suas próprias casas ou fará delas, de tudo que, 
por autorização de seus donos por alvará judicial, forem encarregados, tais 
como imóveis, móveis, mercadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, e 
a de bens moveis e imóveis pertencentes às massas falidas, liquidações 

                                                 
275 PEQUENA história dos leilões. Disponível em: <http://www.areliquia.com.br/artigos%20anteriores/ 
reliquia_setembro_2004/leilao.htm>. Acesso em: 17 de outubro de 2007. 
276 LEILÃO. In: WIKIPEDIA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Leil%C3%A3o>. Acesso 
em: 17 de outubro de 2007. 
277 Ibidem. 
278 BRASIL. Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932. Regula a profissão de Leiloeiro no território da 
República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D21981.htm>. 
Acesso em: 17 de outubro de 2007. 
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judiciais, penhores de qualquer natureza, inclusive de jóias e warrants de 
armazéns gerais, e o mais que a lei mande, com fé de oficiais públicos279. 

  

 Como remuneração por seu trabalho, os leiloeiros fazem jus a uma comissão a 

ser acordada e paga pelo o comitente. Não havendo estipulação prévia, perceberá 5% do 

valor de venda de bens móveis, e 3% no caso de imóveis. Além disso, os compradores 

também devem pagar-lhe 5% sobre o valor dos bens arrematados, tudo em 

conformidade com o art. 24 do multimencionado decreto280. 

 No início da década de 90, aproveitando-se do advento da internet, que 

começava a popularizar-se, dois estudantes californianos, Pierre Omidyar e Jeff Skoll, 

criaram o eBay.com, primeiro site de leilão eletrônico. Essa iniciativa gerou o que 

atualmente é o maior acervo de bens para leilão no mundo281. Os números do eBay são 

um exemplo de pujança: fechou o ano de 2006 com 171 milhões de usuários 

cadastrados das mais diversas nacionalidades, faturamento de US$ 6 bilhões e lucro 

líquido de US$ 1,1 bilhão. Apenas no último trimestre de 2006, foram transacionados 

no site US$ 14,1 bilhões282.    

 A forma de funcionamento dos sites de leilão eletrônico difere 

fundamentalmente do leilão tradicional283 nos seguintes aspectos: 

a) A figura do leiloeiro: salvo raras exceções284, a legislação proíbe que 

terceiros estranhos à classe dos leiloeiros realize o pregão tradicional.  Nos 

leilões eletrônicos sequer existe a figura desse profissional; 

b) Publicidade: a lei exige que os leilões tradicionais sejam divulgados em ao 

menos três publicações do mesmo jornal, sob pena de multa. Não há tal 

                                                 
279 Ibidem. 
280 Ibidem. 
281 PEQUENA história dos leilões. Op.cit. 
282 SKYPE atinge 171 mi de usuários e ajuda no crescimento do eBay. WNews, São Paulo,SP, 21 jan. 
2007. Disponível em: < http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia.php?id_secao=4&id_conteudo= 
7177>. Acesso em: 17 de outubro de 2007. 
283 Claudia Lima Marques entende que a legislação reguladora dos leilões tradicionais não pode ser 
aplicada ao leilão eletrônico, enfatizando que decisões das cortes européias têm considerado que leilões e 
leiloeiros on-line são mais “livres” que os tradicionais, negando o pedido de associações de leiloeiros para 
proibir leilões virtuais. (MARQUES. Op. cit., p. 219.) 
284 Art. 45. Somente para fins beneficentes, quando não haja remuneração de qualquer espécie, será 
permitido o pregão por estranhos á classe dos leiloeiros.  
Parágrafo único. Excetuam-se dessa restrição os casos de venda de mercadorias apreendidas como 
contrabando, ou abandonadas nas alfândegas, repartições públicas e estradas de ferro, nos termos da Nova 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, e do decreto n. 5.573, de 14 de novembro de 
1928. (BRASIL. Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932. Regula a profissão de Leiloeiro no território 
da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D21981.htm>.) 
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restrição ao leilão eletrônico, cujo meio de divulgação geralmente é a 

publicidade virtual, veiculada apenas na internet; 

c) Dia da realização do leilão: é probida a realização de pregões tradicionais em 

domingos e feriados, sob pena de nulidade. Os leilões eletrônicos funcionam 

vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. 

Desse modo, pode-se considerar que os leilões virtuais são uma nova 

modalidade de negociação de mercadorias, ainda não regulamentada especificamente 

por qualquer diploma legislativo. 

 

 

5.2.2 O funcionamento dos sites de leilão eletrônico 

 

 
 Há dezenas de sites que disponibilizam o serviço de leilão eletrônico, como o 

eBay.com, arremate.com.br, mercadolivre.com.br, quebarato.com.br, todaoferta.com.br, 

etc. No entanto, dada a impossibilidade de estudo do funcionamento de cada um deles, 

nos ateremos especificamente ao mercadolivre.com, que é associado ao eBay.com e 

domina o setor no Brasil. 

 O MercadoLivre – ou MercadoLibre para o restante da América Latina, foi 

criado em 1999, seguindo os passos do site americano eBay.com. Logo se tornou um 

sucesso. Além de dominar o setor no Brasil, tendo adquirido os concorrentes 

arremate.com, ibazar.com.br e lokau.com.br, também está presente na Argentina, 

Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, México, Peru, Uruguai, Venezuela, República 

Dominicana, Panamá.285 O movimento no site é frenético. Em 2006 foram celebradas 

13,8 milhões de transações no valor de US$ 1,1 bilhão, representando um aumento de 

82% em relação ao ano anterior. Há mais de 1 milhão de artigos diversos à venda, que 

vão de meros alfinetes a iates luxuosos. Todos os meses são registradas 1,4 milhão de 

transações, envolvendo 800.000 compradores e 270.000 vendedores. O cadastro do site 

conta com 18 milhões de internautas registrados.286 

                                                 
285 MERCADO LIVRE. In: WIKIPEDIA. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_livre>. 
Acesso em: 17 de outubro de 2007. 
286 SITE Mercado Livre registra 13,8 mi de transações em 2006.Folha on line, São Paulo,SP, 26 jan. 
2007. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21489.shtml>. Acesso 
em: 18 de outubro de 2007. 
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 Um dos fatores primordiais para o sucesso do MercadoLivre foi seu maciço 

investimento em publicidade. Segundo Stelleo Tolda, presidente do site na América 

Latina, “o desafio do pequeno vendedor é aparecer na rede. Estamos entre os cinco 

maiores anunciantes da internet no Brasil e compramos mais de 100 mil palavras por 

mês para links patrocinados em sites como Google e Yahoo287.” 

 Demonstrada toda a pujança do MercadoLivre, que alguns consideram como 

detentor do monopólio do leilão virtual no Brasil, faz-se necessário demonstrar como é 

o funcionamento das atividades no site. Inicialmente, antes de comprar ou vender, o 

usuário deve cadastrar-se no site. O procedimento é simples. Basta inserir dados básicos 

como o nome, telefone, Estado e cidade de domicílio, e escolher um login e uma senha. 

Interessante a guia em que se pergunta ao usuário se ele autoriza o envio de mensagens 

publicitárias do site. O envio não autorizado caracterizaria a prática abusiva do spam. 

 Após a entrada dos dados, o usuário se depara com um contrato de adesão288, 

em que lhe é apresentada a política do site. De acordo com o contrato, o site seria 

apenas um mediador, “possibilitando aos usuários travarem conhecimento uns dos 

outros e permitindo que eles negociem entre si diretamente, sem sua intervenção na 

finalização dos negócios.” Consta como objeto do contrato “ofertar ao Usuário um 

espaço para que anuncie à venda produtos ou serviços dos quais tenha a faculdade de 

vender e/ou adquirir de outros usuários bens ou serviços por eles anunciados.” 

O contrato exige que o usuário seja dotado de capacidade de exercício de 

direitos. No entanto, dada a simplicidade do cadastro, que sequer solicita o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou da Carteira de Identidade (CI), torna-

se impossível a verificação dos dados, nada impedindo que uma criança se cadastre. 

Além disso, há uma cláusula em destaque que dispõe o seguinte: “MercadoLivre não 

se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais inseridos por seus usuários. Os 

usuários garantem e respondem, em qualquer caso, pela veracidade, exatidão e 

autenticidade dos Dados Pessoais cadastrados.”(Grifo no original) Entretanto, 

pergunta-se: caso um usuário lese outro, e em seu cadastro tenham sido inseridos dados 

falsos, que impossibilitem sua qualificação para uma demanda judicial, o lesado quedar-

se-á desamparado, sem ter a quem recorrer? Não poderia ele acionar judicialmente o 

                                                 
287 FALEIROS, Marina. Site de vendas já movimenta R$ 1,3 bi por ano: cerca de 10 mil pessoas ganham 
a vida no país com os negócios feitos no bazar virtual Mercado Livre. Estadao.com.br, São Paulo, SP, 05 
de jun. 2006. Disponível em: < http://www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=7641>. Acesso 
em: 18 de outubro de 2007. 
288 Contrato disponível no Anexo A deste trabalho monográfico. 
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MercadoLivre, sendo essa cláusula abusiva? Essas perguntas serão respondidas no item 

próprio.   

 Confirmando que o site não é apenas uma simples lista de classificados, a 

cláusula 5.1, Anúncios e ofertas, dispõe o seguinte: “Nenhuma descrição poderá 

conter dados pessoais, ou que permitam estabelecer contato pessoal, tais como, 

mas não se limitando a: números de telefone, e-mails, endereços e páginas da 

internet que contenham os dados mencionados anteriormente, salvo o estipulado 

especificamente para as categorias : Carros, Motos e Outros Veículos, Imóveis e 

Serviços.” (Grifo no original) Isso demonstra claramente seu papel de intermediador. A 

inclusão de dados pessoais que permitissem o estabelecimento de contato pessoal entre 

as partes possibilitaria que se efetuassem transações de produtos anunciados sem o 

pagamento da comissão exigida. 

 A cláusula 5.2 do contrato elenca uma série de produtos cuja comercialização é 

proibida no site289. Trata-se de medida extremamente necessária para que o site sirva 

para a prática de atos ilícitos. No entanto, o MercadoLivre busca eximir-se de qualquer 

responsabildade caso um produto listado seja transacionado com sua intermediação:  
 
É responsabilidade exclusiva do Usuário Vendedor velar pela legalidade da 
venda de seus produtos e serviços e o MercadoLivre não assume nenhuma 
responsabilidade pela existência deles no site ou por negociações que não 

                                                 
289 “Fica expressamente proibida a venda de armas de fogo, narcóticos, tóxicos e qualquer sorte de drogas 
ilegais, bem como medicamentos e qualquer tipo de drogas em geral ou produtos aos quais se atribua 
efeitos terapêuticos de qualquer natureza, propriedade roubada, órgãos humanos, animais, no todo ou em 
parte, afora os constantes de rol enunciativo publicado em Produtos Proibidos, moedas e cédulas 
falsificadas, produtos de contrabando, produtos falsificados ou adulterados, pólvora ou material 
explosivo, ações de empresas negociadas em Bolsa de Valores, bilhetes de loteria, listas de correio ou 
bases de dados pessoais, serviços e/ou produtos relacionados a prostituição ou similares, material 
pornográfico, obsceno ou contrário a moral e os bons costumes (salvo os produtos que forem cadastrados 
na categoria Adultos), quaisquer produtos cuja venda é expressamente proibida pelas leis vigentes, 
cigarros e outros produtos derivados do tabaco e/ou que façam apologia do hábito de fumar, produtos que 
promovam a violência e ou a discriminação baseada em questões de raça, sexo, religião, nacionalidade, 
orientação sexual ou de qualquer outro tipo. Também está proibida a venda de CDs que contenham 
música em formato MP3, quando a mesma não está expressamente autorizada pelo artista ou gravadora 
proprietária dos direitos autorais, ou infrinja alguma legislação. Também não podem ser cadastrados 
produtos que violem leis de restrição à pirataria de informática, de proteção de software, direitos do autor, 
patentes, marcas, modelos e desenhos industriais, nem software para OEM (entende-se como software 
para OEM, a versão especial do software pré-instalada no disco rígido de computadores pessoais no 
momento da fabricação, ou quando este for agrupado ao hardware do computador), NFR, cópias e/ou 
arquivos de backup, licença, programas acadêmicos e/ou desenvolvidos para alguma entidade 
educacional, ou segredos industriais, ou produtos que exijam do Usuário Vendedor direito de venda, ou 
que somente podem ser vendidos com participação ou autorização de terceiros, e bens embargados ou 
afetados por alguma restrição de qualquer espécie quanto ao seu uso, exploração ou transferência de 
domínio ou posse. Fica proibida, ainda, a venda de aparelhos ativos, eletroestimuladores, para utilização 
em educação física, embelezamento e correção estética, que não estejam devidamente registrados perante 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.” 
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cumpram com as restrições descritas nos Termos e Condições Gerais. Para 
obter mais informações sobre produtos e serviços proibidos consulte as 
Políticas sobre publicação de produtos e serviços no MercadoLivre.   

   

 Sendo o MercadoLivre não uma lista de classificados, mas um intermediador, 

que tem a obrigação de conhecer o produto transacionado, não seria ele co-responsável 

pela comercialização de produtos ilícitos?  

 Na cláusula 5.3, Proteção à propriedade intelectual, o site ratifica seu interesse 

em defender a propriedade intelectual e industrial ou qualquer sorte de direito de 

terceiros. Compromete-se a repassar ao lesado as informações dos usuários infratores. 

No entanto, não assume qualquer responsabilidade pela violação efetivada em seu site. 

 Na cláusula 6ª, Privacidade da informação, o site assume a responsabilidade de 

preservar o acesso aos dados cadastrais dos usuários, ressalvada, contudo, a hipótese de 

violação a seu sistema “por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a 

internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de 

Usuários.” E se o usuário sofrer danos com tal violação? Estaria o Mercado Livre isento 

de responsabilidade? 

 Estabelece a cláusula 7ª as obrigações dos usuários. É dever do usuário 

comprador honrar seu lance, salvo se a transação violar a lei ou a o contrato com o site. 

A oferta de compra é irrevogável.  O usuário vendedor compromete-se a contatar o 

comprador, sendo que apenas nos seguintes casos a venda poderá se dar por cancelada: 

“se não houve acordo sobre a forma de pagamento ou prazo de entrega; se não foi 

possível verificar a verdadeira identidade ou as informações do Usuário comprador; se 

houve evidente erro de digitação ao cadastrar preço ou quantidade do produto 

anunciado.” Dessa forma, o Mercado Livre busca resguardar o seu direito de receber a 

comissão que lhe é devida, evitando o fraudes. Em termos destacados, assim dispõe o 

contrato: “Quando uma negociação se concretizar, o Usuário Vendedor deverá 

pagar comissão equivalente a uma porcentagem sobre a venda ao MercadoLivre. 

Tal comissão deverá ser paga também nos casos em que a negociação não se 

concretizar por responsabilidade do Usuário Vendedor.” (Grifo no original)  

 Em caso de ações judiciais envolvendo produtos comercializados por seu 

intermédio, está previsto no contrato que o MercadoLivre denunciará a lide ao 

vendedor, prevendo a cláusula 7.2 o que se segue: 
[...] Em virtude de MercadoLivre ser uma espécie de ponto de encontro 
entre o comprador e o vendedor, e por não participar das transações que se 
realizam entre os mesmos, a responsabilidade por todas as obrigações, sejam 
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elas fiscais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra natureza, 
decorrentes das transações originadas no espaço virtual do site serão 
exclusivamente do Usuário Vendedor. Em caso de interpelação judicial que 
tenha como Réu o MercadoLivre, cujos fatos fundem-se em ações do 
usuário vendedor, este será chamado ao processo devendo arcar com todos os 
ônus que daí decorram, nos termos do artigo 70, III do Código de Processo 
Civil. Em virtude desta característica do site, também não pode obrigar o 
Usuário Vendedor a honrar sua obrigação ou completar a negociação.[...] 
(Grifos no original) 

  
 Complementando essa cláusula, o item 17 – Indenização – determina que:  

 
O Usuário indenizará MercadoLivre, suas filiais, empresas controladas ou 
controlantes, diretores, administradores, colaboradores, representantes e 
empregados por qualquer demanda promovida por outros usuários ou 
terceiros decorrentes de suas atividades no site ou por seu descumprimento 
dos Termos e Condições Gerais de Uso e demais políticas do 
MercadoLivre, ou pela violação de qualquer lei ou direitos de terceiros, 
incluindo honorários de advogados. (Grifos no original) 

 
 Na cláusula 10ª, que estipula as sanções, o MercadoLivre compromete-se a 

advertir ou suspender o usuário, cancelar sua conta, e até iniciar as ações legais cabíveis 

se:  
a) o Usuário não cumprir qualquer dispositivo destes Termos e Condições 
Gerais e demais políticas do MercadoLivre; b)se descumprir com seus 
deveres de Usuário; c) se praticar atos fraudulentos ou dolosos; d) se não 
puder ser verificada a identidade do Usuário ou qualquer informação 
fornecida por ele esteja incorreta; e) se MercadoLivre entender que os 
anúncios ou qualquer atitude do Usuário haja causado algum dano a terceiros 
ou ao próprio MercadoLivre ou tenha a potencialidade de assim o fazer.”  

 
Resta saber se esse é a responsabilidade do site limita-se a essas simples sanções. 

 A cláusula 11, que trata das responsabilidades, sem dúvidas é a mais extensa de 

todas. Trata-se de uma verdadeira cláusula de não indenizar. Nela, o MercadoLivre 

exime-se de qualquer responsabilidade decorrente das transações celebradas através do 

site, deixando o risco por conta exclusivamente do usuário: 
[...] MercadoLivre não se responsabiliza pela existência, quantidade, 
qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos produtos oferecidos, 
adquiridos ou alienados pelos Usuários, assim como pela capacidade para 
contratar dos Usuários ou pela veracidade dos Dados Pessoais por eles 
inseridos em seus cadastros. MercadoLivre não outorga garantia por 
vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre os Usuários. Cada 
Usuário conhece e aceita ser o único responsável pelos produtos que 
anuncia ou pelas ofertas que realiza. 
MercadoLivre não será responsável pelo efetivo cumprimento das 
obrigações assumidas pelos Usuários. O Usuário reconhece e aceita que ao 
realizar negociações com outros Usuários ou terceiros faz por sua conta e 
risco. Em nenhum caso MercadoLivre será responsável pelo lucro 
cessante ou por qualquer outro dano e/ou prejuízo que o Usuário possa 
sofrer devido às negociações realizadas ou não realizadas através do 
MercadoLivre. [...] (Grifos no original) 
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 Continuando na cláusula 12, o site aduz não ter qualquer controle sobre os 

anúncios veiculados, os produtos comercializados ou os cadastros de usuários: 
 
O Usuário manifesta ciência de que MercadoLivre não é parte de nenhuma 
transação, nem possui controle algum sobre a qualidade, segurança ou 
legalidade dos produtos anunciados, sobre a veracidade ou exatidão dos 
anúncios, e sobre a capacidade dos usuários para negociar. MercadoLivre 
não pode assegurar o êxito de qualquer transação, tampouco verificar a 
identidade ou os dados pessoais dos usuários. MercadoLivre não garante a 
veracidade da publicação de terceiros que apareça em seu site e não será 
responsável pela correspondência ou contratos que o Usuário realize com 
terceiros. (Grifos no original) 

  
Em mais uma cláusula de não indenizar, o MercadoLivre afirma não ter qualquer 

responsabilidade em caso de falhas técnicas que prejudiquem de alguma forma o 

usuário, ainda que seja atacado por vírus oriundo do próprio site ou o sistema fique fora 

do ar:  
MercadoLivre não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda 
no equipamento do Usuário causada por falhas no sistema, no servidor ou na 
internet. MercadoLivre também não será responsável por qualquer vírus que 
possa atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização 
ou navegação no site na internet ou como conseqüência da transferência de 
dados, arquivos, imagens, textos ou áudio contidos no mesmo. Os Usuários 
não poderão atribuir ao MercadoLivre nenhuma responsabilidade nem exigir 
o pagamento por lucro cessante em virtude de prejuízos resultantes de 
dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na internet. MercadoLivre 
não garante o acesso e uso contínuo ou sem interrupções de seu site. 
Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível por motivos técnicos 
ou falhas da internet, ou por qualquer outra circunstância alheia ao 
MercadoLivre. (grifo no original)   

 
 Resta saber se essas cláusulas de não indenizar preenchem seus requisitos de 

validade, ou não passam cláusulas abusivas.   

 A cláusula 14ª, que trata das tarifas e faturamento, também é de importância 

fulcral para esse estudo. A forma de arrecadação do site é a seguinte: o usuário que 

deseje oferecer um produto através do site deve pagar-lhe uma tarifa de anúncio. Caso 

prefira um anúncio destacado, deverá pagar um adicional. Se as cobranças parassem por 

aí, o site poderia ser considerado uma mera lista de classificados. Mas ainda há a 

cobrança de uma comissão sobre o valor da venda, o que caracteriza seu papel de 

intermediador e lhe confere maiores responsabilidades. Em caracteres destacados, o 

contrato prevê que: “O Usuário concorda em pagar ao MercadoLivre os valores 

correspondentes pelas tarifas de anúncio de duração normal ou estendida, 

comissões ou taxas de destaque, ou por qualquer outro serviço prestado pelo 

MercadoLivre em que haja uma tarifa estabelecida.” (Grifo no original) 
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 O site conta com um sistema de qualificações que é bastante interessante para 

garantir a segurança dos usuários. A cada transação realizada, tanto o vendedor quanto o 

comprador qualificam um ao outro, informando se a experiência foi positiva, negativa 

ou neutra e redigindo um comentário. O MercadoLivre informa que, ao mesmo tempo 

que não tem obrigação de confirmar a veracidade dos comentários, reserva-se ao direito 

“de excluir os Usuários que recebam comentários negativos provenientes de fontes 

distintas.” Não se pode negar que seria muito mais interessante se o site tivesse uma 

política de examinar atentamente os comentários dos usuários, inclusive entrando em 

contato com os mesmos para aferir sua veracidade. A idoneidade dos usuários é 

fundamental para a segurança das negociações e o sucesso de qualquer site de leilão 

eletrônico. 

 A derradeira cláusula 19 – Legislação aplicável e foro de eleição –  preceitua 

que o contrato é regido pelas leis brasileiras e que em caso de demanda judicial, o foro 

competente seria o da Comarca de São Paulo. Vale lembrar que de acordo com o CDC, 

as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços pode ser proposta 

no foro do domicílio do consumidor290.  Da mesma forma, caso o consumidor seja réu, a 

ação também deve ser proposta em seu domicílio, de modo a facilitar-lhe a defesa. 

 

 

5.2.3 Os limites da responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico 

 

 

 O ponto de partida para a análise da responsabilidade civil dos sites de leilão 

eletrônico é discernir se eles podem ou não ser equiparados a um serviço de 

classificados. A partir da análise do contrato de adesão ao site MercadoLivre.com – 

paradigma de leilão eletrônico no Brasil - efetuada no item 5.2.2, resta evidente que a 

sua proposta de serviços vai muito além.  

                                                 
290 Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do 
disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser 
proposta no domicílio do autor. [...] (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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 A função de uma lista de classificados é meramente por em contato um sujeito 

que oferece um bem ou serviço com outro que deseja adquiri-los. Tradicionalmente, 

esse serviço é disponibilizado pelos jornais, mas também podem ser acessados em sites, 

como o classificados.com.br ou o vivastreet.com.br. Encontrado o produto desejado, o 

consumidor contata diretamente o fornecedor, e, caso a transação seja bem sucedida, 

não há obrigação de pagar comissão à lista de classificados. A remuneração pelos seus 

serviços se dá diretamente, através do pagamento de uma taxa de publicação ou 

destaque do anúncio, ou indiretamente, pela cessão de espaço para anúncios 

publicitários de terceiros. A simplicidade do serviço é patente. Não há qualquer ranking 

de usuários ou classificação de acordo com a avaliação dos consumidores.  

 O site de leilão eletrônico, por outro lado, cria toda a impressão de que se está 

num ambiente seguro, com forte presença do administrador do serviço. Logo na página 

principal do MercadoLivre.com há um banner com os dizeres “Por que o MercadoLivre 

é seguro?” Os vendedores são classificados de acordo com as qualificações dos 

compradores, ganhando estrelas quando recebem avaliações positivas. Há um espaço 

para que os usuários postem comentários a respeito de seus parceiros de negociação. O 

MercadoLivre.com oferece até um “Programa de Proteção ao Comprador”, que promete 

o ressarcimento do valor pago caso não receba a mercadoria. Ademais, a cada transação 

efetuada, o site cobra uma comissão do vendedor. Patrícia Peck atentou para essa 

diferença, dispondo que 
 
[...] Alguns sites cobram comissão por disponibilizar essa interface; outros 
preferem apenas lucrar com o volume de visitas a suas páginas, tirando seu 
faturamento de eventuais anunciantes. Neste último caso, o site se assemelha 
mais a uma vitrina de anúncios classificados, não pesando sobre a empresa 
nenhuma responsabilidade quanto à qualidade dos produtos transacionados. 
O primeiro caso é mais complicado: se o site cobra comissão, age como um 
leiloeiro – nesse caso, teria, em princípio, de avalizar todos os produtos 
negociados (o que, devido ao volume gerado pela Internet, é bastante 
complicado)291. 
  
 

 Devido a essa sistemática de funcionamento do site de leilão eletrônico, que cria 

uma aura de segurança em torno de si, atraindo com isso mais usuários, que, por sua 

vez, lhe pagam comissão por cada venda efetuada, entende-se que os limites de sua 

responsabilidade são muito mais elásticos que os de uma lista de classificados. Isso 

porque ele adquire a feição de um intermediário e, como reza o brocardo, quem aufere 

os lucros suporta os prejuízos.  Nesse sentido se pronuncia Manoel Pereira dos Santos: 
                                                 
291 PECK. Op. cit., p. 100. 
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Quando o site atua como mera seção de classificados, argumenta-se que a 
responsabilidade do provedor deveria ser afastada porquanto não haveria o 
dever de fiscalização pelos anúncios disponibilizados na página de Internet. 
Contudo, se o site recebe comissão sobre os negócios realizados, a 
responsabilidade do provedor pode ser reconhecida.  
Como se verifica, a solução dependerá evidentemente do modelo de negócio 
implementado uma vez que a expressão “site de facilitadores ou 
intermediários” engloba paradigmas distintos292. [...] 

  

 O V Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, realizado no ano 2000, 

aprovou por unanimidade uma moção a respeito da responsabilidade do provedor de 

acesso à internet pelos produtos que anuncia: “O Provedor de Internet quando participa, 

por qualquer meio, diretamente das atividades previstas no art. 3º. do CDC é 

considerado solidariamente responsável nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor pelo produto ou serviço que anuncia293.” Logo, se ao assumir o provedor 

uma função de intermediador – prestador de serviços, considerado fornecedor nos 

termos do art. 3º do CDC - sua responsabilidade será solidária, analogicamente assim 

também o será no caso dos sites de leilão eletrônico.  

 Diante do exposto, os sites de leilão eletrônico prestam serviços tanto em relação 

aos usuários vendedores, que anunciam os produtos e pagam-lhe comissão, quanto aos 

usuários consumidores, que compram os produtos anunciados, muitas vezes atraídos 

pela confiança gerada pelo site, afinal pressupõe-se que o intermediador conheça o 

produto anunciado e a idoneidade de seu vendedor. A caracterização como prestador de 

serviços também em relação ao usuário consumidor faz com que o site de leilão 

eletrônico subsuma-se à categoria de fornecedor, com todos os ônus que isso importa, 

principalmente a responsabilidade solidária, junto com vendedor, pelos danos causados 

aos consumidores em transações por ele intermediadas. Patrícia Peck compreende a 

situação com bastante clareza, aduzindo que 
[...] Se um consumidor for lesado em um site desse tipo [leilão eletrônico], o 
ônus de compensá-lo deve ficar com a empresa que fez a intermediação, no 
caso, o site. Isso obrigará os sites que quiserem cobrar comissões a conhecer 
as mercadorias negociadas, trazendo credibilidade para o próprio site, pois o 
consumidor se sentirá seguro quando realizar uma compra. [...] É muito 
melhor que um site se caracterize como um e-market, uma feira livre virtual 

                                                 
292 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Responsabilidade civil dos provedores de conteúdo pelas transações 
comerciais eletrônicas. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coords.) 
Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. São Paulo: Saraiva, 2007. 
293 VAZ, Patrícia Milano. O consumo internacional através dos provedores de acesso à internet. 
Disponível em < http://mva-advogados.com/resenha.doc>. Acesso em: 22 de novembro de 2007.  
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de troca de mercadorias, do que como um site de leilão, devido ao nível de 
responsabilidade jurídica que sobre este último recai294. 

 
 A problemática a respeito da responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico 

é bastante recente, visto que esse serviço conta com menos de dez anos de atuação no 

Brasil. Os estudos doutrinários sobre o tema são poucos e a jurisprudência não se 

consolidou firmemente. No entanto, tudo indica que a questão irá se pacificar no sentido 

de considerar-se o site de leilão eletrônico como um intermediário, fornecedor de 

serviços, e conseqüentemente, responsável solidário, conforme o parágrafo único do art. 

7º e o caput do art. 18, ambos do CDC295 pelos vícios dos produtos ou serviços. Isso 

implica que várias das cláusulas constantes no contrato de adesão proposto pelo 

MercadoLivre são nulas, senão vejamos.  

Como visto no item anterior, a cláusula 3ª, que trata do cadastro dos usuários, 

determina que o MercadoLivre não se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais 

inseridos por seus usuários. Caso os dados do vendedor estejam incorretos, dada a 

solidariedade passiva, a pessoa lesada poderia acionar exclusivamente o site para 

responder à ação judicial.  

  A cláusula 6ª, em que o MercadoLivre exime-se da responsabilidade perante os 

usuários em caso de ataque de bandidos virtuais, que se apossem de suas informações 

armazenadas no site. Já a cláusula 12 exclui sua responsabilidade no caso de danos 

sofridos pelo usuário devidos a “falhas no sistema”, que incluem a contaminação do 

usuário por vírus quando da navegação no site. Esses dispositivos são claramente 

abusivos, pois buscam retirar do consumidor um direito que é inerente à natureza do 

negócio. Tanto os usuários compradores quanto os vendedores, ao disponibilizarem 

seus dados pessoais ao MercadoLivre, esperam que este os mantenham em sigilo, 

protegidos de qualquer ataque, principalmente dos perpetrados por crackers. Da mesma 

forma, o site tem que garantir a higidez de seu funcionamento, cuidando para que suas 

páginas não sejam celeiros de vírus. Essa falta de segurança, ocasionando danos ao 

                                                 
294 PECK. Op. cit., p. 100-101. 
295Art. 7° [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 
reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 
(BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 
de junho de 2007.) 
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consumidor, pode ser considerada um defeito na prestação do serviço, 

responsabilizando-se objetivamente o site, nos termos do art. 14 do CDC296. 

 As cláusulas 11 e 12 provavelmente são as mais questionadas pelos 

consumidores e até por terceiros, pois excluem a responsabilidade do site pela 

“existência, quantidade, qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos produtos 

oferecidos, adquiridos ou alienados pelos Usuários, assim como pela capacidade para 

contratar dos Usuários ou pela veracidade dos Dados Pessoais por eles inseridos em 

seus cadastros”, nem pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos usuários. É o 

caso do consumidor que compra produto anunciado e não recebe a mercadoria, ou, 

quando recebe, percebe ser um produto diverso, falsificado, ou defeituoso. Como 

intermediário na cadeia de fornecimento do produto, exsurge sua responsabilidade 

solidária por todo e qualquer vício que o bem apresente e pelo cumprimento da 

obrigação do usuário vendedor, que é entregar a mercadoria. Do mesmo modo, é 

responsável solidário, no caso de comercialização de produtos falsificados, perante o 

detentor da marca lesada. 

 Partindo-se da premissa de que todas as cláusulas do contrato de adesão do 

MercadoLivre fossem válidas, o consumidor poderia achar-se na seguinte situação: 

Tício, navegando pelo site, decide comprar uma máquina fotográfica. Dá o lance 

vencedor e leva o leilão. É o começo de seus problemas: um cracker invadira o site, 

tendo acesso a suas informações cadastrais. O mesmo cracker implantou um vírus no 

site, contaminando o computador de Tício. Para piorar, o vendedor sequer postou a 

mercadoria e desapareceu do MercadoLivre. Tentando contatá-lo, Tício recorre à 

gerência do site, que lhe fornece os dados do vendedor, que, no entanto, eram falsos. O 

pobre Tício está com o nome sujo na praça, pois, de posse de seus dados o cracker 

falsificou sua carteira de identidade e CPF para aplicar golpes no comércio. O conteúdo 

do HD, incluindo centenas de arquivos pessoais e profissionais, de valor inestimável, foi 

apagado pelo vírus. O valor pago pela máquina fotográfica tornou-se irrecuperável, pois 

                                                 
296 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando 
não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em:  
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sequer pode ajuizar uma ação contra o vendedor, pois seus dados cadastrais eram todos 

falsos. Não poderia ele acionar judicialmente o MercadoLivre, pois este, apesar de ter 

conferido uma aura de respeitabilidade em torno do vendedor através de “estrelinhas” e 

lucrado com as comissões referente às vendas das mercadorias, estabelecera em contrato 

- aceito por Tício através de um simples clique no mouse, diga-se de passagem - que em 

nenhuma daquelas hipóteses poderia ser responsabilizado. É justo que Tício suporte 

todo esse prejuízo? A resposta é não. 

 

5.2.3.1 O posicionamento jurisprudencial acerca do tema  

  

A jurisprudência a respeito da responsabilidade dos sites de leilão eletrônico 

ainda não se consolidou. Há posicionamentos a favor de sua responsabilidade solidária 

com o vendedor para reparar o prejuízo do consumidor, mas também existem decisões 

excluindo sua responsabilidade. A questão só estará consolidada quando os tribunais 

superiores firmarem posição acerca do tema. 

 Uma das primeiras decisões em ação judicial movida contra sites de leilão 

eletrônico foi proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em fevereiro de 2004. 

Referes-se a um problema bastante corriqueiro: o consumidor adquiriu um telefone 

celular através de um site de leilão eletrônico – ebazar.com.br – e não recebeu a 

mercadoria. Em sua defesa, o site alegou que apenas disponibilizaria um espaço para 

anúncios e que não seria parte no contrato de compra e venda celebrado, tendo atuado 

como simples intermediadora, não devendo ser responsabilizada solidariamente pelos 

atos do vendedor. O juízo de primeiro grau não acolheu tal argumentação, entendendo 

que sua participação ativa como intermediador faria com que o site se enquadrasse 

como fornecedor de serviços, nos termos do §2º do art. 3º do CDC297, e não como uma 

mera fonte de classificados, advindo daí sua responsabilidade solidária. A sentença 

                                                 
297 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. [...] § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes 
das relações de caráter trabalhista. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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também considerou nulas as cláusulas não indenizar constantes no contrato de adesão 

que eximiriam o site de qualquer responsabilidade pelos produtos anunciados. 

Em grau de recurso, a Turma Recursal manteve a sentença a quo, conforme 

ementa abaixo transcrita: 
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO 
CELULAR VIA INTERNET. NÃO ENTREGA DE MERCADORIA. 
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA 
DO SITE QUE DISPONIBILIZA A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E 
RECEBE UMA COMISSÃO DO VENDEDOR/ANUNCIANTE, QUANDO 
CONCRETIZADO O NEGÓCIO.  
1. Doutrina. “Os contratos de fornecimento de produtos ou de prestação de 

serviços, dos quais constituem exemplo aqueles celebrados entre 
provedores de acesso à internet e os seus clientes, encontram-se sujeitos, 
[...] às mesmas proteções ordinariamente dirigidas à tutela dos 
consumidores, em relação à eventual aquisição de bens no mundo real. 
[...] Não se pode olvidar que os contratos realizados pela internet são 
contratos de adesão, daí porque as limitações na interpretação de tal 
espécie de contrato são, evidentemente, aplicáveis. Por isso é que devem 
ser consideradas nulas todas as disposições que alterem o equilíbrio 
contratual das partes, ou que liberem unilateralmente as partes de suas 
obrigações legais, como é o caso das cláusulas de não indenizar”. (Vitor 
Fernandes Gonçalves, A Responsabilidade Civil na Internet, R. Dout. 
Jurisp. TJDF 65, pág. 86). 

2. O serviço prestado pela ré, de apresentar o produto ao consumidor e 
intermediar negócio jurídico por meio de seu site e receber comissão 
quando o negócio se aperfeiçoa, enquadra-se nas normas do Código de 
Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, da Lei 8.078/90). 

3. É de se destacar que a recorrente não figura como mera fonte de 
classificados, e sim participa da compra e venda como intermediadora, 
havendo assim solidariedade passiva entre a recorrente e o anunciante, 
nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do 
Consumidor. 

4. Merece confirmação a sentença que condenou a intermediadora a 
indenizar consumidor pelo não recebimento de produto adquirido 
(aparelho de telefone celular) em site de internet de responsabilidade 
daquela (intermediadora), aqui Recorrente. 

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos298.  
 
No mesmo sentido a recente decisão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul em caso similar: 
 
APELAÇÃO CÍVEL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA 
DE APARELHO DE FAX VIA INTERNET. NÃO-ENTREGA DE 
MERCADORIA. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. LEGITIMIDADE DO SITE 
QUE DISPONIBILIZA A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E RECEBE 
UMA COMISSÃO DO ANUNCIANTE, QUANDO CONCRETIZADO O 
NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA.  
1. O réu, na qualidade de mantenedor do meio eletrônico em que se 
consumou o contrato de compra e venda, é parte legítima para responder 

                                                 
298DISTRITO FEDERAL. Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios. Apelação Cível nº. 2003.03.1.014088-5, 2ª Turma. Relator: Juiz 
João Egmont Leôncio Lopes. 11 fev. 2004. Disponível em: <http://juris.tjdft.gov.br/docjur/ 
186187/186533.doc>. Acesso em 23 de novembro de 2007. 
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pelos termos da avença, mormente, no presente caso, em que recebe 
comissão sobre as vendas concretizadas.  
2. O serviço prestado pela ré, de apresentar o produto ao consumidor e 
intermediar negócio jurídico, recebendo comissão pela concretização do 
contrato, enquadra-se nas normas do código de defesa do consumidor (art. 3º, 
§2º, da lei 8078/90).  
3. Merece confirmação sentença que condenou a intermediadora a indenizar 
consumidor pelo não-recebimento de produto adquirido em site de internet de 
responsabilidade daquela. Rejeitada a preliminar, apelação desprovida. 
Unânime299

. 
 

Em recente julgado, a Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do 

Estado de Sergipe também acolheu esse entendimento. O caso refere-se à aquisição por 

parte da consumidora de um aparelho de ar-condicionado através do site 

MercadoLivre.com. Ao receber o produto, constatou haver sido vítima de um engodo, 

pois o aparelho sequer possuía compressor, fundamental para o seu funcionamento. 

Então acionou judicialmente o vendedor, que foi revel, e o site. Eis a ementa do 

decisum: 
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AR CONDICIONADO 
ATRAVÉS DA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. 
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE E DE 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA 
DESEMBOLSADA E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL. 
INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  
1- Conforme já decidiu o TJ/DF(ACJ 2003.03.1.014088-5) e o TJ/RS 

(Apelação Cível nº. 70016093080), o serviço prestado pela Recorrente 
de apresentar o produto ao consumidor, intermediando a realização de 
negócio jurídico, por meio de seu site, e recebendo comissão quando o 
negócio se aperfeiçoa, enquadra-se nas normas do Código de Defesa do 
Consumidor(art. 3º., §2º., da Lei nº. 8.078/90), aplicando-se, na espécie, 
o art. 7º., parágrafo único, do CDC, vez que não figura como mera fonte 
de classificados, e sim participa da compra e venda como 
intermediadora, havendo, assim, solidariedade com o anunciante. 1.1 - 
Portanto, na qualidade de mantenedor do meio eletrônico em que se 
consumou o contrato de compra e venda, é parte legítima para responder 
pelos termos da avença, razão pela qual se rejeita a preliminar de 
ilegitimidade passiva.  

2- A prefacial de impossibilidade jurídica do pedido também não merece 
acolhida, porquanto não há nenhuma vedação no ordenamento jurídico 
brasileiro às pretensões ostentadas pela Recorrida.  

3- Considerando que a Recorrida recebeu produto diverso do adquirido no 
site, merece acolhida o pedido de resolução da avença e de restituição da 
quantia paga, formulados em face do vendedor e da Recorrente, 
responsáveis solidários. 3.1 - A Recorrida, por seu turno, em face da 
rescisão contratual, deverá devolver o produto recebido.  

4- Quanto ao dano moral, inocorre na espécie, vez que existiu apenas 
inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral, sendo 
a sentença reformada nesta parte.  

                                                 
299RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº. 
70016093080, 9ª Câmara. Relator: Desembargador Odone Sanguiné. 22 nov. 2006. Disponível em: < 
http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em 24 de novembro de 2007. 
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5- Recurso conhecido e parcialmente provido300. 
 

Outro julgado, desta vez 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis 

do Estado do Rio Grande do Sul, aborda a existência de fraude perpetrada por um 

anunciante. Como na situação anterior, após o recebimento do preço, ele não enviava a 

mercadoria. No entanto, este caso apresenta um diferencial: com o intuito de atrair ainda 

mais vítimas, o anunciante estelionatário aparentemente clonou o selo de “vendedor 

certificado” disponibilizado pelo MercadoLivre. Os julgadores confirmaram a sentença 

de primeiro grau, entendendo que, ao permitir que um golpista se utilizasse da estrutura 

do site para lesar consumidores, restariam claros a responsabilidade e o dever de 

indenizar do MercadoLivre. O decisum enfatiza ainda a imagem de confiança gerada 

pelo site através dos selos de vendedor certificado. Eis a ementa do julgado: 
 
COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO 
ENTREGUE. DANO MATERIAL. FRAUDE QUANTO À VENDA DO 
PRODUTO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO 
INTERMEDIÁRIO POR MANTER EM SITE CADASTRO DE 
VENDEDOR CERTIFICADO, PASSANDO A IMAGEM DE QUE 
GARANTIA OS NEGÓCIOS POR ESTE REALIZADOS. 
Embora atue a demandada Mercado Livre como mera intermediadora de 
negócios, possibilitando a aproximação entre compradores e vendedores que 
ali anunciam seus produtos, no caso concreto se verifica a culpa da 
intermediária por possibilitar a veiculação de selo de vendedor certificado em 
favor de estelionatário que, valendo-se de empresa inexistente, ali anunciava 
a venda de produtos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 
Recurso improvido301. 

 

 Em outro caso, o consumidor ajuizou ação contra o ebazar.com.br e o vendedor 

devido ao não recebimento do produto. A demanda exclusivamente contra o vendedor 

restaria infrutífera, pois seus dados constantes no registro cadastral do site eram falsos, 

impossibilitando a correta identificação do estelionatário. Bastaria que o site verificasse 

a autenticidade do número do CPF do anunciante para descobrir a fraude. Confirmou-se, 

pois, a natureza abusiva da cláusula em que o site dispõe que não se responsabiliza pela 

veracidade dos dados cadastrais dos usuários, condenando-se o ebazar.com.br pela 

deficiência na prestação dos serviços.  Observe-se a ementa: 

                                                 
300 SERGIPE. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Sergipe. Recurso 
inominado nº. 502/2006. Relatora: Juíza Enilde Amaral Santos. 12 dez. 2006. Disponível em: < 
http://www.tj.se.gov.br/tjnet/jurisprudencia/relatorioTR.wsp?tmp.numprocesso=2006800908&tmp.numac
ordao=2006915>. Acesso em 23 de novembro de 2007. 
301 RIO GRANDE DO SUL. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis Estado do Rio Grande 
do Sul. Recurso inominado nº. 71000620278, 1ª Turma. Relator: Juiz Clovis Moacyr Mattana Ramos. 24 
mar. 2005. Disponível em: < http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em 23 de 
novembro de 2007. 
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COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO 
ENTREGUE. DANO MATERIAL. FRAUDE QUANTO À VENDA DO 
PRODUTO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO 
INTERMEDIÁRIO POR CHECAR OS DADOS DO FORNECEDOR E 
FAZÊ-LO, NO CASO CONCRETO, DE FORMA INCORRETA. Embora 
atue a demandada como mera intermediária de negócios, possibilitando 
aproximação entre compradores e vendedores que ali anunciam seus 
produtos, no caso concreto, se verifica a culpa da intermediária por certificar 
incorretamente a regularidade de dados cadastrais do anunciante. Sentença 
confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido302. 

 
 Ainda que o posicionamento dominante seja no sentido de atribuir 

responsabilidade solidária ao site de leilão eletrônico, há julgados divergentes. Estes 

entendem que a função do site é apenas aproximar compradores e vendedores, 

esgotando aí sua prestação de serviços, sem haver qualquer obrigação posterior 

referente à higidez do objeto da negociação. Em outras palavras, equiparam a atuação 

dos sites de leilão eletrônico a um mero serviço de classificados ou de corretagem, 

como no exemplo a seguir, oriundo da Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná: 
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA. 
INTERNET. VENDEDOR. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE. 
INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA. MERA APROXIMAÇÃO. PEDIDO 
IMPROCEDENTE.  
1. A assertiva do autor no sentido de que a ré tem responsabilidade pelo 
cumprimento dos negócios oriundos do serviço de aproximação 
disponibilizado em seu site na Internet basta para legitimá-la a figurar no 
pólo passivo da demanda.  
2. O serviço prestado pela recorrente consiste em mera intermediação de 
compra e venda, pelo que não tem responsabilidade em caso de inexecução 
do negócio. Recurso conhecido e provido303. 

 
 
 O diferencial deste julgado foi equiparar o contrato das partes com o 

MercadoLivre com o contrato de corretagem previsto no Código Civil. Desse modo, o 

site poderia ser responsabilizado por falhas no serviço de aproximação das partes, mas 

não pelo cumprimento da obrigação por elas avençada. Entenderam os julgadores que 

não cabe ao site fiscalizar as ofertas e impedir fraudes. De acordo com a decisão 

                                                 
302 RIO GRANDE DO SUL. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis Estado do Rio Grande 
do Sul. Recurso inominado nº. 71000686469, 2ª Turma. Relator: Juiz Clovis Moacyr Mattana Ramos. 03 
ago. 2005. Disponível em: <http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em 23 de 
novembro de 2007. 
303PARANÁ. Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível. Recurso inominado nº. 2004.1527-3/0. 
Relator: Juiz Vitor Roberto Silva. 24 set. 2004. Disponível em: < http://www.tj.pr.gov.br/csp/turmarec/ 
ListaMovimento1.csp?Processo=2004000152730&DataHora=799590698652 >. Acesso em 23 de 
novembro de 2007. 
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antemencinada, “há, apenas, o dever de, tratando-se de oferta manifestamente ilícita ou 

carente de seriedade, retirá-la imediatamente do site304.” 

 Data venia ao entendimento do nobre julgador, trata-se de um equívoco 

equiparar a relação das partes com o MercadoLivre com um contrato de corretagem 

regido pelas normas do Código Civil305. De fato, há semelhanças, como a aproximação 

das partes e o pagamento de uma comissão. Todavia, há uma fundamental diferença: o 

desenvolvimento da corretagem tradicional se dá no mundo físico. O corretor aproxima 

as partes, e estas tratam diretamente entre si, face a face. O comprador tem a 

oportunidade de conhecer a mercadoria, verificando sua procedência e qualidade, além 

de poder buscar referências do vendedor. Nos sites de leilão eletrônico, as partes ficam 

muito restringidas ao ambiente do site. Como geralmente se encontram em localidades 

diversas, torna-se impossível a verificação do produto in loco ou um contato pessoal 

com o vendedor. As únicas referências de que dispõe sobre sua idoneidade são as 

veiculadas no site. Logo, faz-se necessário que o provedor do leilão eletrônico tenha 

mais cautelas acerca da seriedade de seus usuários, principalmente dos anunciantes. 

 Devido a essas peculiaridades da transação eletrônica, entendemos lhe sejam 

analogicamente inaplicáveis as normas do contrato de corretagem previsto no Código 

Civil.  

                                                 
304 Ibidem. 
305Contrato de corretagem é aquele pelo qual uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de 
prestação de serviços, ou por qualquer relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a 
agenciar negócios para outra, ou fornecer-lhe informações para celebração do contrato. (SILVA 
PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil, vol.III – Contratos, declarações unilaterais de 
vontade, responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Forense, p.384) 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 O comércio eletrônico faz ou ainda fará parte da rotina das pessoas, 

independentemente de classe social ou de localização geográfica. As vantagens 

proporcionadas por ele, em especial a imensa variedade de produtos e serviços 

disponíveis, preços reduzidos e a inexistência de barreiras territoriais, permitem que se 

firme e garanta seu espaço paralelamente às transações tradicionais. Entretanto, faz-se 

necessário que o Brasil, a exemplo dos Estados Unidos ou União Européia, regulamente 

a matéria, levando em consideração todas as suas especificidades, sob pena de 

atravancar o desenvolvimento dessa nova e tão lucrativa modalidade comercial. Além 

disso, como não há barreiras geográficas para o comércio eletrônico, seria de bom 

alvitre que os países estabelecessem tratados e convenções internacionais acerca da 

matéria. 

 O leilão eletrônico, modalidade do comércio virtual, tem uma aceitação muito 

boa no Brasil. Apesar de não existir normas regulamentando-o, a doutrina e a 

jurisprudência dão os primeiros passos para estabelecerem um posicionamento firma 

sobre o tema. Atualmente a corrente majoritária entende serem aplicáveis as normas do 

Código de Defesa do Consumidor às relações celebradas pelo consumidor através dos 

sites de leilão virtual – considerado um intermediário, e não uma simples lista de 

classificados – haja vista a sensação de segurança transmitida por eles e a comissão que 

auferem a cada negociação. Destarte, cabe ao site zelar pela idoneidade de seus 

anunciantes e pela higidez dos produtos anunciados, sob pena de ser solidariamente 

responsabilizado com o vendedor. 

 É de fundamental importância que o consumidor não considere o espaço virtual 

uma terra sem lei. Enquanto não sejam positivadas as normas que o regulamentem, a 

doutrina e a jurisprudência devem assumir seu papel de fontes do Direito, conferindo 

efetiva proteção aos consumidores nas transações eletrônicas.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A – CONTRATO DE ADESÃO AO MERCADOLIVRE 
 
Termos e Condições Gerais de uso do MercadoLivre 
 
 

 
Última actualização 10/07/06. 
 
Estes Termos e Condições Gerais aplicam-se ao uso dos serviços oferecidos por 
MercadoLivre Atividades de Internet Ltda., empresa devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 03.361.252/0001-34, doravante nominada MercadoLivre, incluindo 
os serviços para compra e venda de bens, produtos e serviços. Qualquer pessoa, 
doravante nominada Usuário, que pretenda utilizar os serviços do MercadoLivre 
deverá aceitar os Termos e Condições Gerais, e todas as demais políticas e princípios 
que o regem. 
 
A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É 
ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SITE E SEUS 
SERVIÇOS 
 
O usuário deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as condições 
estabelecidas nos Termos e Condições Gerais e nas Políticas de Privacidade, assim 
como nos demais documentos incorporados aos mesmos por referência, antes de seu 
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cadastro como Usuário do MercadoLivre. 
 

 

01 - Objeto 

 
 
Os serviços objeto dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso consistem em 
ofertar ao Usuário um espaço para que anuncie à venda produtos ou serviços dos quais 
tenha a faculdade de vender e/ou adquirir de outros usuários bens ou serviços por eles 
anunciados. MercadoLivre, portanto, media as relações, possibilitando aos usuários 
travarem conhecimento uns dos outros e permitindo que eles negociem entre si 
diretamente, sem sua intervenção na finalização dos negócios.  

 

02 - Capacidade para cadastrar-se 

 
 

Os serviços do MercadoLivre estão disponíveis apenas para as pessoas que tenham 
capacidade legal para contratá-los. Não podem utilizá-los, assim, pessoas que não 
gozem dessa capacidade, inclusive menores de idade, ou pessoas que tenham sido 
inabilitadas do MercadoLivre, temporária ou definitivamente. 

Também não é permitido que uma mesma pessoa tenha mais de um cadastro. Se o 
MercadoLivre.com detectar, através do sistema de verificação de dados, cadastros 
duplicados irá inabilitar definitivamente todos os cadastros. 

 
Pessoas Jurídicas poderão cadastrar-se mediante seu representante legal.  

 

  
03 - Cadastro 

 
 

Apenas será confirmado o cadastramento do interessado que preencher todos os 
campos do cadastro. O futuro Usuário deverá completá-lo com informações exatas, 
precisas e verdadeiras, e assume o compromisso de atualizar os Dados Pessoais sempre 
que neles ocorrer alguma alteração. MercadoLivre se reserva o direito de utilizar todos 
os meios válidos e possíveis para identificar seus usuários. 

MercadoLivre não se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais inseridos 
por seus usuários. Os usuários garantem e respondem, em qualquer caso, pela 
veracidade, exatidão e autenticidade dos Dados Pessoais cadastrados. 
 
MercadoLivre se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para 
identificar seus usuários, bem como de solicitar dados adicionais e documentos que 
estime serem pertinentes a fim de conferir os Dados Pessoais informados.  
 
Caso MercadoLivre decida checar a veracidade dos dados cadastrais de um usuário e 
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se constate haver entre eles dados incorretos ou inverídicos, ou ainda caso o usuário se 
furte ou negue a enviar os documentos requeridos, MercadoLivre poderá bloquear 
para vendas, suspender temporariamente ou cancelar definitivamente o cadastro, sem 
prejuízo de outras medidas que entender necessárias e oportunas. 

Havendo a aplicação de qualquer das sanções acima referidas, automaticamente serão 
cancelados os anúncios por ele veiculados, não assistindo ao usuário, por essa razão, 
qualquer sorte de indenização ou ressarcimento. 

O Usuário acessará sua conta através de apelido e senha e compromete-se a não 
informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles 
seja feito. 

O Usuário compromete-se a notificar o MercadoLivre imediatamente, e através de 
meio seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta, bem como o 
acesso não autorizado por terceiros à mesma. O usuário será o único responsável pelas 
operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso à mesma só será possível 
mediante a aposição da senha, cujo conhecimento é exclusivo do usuário. 
 
Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel ou outra forma de 
transferência da conta (incluindo-se qualificações e reputação). Também não se 
permitirá a manutenção de mais de um cadastro por uma mesma pessoa, ou ainda a 
criação de novos cadastros por pessoas cujos cadastros originais tenham sido 
cancelados por infrações às políticas do MercadoLivre. 

 
O apelido que o Usuário utiliza no MercadoLivre não poderá guardar semelhança com 
o nome MercadoLivre. Tampouco poderá ser utilizado qualquer apelido que insinue 
ou sugira que os produtos anunciados pertencem ao MercadoLivre ou que fazem parte 
de promoções suas. Também serão eliminados apelidos considerados ofensivos, bem 
como os que contenham dados pessoais do usuário ou alguma URL ou endereço 
eletrônico. MercadoLivre se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de 
cadastro e de cancelar um cadastro previamente aceito, a seu exclusivo critério. 

 

04 - Modificações dos Termos e Condições Gerais 

 
 

 
MercadoLivre poderá alterar, a qualquer tempo, estes Termos e Condições Gerais, 
visando sua aprimoração e melhoria dos serviços prestados. Os novos Termos e 
Condições entrarão em vigor 10 dias após publicados no site. No prazo de 5 (cinco) 
dias contados a partir da publicação das modificações, o Usuário deverá comunicar-se 
por e-mail, clicando aqui, caso não concorde com os termos alterados.. Nesse caso, o 
vínculo contratual deixará de existir, desde que não haja contas ou dívidas em aberto. 
Não havendo manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou 
tacitamente os novos Termos e Condições e o contrato continuará vinculando as 
partes.  

 05 - Produtos anunciados 

http://www.mercadolivre.com.br/brasil/ml/org_ayuda.main?as_faq_id=563
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5.1 Anúncios/ofertas. 

 
O Usuário poderá oferecer à venda produtos ou serviços em suas respectivas categorias 
e subcategorias. O anúncio pode conter gráficos, textos, descrições e fotos do produto 
ou serviço oferecido, sempre que tal prática não viole nenhum dispositivo deste 
contrato ou das demais políticas do MercadoLivre. O produto ou serviço oferecido 
pelo Usuário Vendedor deve ser descrito com clareza quanto a suas características 
relevantes. Ao incluir uma fotografia, esta deverá corresponder especificamente ao 
produto que está sendo oferecido, salvo quando se trate de um produto novo. Presumir-
se-á que, mediante a inclusão do anúncio, o Usuário manifesta a intenção e declara 
possuir o direito de vender o produto oferecido, ou que está facultado para tal por seu 
titular, além de dispor do produto para entrega imediata. Os preços dos produtos 
anunciados devem conter todos os tributos sobre eles incidentes. MercadoLivre poderá 
remover aqueles anúncios cujo preço final não esteja suficientemente claro, ou que 
permitam algum tipo de variação. MercadoLivre poderá remover também qualquer 
anúncio em desacordo com as políticas e regras do site, ocasião em que não haverá 
estorno ou devolução de tarifas pagas ou a pagar relativas ao anúncio suprimido. 
Nenhuma descrição poderá conter dados pessoais, ou que permitam estabelecer 
contato pessoal, tais como, mas não se limitando a: números de telefone, e-mails, 
endereços e páginas da internet que contenham os dados mencionados 
anteriormente, salvo o estipulado especificamente para as categorias : Carros, 
Motos e Outros Veículos, Imóveis e Serviços 

 
5.2 Produtos Proibidos. 

 
Poderão ser anunciados/ofertados aqueles produtos ou serviços cuja venda não esteja 
expressamente proibida pelos Termos e Condições Gerais e demais políticas do 
MercadoLivre, ou pela lei vigente. 

As políticas concernentes a produtos cujo anúncio é expressamente proibido no 
MercadoLivre encontram-se no documento Produtos Proibidos. Conheça-o clicando 
aqui. Fica expressamente proibida a venda de armas de fogo, narcóticos, tóxicos e 
qualquer sorte de drogas ilegais, bem como medicamentos e qualquer tipo de drogas em 
geral ou produtos aos quais se atribua efeitos terapêuticos de qualquer natureza, 
propriedade roubada, órgãos humanos, animais, no todo ou em parte, afora os 
constantes de rol enunciativo publicado em Produtos Proibidos, moedas e cédulas 
falsificadas, produtos de contrabando, produtos falsificados ou adulterados, pólvora ou 
material explosivo, ações de empresas negociadas em Bolsa de Valores, bilhetes de 
loteria, listas de correio ou bases de dados pessoais, serviços e/ou produtos 
relacionados a prostituição ou similares, material pornográfico, obsceno ou contrário a 
moral e os bons costumes (salvo os produtos que forem cadastrados na categoria 
Adultos), quaisquer produtos cuja venda é expressamente proibida pelas leis vigentes, 
cigarros e outros produtos derivados do tabaco e/ou que façam apologia do hábito de 
fumar, produtos que promovam a violência e ou a discriminação baseada em questões 

http://www.mercadolivre.com.br/seguro_prohibidos.html
http://www.mercadolivre.com.br/seguro_prohibidos.html
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de raça, sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual ou de qualquer outro tipo. 
Também está proibida a venda de CDs que contenham música em formato MP3, 
quando a mesma não está expressamente autorizada pelo artista ou gravadora 
proprietária dos direitos autorais, ou infrinja alguma legislação. Também não podem 
ser cadastrados produtos que violem leis de restrição à pirataria de informática, de 
proteção de software, direitos do autor, patentes, marcas, modelos e desenhos 
industriais, nem software para OEM (entende-se como software para OEM, a versão 
especial do software pré-instalada no disco rígido de computadores pessoais no 
momento da fabricação, ou quando este for agrupado ao hardware do computador), 
NFR, cópias e/ou arquivos de backup, licença, programas acadêmicos e/ou 
desenvolvidos para alguma entidade educacional, ou segredos industriais, ou produtos 
que exijam do Usuário Vendedor direito de venda, ou que somente podem ser vendidos 
com participação ou autorização de terceiros, e bens embargados ou afetados por 
alguma restrição de qualquer espécie quanto ao seu uso, exploração ou transferência de 
domínio ou posse. Fica proibida, ainda, a venda de aparelhos ativos, 
eletroestimuladores, para utilização em educação física, embelezamento e correção 
estética, que não estejam devidamente registrados perante a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. É responsabilidade exclusiva do Usuário Vendedor velar pela 
legalidade da venda de seus produtos e serviços e o MercadoLivre não assume 
nenhuma responsabilidade pela existênc ia deles no site ou por negociações que não 
cumpram com as restrições descritas nos Termos e Condições Gerais. Para obter mais 
informações sobre produtos e serviços proibidos consulte as Políticas sobre publicação 
de produtos e serviços no MercadoLivre. 

 
5.3. Proteção à Propriedade Intelectual. 

 
MercadoLivre desenvolveu um Programa (adiante nominado PPPI) destinado a 
assegurar que os produtos anunciados não firam direitos de propriedade intele ctual e 
industrial ou qualquer sorte de direitos de terceiros. Os membros do PPPI ou os 
titulares dos direitos infringidos poderão solicitar a remoção daqueles produtos que 
entendem violar seus direit os. Suspeitando o MercadoLivre que tenha sido cometida 
alguma atividade ilícita ou que infrinja os direitos aqui mencionados, alguns 
dados dos Usuários infratores poderão ser encaminhados aos membros do PPPI, 
conforme descrito no item Privacidade da Informação. 

 
 
5.4. Meios de Pagamento 

 
É proibido o a núncio de outros meios de pagamento além dos enunciados pelo 
MercadoLivre na página de cadastramento de anúncios. 

Caso o usuário anunciante infrinja essa norma, MercadoLivre poderá editar o 
espaço ou suprimir o anúncio, ocasião em que não haverá estorno das tarifas 
pagas ou faturadas para sua publicação. 
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06 - Privacidade da Informação 

 
 

 
Toda informação ou dado pessoal prestado pelo Usuário do MercadoLivre é 
armazenada em servidores ou meios magnéticos de alta segurança. MercadoLivre 
tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança 
descritas nesta cláusula, porém não responderá por prejuízo que possa ser derivado da 
violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a 
internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de 
Usuários.  
 
Em caso de dúvidas sobre a proteção a dados pessoais, ou para obter maiores 
informações sobre dados pessoais e os casos nos quais poderá ser quebrado o sigilo de 
que trata esta cláusula, consultar a página de Privacidade e Confidencialidade.  

 

07 - Obrigações dos Usuários 

 

7.1 Comprador. Os Usuários interessados em comprar produto ou contratar um 
serviço anunciado por um vendedor no MercadoLivre devem realizar suas ofertas 
durante o prazo da negociação por ele estipulado. Os anúncios encerram-se quando 
expirado o prazo definido pelo Usuário vendedor ou quando acabam-se as quantidades 
nele contidas e os anúncios de serviços expiram quando termina o prazo do anúncio 
determinado pelo usuário anunciante. O Usuário comprador, após dar um lance em um 
produto ou manifestar interesse de comprá-lo através das ferramentas do site, obriga-se 
a contatar o Usuário vendedor e completar a transação, salvo se a negociação esteja 
proibida por lei ou por estes Termos e Condições Gerais e anexos. 

Ao manifestar o interesse em algum produto, o Usuário comprador obriga-se a atender 
às condições de venda descritas no anúncio. A oferta de compra é irrevogável, salvo 
em circunstâncias excepcionais, tais como se o vendedor modificar substancialmente 
a descrição do produto depois da oferta, se existir um evidente erro de digitação ou se 
não puder verificar a identidade do vendedor. 

As ofertas só terão validade se realizadas mediante o sistema do MercadoLivre.  
 
Tributos: MercadoLivre não se responsabiliza pelas obrigações tributárias que 
sobrecaiam nas atividades dos usuários do site. Assim como estabelece a legislação 
pertinente em vigor, o consumidor deverá exigir nota fiscal do vendedor em suas 
transações, a menos que o Usuário vendedor esteja realizando uma venda eventual e 
não se adeqüe no conceito legal de comerciante/empresário quanto aos bens postos em 
negociação. 

7.2. Obrigações do Vendedor. O Usuário vendedor deverá ter capacidade legal para 
vender o produto. O Usuário vendedor obriga-se a entrar em contato com o Usuário 

http://www.mercadolivre.com.br/seguro_privacidad.html
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comprador para finalizar a transação sempre que tenha recebido lances em seus 
anúncios pela modalidade leilão, depois de expirado o prazo do anúncio e sempre que 
haja recebido um lance em um anúncio por Preço Fixo. Apenas nos seguintes casos 
excepcionais o Usuário Vendedor poderá cancelar a venda: se não houve acordo sobre 
a forma de pagamento ou prazo de entrega; se não foi possível verificar a verdadeira 
identidade ou as informações do Usuário comprador; se houve evidente erro de 
digitação ao cadastrar preço ou quantidade do produto anunciado. 

Quando uma negociação se concretizar, o Usuário Vendedor deverá pagar 
comissão equivalente a uma porcentagem sobre a venda ao MercadoLivre. Tal 
comissão deverá ser paga também nos casos em que a negociação não se 
concretizar por responsabilidade do Usuário Vendedor. 

Em virtude de MercadoLivre ser uma espécie de ponto de encontro entre o comprador 
e o vendedor, e por não participar das transações que se realizam entre os mesmos, a 
responsabilidade por todas as obrigações, sejam elas fiscais, trabalhistas, consumeristas 
ou de qualquer outra natureza, decorrentes das transações originadas no espaço virtual 
do site serão exclusivamente do Usuário Vendedor. Em caso de interpelação judicial 
que tenha como Réu o MercadoLivre, cujos fatos fundem-se em ações do usuário 
vendedor, este será chamado ao processo devendo arcar com todos os ônus que daí 
decorram, nos termos do artigo 70, III do Código de Processo Civil. Em virtude desta 
característica do site, também não pode obrigar o Usuário Vendedor a honrar sua 
obrigação ou completar a negociação. 

Quando o vendedor receber uma oferta em seu produto cadastrado, este deverá 
qualificar a contraparte conforme o estabelecido na cláusula 15 destes Termos e 
Condições Gerais. Caso não o faça no prazo lá definido, ser-lhe-á cobrada a 
respectiva comissão como se a venda houvesse sido concretizada.  
 
Tributos: MercadoLivre não se responsabiliza pelas obrigações de natureza tributária 
que incidam sobre os negócios realizados entre Usuário comprador e Usuário vendedor. 
Assim, o Usuário vendedor que atue como comerciante, nos termos da lei em vigor, 
responsabilizar-se-á pela integralidade das obrigações oriundas de suas atividades, 
notadamente pelos tributos incidentes.  

 

08 - Práticas Vedadas 

 
 

Os usuários não poderão: a) manipular os preços dos produtos anunciados; b) interferir 
nas transações entre outros usuários; c) manter algum tipo de comunicação por e-mail, 
ou por qualquer outro meio de comunicação durante a negociação com qualquer dos 
Usuários compradores que estejam dela participando, salvo na sessão de perguntas e 
respostas; d) divulgar seus dados pessoais ou de outros usuários de contato por nenhum 
meio em qualquer espaço do site salvo o estipulado especificamente para a categoria 
Carros, Motos e Outros Veículos, Serviços e Imóveis; e) anunciar produtos proibidos 
pelas políticas do MercadoLivre e a lei; f) agredir, caluniar, injuriar ou difamar outros 
usuários. 
 
Este tipo de comportamento poderá ser sancionado com a suspensão ou cancelamento 
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do anúncio, ou com a suspensão ou cancelamento do seu cadastro como usuário do 
MercadoLivre, sem prejuízo das ações legais que possam ocorrer pela configuração de 
delitos ou contravenções ou os prejuízos civis que possam causar aos Usuários 
compradores.  

 

09 - Violação no Sistema ou da Base de Dados 

 
 
Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software, ou outro recurso que 
venha a interferir nas atividades e operações do MercadoLivre, bem como nos 
anúncios, descrições, contas ou seus bancos de dados. Qualquer intromissão, tentativa 
de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual e/ou 
as proibições estipuladas nestes Termos e Condições Gerais, tornarão o responsável 
passível das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui previstas, sendo ainda 
responsável pelas indenizações por eventuais danos causados.  

 

10 - Sanções 

 
 
Sem prejuízo de outras medidas, MercadoLivre poderá advertir, suspender ou 
cancelar, temporária ou definitivamente, a conta de um Usuário a qualquer tempo, e 
iniciar as ações legais cabíveis se: a) o Usuário não cumprir qualquer dispositivo destes 
Termos e Condições Gerais e demais políticas do MercadoLivre; b)se descumprir 
com seus deveres de Usuário; c) se praticar atos fraudulentos ou dolosos; d) se não 
puder ser verificada a identidade do Usuário ou qualquer informação fornecida por ele 
esteja incorreta; e) se MercadoLivre entender que os anúncios ou qualquer atitude do 
Usuário haja causado algum dano a terceiros ou ao próprio MercadoLivre ou tenha a 
potencialidade de assim o fazer. Nos casos de inabilitação do cadastro do Usuário, 
todos os anúncios ativos e/ou ofertas realizadas serão automaticamente cancelados e a 
informação de que o usuário não pertence mais à comunidade será incluída ao 
lado do nome de usuário.  

 

11 – Responsabilidades 

 
 
MercadoLivre não é o proprietário dos produtos oferecidos, não guarda a posse 
deles e não realiza as ofertas de venda. Tampouco intervém na entrega dos 
produtos cuja negociação se iniciem no site. 

MercadoLivre não se responsabiliza pela existência, quantidade, qualidade, estado, 
integridade ou legitimidade dos produtos oferecidos, adquiridos ou alienados pelos 
Usuários, assim como pela capacidade para contratar dos Usuários ou pela veracidade 
dos Dados Pessoais por eles inseridos em seus cadastros. MercadoLivre não outorga 
garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre os Usuários. Cada 
Usuário conhece e aceita ser o único responsável pelos produtos que anuncia ou 
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pelas ofertas que realiza. 

MercadoLivre não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações 
assumidas pelos Usuários. O Usuário reconhece e aceita que ao realizar negociações 
com outros Usuários ou terceiros faz por sua conta e risco. Em nenhum caso 
MercadoLivre será responsável pelo lucro cessante ou por qualquer outro dano 
e/ou prejuízo que o Usuário possa sofrer devido às negociações realizadas ou não 
realizadas através do MercadoLivre. 

MercadoLivre recomenda que toda transação seja realizada com cautela e bom senso. 
O Usuário deverá sopesar os riscos da negociação, levando em consideração que pode 
estar, eventualmente, lidando com menores de idade ou pessoas valendo-se de falsas 
identidades. MercadoLivre não será responsável pelas transações entre os usuários, 
mesmo as firmadas com base na confiança depositada no sistema ou nos serviços 
prestados pelo MercadoLivre. 

Nos casos em que um ou mais Usuários ou algum terceiro inicie qualquer tipo de 
reclamação ou ação legal contra outro ou outros Usuários, todos e cada um dos 
Usuários envolvidos nas reclamações ou ações eximem de toda responsabilidade 
MercadoLivre e a seus diretores, gerentes, empregados, agentes, operários, 
representantes e procuradores, observado, ainda, o estipulado na cláusula 7. 

Uma vez que o usuário vendedor tem a faculdade de eliminar perguntar ou impedir 
outros usuários de fazer perguntas ou ofertas de compra em seus anúncios, fica 
expressamente determinado que, caso exerça tal faculdade, se responsabilizará 
exclusivamente por esse ato e assumirá as conseqüências que dele possam advir. 

 

12 - Alcance dos Serviços 

 
 

 
Estes Termos e Condições Gerais não geram nenhum contrato de sociedade, de 
mandato, franquia ou relação de trabalho entre MercadoLivre e o Usuário. O Usuário 
manifesta ciência de que MercadoLivre não é parte de nenhuma transação, nem possui 
controle algum sobre a qualidade, segurança ou legalidade dos produtos anunciados, 
sobre a veracidade ou exatidão dos anúncios, e sobre a capacidade dos usuários para 
negociar. MercadoLivre não pode assegurar o êxito de qualquer transação, tampouco 
verificar a identidade ou os dados pessoais dos usuários. MercadoLivre não garante a 
veracidade da publicação de terceiros que apareça em seu site e não será responsável 
pela correspondência ou contratos que o Usuário realize com terceiros.  

 

13 - Falhas no Sistema 

 
 
MercadoLivre não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda no 
equipamento do Usuário causada por falhas no sistema, no servidor ou na internet. 
MercadoLivre também não será responsável por qualquer vírus que possa atacar o 
equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação no site na 
internet ou como conseqüência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou 
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áudio contidos no mesmo. Os Usuários não poderão atribuir ao MercadoLivre 
nenhuma responsabilidade nem exigir o pagamento por lucro cessante em virtude de 
prejuízos resultantes de dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na internet. 
MercadoLivre não garante o acesso e uso contínuo ou sem interrupções de seu site. 
Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível por motivos técnicos ou falhas da 
internet, ou por qualquer outra circunstância alheia ao MercadoLivre.  

 

14 - Tarifas e Faturamento 
 

 
O Cadastro no MercadoLivre é gratuito. Ao colocar um produto ou serviço à venda o 
Usuário deverá pagar uma tarifa por anúncio e somente pagará uma tarifa de venda ao 
MercadoLivre quando a negociação se concretizar, caso não se concretizar por culpa 
exclusiva do Usuário Vendedor, ou quando este não qualificar a negociação no prazo 
estipulado.  

Serão cobradas, independentemente de qualquer negociação as tarifas por anúncio e 
taxas de destaque sempre que o Usuário Vendedor optar por dar algum destaque aos 
bens anunciados. As opções de destaque são cobradas independentemente do resultado 
da negociação, sendo elas: "Destaque em Página Principal" , "Destaque em Página 
Principal de Categoria", "Destaque Platinum", "Destaque Gold", "Destaque Silver", 
"Destaque Standard", "Preço de Reserva", "Anunciar por um total de 45 dias" ou em 
qualquer outra modalidade utilizada para destacar o produto, a qual o Usuário estará 
sujeito ao pagamento da tarifa vigente.  

O Usuário concorda em pagar ao MercadoLivre os valores correspondentes pelas 
tarifas de anúncio de duração normal ou estendida, comissões ou taxas de 
destaque, ou por qualquer outro serviço prestado pelo MercadoLivre em que haja 
uma tarifa estabelecida . MercadoLivre se reserva o direito de modificar, aumentar 
ou eliminar tarifas vigentes a qualquer momento, sempre notificando os usuários na 
forma estipulada na cláusula 4 ou durante promoções e outras formas transitórias de 
alteração dos preços praticados. 

 MercadoLivre se reserva o direito de tomar as medidas judiciais e extrajudiciais 
pertinentes para receber os valores devidos.  
  

 

15 - Sistema de Qualificações 

 
O Usuário conta com um sistema de qualificar Usuários atualizado periodicamente 
pelos comentários colocados pelos mesmos Usuários de acordo com as negociações por 
eles realizadas. Esta é uma importante ferramenta de aferição da idoneidade de 
terceiros, uma vez que a verificação da identidade dos usuários da internet é bastante 
difícil e MercadoLivre não tem como realizá-la. 

Tanto os Usuários compradores como os Usuários vendedores devem colocar uma 
qualificação informando sobre a concretização ou não da negociação e acrescentando 
qualquer comentário que desejem, assumindo responsabilidade integral pelo que ali 
disserem. MercadoLivre não tem obrigação de verificar a veracidade ou exatidão das 
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qualificações, comentários ou réplicas e NÃO se responsabiliza pelo que foi escrito, 
pelas ofertas de compra ou venda ou por qualquer comentário expresso no site ou 
através de qualquer outro meio, incluindo correio eletrônico. MercadoLivre se reserva 
o direito de eliminar os comentários que considere inadequados ou ofensivos. 
MercadoLivre tem ainda o direito de excluir os Usuários que recebam comentários 
negativos provenientes de fontes distintas. 

Para conhecer mais sobre o Sistema de Qualificações, clique aqui.  

 

16 - Propriedade Intelectual e links 

 
O uso comercial da expressão "MercadoLivre" como marca, nome empresarial ou 
nome de domínio, bem como os conteúdos das telas relativas aos serviços do 
MercadoLivre assim como os programas, bancos de dados, redes, arquivos que 
permitem que o Usuário acesse e use sua Conta são propriedade do MercadoLivre e 
estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, 
modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos 
referidos conteúdos são proibidos, salvo a autorização expressa do MercadoLivre.  
 
O site pode linkar outros sites da rede (incluindo os sites pertencentes ao Programa 
Mercadosócios), o que não significa que esses sites sejam de propriedade ou operados 
pelo MercadoLivre. Não possuindo controle sobre esses sites, MercadoLivre NÃO 
será responsável pelos conteúdos, práticas e serviços ofertados nos mesmos. A presença 
de links para outros sites não implica relação de sociedade, de supervisão, de 
cumplicidade ou solidariedade do MercadoLivre para com esses sites e seus 
conteúdos.  

 

17 - Indenização 

 

O Usuário indenizará MercadoLivre, suas filiais, empresas controladas ou 
controlantes, diretores, administradores, colaboradores, representantes e empregados 
por qualquer demanda promovida por outros usuários ou terceiros decorrentes de suas 
atividades no site ou por seu descumprimento dos Termos e Condições Gerais de Uso 
e demais políticas do MercadoLivre, ou pela violação de qualquer lei ou direitos de 
terceiros, incluindo honorários de advogados.  

 

18 - Anexos 
 

 
São parte integrante e inseparável destes Termos e Condições Gerais os seguintes 

documentos e/ou seções do MercadoLivre incorporados por referência, onde estão 
detalhadas as políticas e/ou Termos e Condições de diferentes serviços oferecidos pelo 
site. Os mesmos podem ser consultados no próprio site, clicando na página 
correspondente citada abaixo: 
 
Programa de Proteção de Propriedade Intelectual 
Produtos Proibidos 
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Produtos que violam direitos de propriedade intelectual  
Políticas para Cadastramento de Produtos 
Tarifas 
Sistema de Qualificações 
Privacidade e Confidencialidade no MercadoLivre 
 

 

19 - Legislação Aplicável e Foro de eleição 
 

 
Todos os itens destes Termos e Condições Gerais estão regidos pelas leis vigentes na 
República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação e ao 
cumprimento deste Contrato, as partes se submetem ao Foro Central da Cidade de São 
Paulo.  
 
 

Publicado no dia 22/06/2013 
Recebido no dia 10/06/2013 
Aprovado no dia 13/06/2013 
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TEIXEIRA, António Braz. Breve Tratado da Razão Jurídica. Sintra: Zéfiro, 2012. 

 

Mariése Garcia Costa Rodrigues de Alencar1 

 

 Historiador, filósofo, escritor, docente e jurista, António Manuel de Assunção Braz Teixeira 

nasceu em 21 de julho de 1936 em Lisboa, Portugal, local onde desenvolveu seus estudos, 

formando-se em Direito, e iniciou a carreira de professor universitário na Universidade de Lisboa. 

Exerceu sua profissão com maestria, lecionando também na Universidade Autônoma de Lisboa, na 

Universidade Internacional de Lisboa, na Universidade de Évora e na Universidade  Lusófona. 

 Na segunda metade do século XX, exerceu os cargos de Secretário de Estado da Presidência 

do Conselho de Ministros e Secretário de Estado da Cultura em Portugal, época em que teve a 

iniciativa na criação da revista Cultura Portuguesa. Após, mais precisamente entre 1986 e 1989, 

dirigiu a revista Nomos - Revista Portuguesa de Filosofia do Direito e do Estado, e, em 1992, 

presidiu a Imprensa Nacional Casa da Moeda, onde desenvolveu um importante trabalho na edição 

de obras de escritores portugueses, bem como contribuiu para a criação de uma coleção com o fim 

de divulgar importantes obras brasileiras. 

 O filósofo lusitano teve uma participação decisiva na aproximação cultural entre o Brasil e 

Portugal, tendo contribuído de forma significativa para a fundação do Instituto de Filosofia Luso-

brasileira em Lisboa, o qual é constituído por pensadores brasileiros e portugueses.  

 Atualmente, em razão da relevância de seus trabalhos, o professor Braz Teixeira é Doutor 

Honoris Causa pela Universidade de Lisboa, é sócio honorário da Academia Portuguesa da História, 

membro da Academia das Ciências de Lisboa, da Sociedade Científica da Universidade Católica 

Portuguesa e da Sociedade Portuguesa de Filosofia, membro correspondente da Academia 

Brasileira de Letras e da Academia Brasileira de Filosofia, assim como integra o Instituto Brasileiro 

de Filosofia. 

 Publicou diversos artigos em periódicos,destacando-se a Revista Brasileira de Filosofia, 

Nova Renascença e a Revista Portuguesa de Filosofia. Produziu, ainda, importantes obras para a 

filosofia, dentre elas, O Pensamento Filosófico-jurídico Português, História da Filosofia do Direito, 

A Filosofia da Saudade, Sentido e Valor do Direito - Introdução à Filosofia Jurídica, ao qual deu 

continuidade o seu mais novo livro, publicado em maio de 2012 pela editora Zéfiro, Breve Tratado 

da Razão Jurídica, objeto de estudo nesta resenha. 

                                                 
1  Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); Especialista em Direito Processual 

pelo Centro de Ensino Superiores de Maceió (CESMAC); Coordenadora do curso de pós-graduação em 
Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário da Estácio-FASE (faculdade de Sergipe); 
Professora do curso de graduação em Direito da Estácio-FASE; Advogada. 
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 A obra em análise possui 222 páginas e apresenta em quatro capítulos um brilhante e sucinto 

estudo acerca da racionalidade jurídica, são eles: Direito, Linguagem e Razão; Lógica Jurídica; 

Hermenêutica Jurídica; Retórica Jurídica. Busca o historiador português elaborar uma síntese do 

pensamento dos principais filósofos contemporâneos acerca da razão jurídica.   

 No primeiro capítulo, Direito, Linguagem e Razão, o escritor faz uma breve introdução ao 

tema, apresentando, logo de início, o entendimento de que se fundamenta o Direito, em seus 

distintos momentos, num discurso linguístico diversificado dos demais, em razão de manifestar-se 

através de conceitos e princípios próprios, provenientes da experiência histórico-social vivenciada 

por determinada sociedade. 

 Na sequência, o filósofo lusitano apresenta, de forma bastante sucinta, o papel da razão no 

Direito, levando em consideração os diversos movimentos filosóficos que se desenvolveram, 

principalmente na segunda metade do século XX, como o positivismo, a tópica jurídica, a nova 

retórica e a hermenêutica jurídica, somente abordando-os de forma mais detalhada nos capítulos 

posteriores.  

 Após, finaliza o capítulo aduzindo que a racionalidade jurídica, imprescindivelmente, 

abrange, no domínio da racionalidade lógica, a lógica jurídica, e no domínio da racionalidade 

prática, a hermenêutica jurídica e a retórica jurídica ou teoria da argumentação jurídica. 

 Ao tratar da Lógica Jurídica, no segundo capítulo, António Braz Teixeira preocupa-se 

inicialmente em diferenciar a lógica normativa ou deôntica da lógica apofântica, explicando que 

enquanto a primeira é prescritiva e relacional, refere-se ao mundo do dever-ser e as suas 

proposições têm como elemento decisivo a validade formal, a lógica apofântica é descritiva e 

reporta-se ao mundo do ser, trabalhando-se, neste caso, com a verdade ou falsidade das suas 

proposições.  

 No que concerne à lógica jurídica, aduz o autor que trata-se apenas de uma modalidade da 

lógica normativa ou deôntica, na medida em que esta abrange também outros tipos de norma, como 

as morais e as religiosas. Sustenta, ainda, que para uma melhor compreensão dela, é necessário um 

estudo acerca da estrutura lógica da norma jurídica, da natureza e das espécies do juízo jurídico-

normativo e, por fim, uma reflexão sobre a teoria do conceito jurídico. Em seguida, expõe 

separadamente sobre cada um desses elementos.  

 Ao adentrar no estudo da estrutura lógica da norma jurídica, afirma ser ela uma proposição 

relacional ou composta, em razão de ser constituída por duas proposições, que estabelecem uma 

relação entre sujeitos e entre condutas e que se conectam por meio do elemento dever-ser, o qual 

pode se referir a uma permissão, uma obrigação ou uma proibição. 

 Quanto à sua natureza, considera o historiador que os juízos jurídico-normativos são juízos 

hipotéticos condicionais, seguindo a tese sustentada por Karl Engisch, posto que “sempre 
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estabelecem condicionalmente um dever ou concedem, também condicionalmente, um direito” 

(TEIXEIRA, 2012, p. 30, grifos do autor).  

 Por fim, concluindo o segundo capítulo, ao cuidar do conceito jurídico, diferencia-o dos 

conceitos das demais ciências culturais, apresentando algumas características específicas dele, 

como o fato de todo conceito jurídico possuir um fundamento normativo e uma referência 

axiológica, baseada nos valores jurídicos, além de ter um carácter genérico, já que não é 

direcionado a um único indivíduo, mas sim a vários sujeitos de uma classe (conceito de classe). 

 Dando continuidade a sua obra, no terceiro capítulo, intitulado de Hermenêutica Jurídica, o 

professor Braz Teixeira faz uma análise apurada de renomados filósofos das três correntes da 

hermenêutica geral que se sucederam ao longo dos últimos séculos, a teoria hermenêutica, que teve 

como precursor o filósofo alemão Friederich Shleiermacher, a filosofia hermenêutica, fundada por 

Martin Heidegger e a Hermenêutica crítica, que teve a participação do pensador Jürgen Habermas.  

 Na sequência, trata da influência das variadas teorias acerca da compreensão geral do 

sentido dos textos no mundo do Direito, apresentando um criterioso estudo acerca das principais 

escolas da hermenêutica jurídica, desde o formalismo do século XVIII até a idade contemporânea. 

 Ao versar sobre a teoria hermenêutica, o estudioso lusitano inicia a sua exposição 

ressaltando o caráter essencialmente metodológico desta corrente filosófica. Após, trata do filósofo 

germânico Friedrich Schleiermacher de forma bastante apropriada, já que foi ele que construiu as 

bases desta teoria e, como uma tentativa de superar a fragmentação das formas de compreender o 

sentido dos diferentes textos e alcançar uma teoria geral da hermenêutica, buscou unificar os 

distintos gêneros de interpretação.  

 Salienta também que a hermenêutica geral, idealizada pelo pensador alemão, funda-se na 

compreensão do discurso, o qual deve ser interpretado através do contexto em que é apresentado, 

pois a compreensão de uma particularidade é condicionada pela compreensão do todo e vice-versa. 

O filósofo Braz Teixeira foi feliz ao tratar deste assunto, na medida em que foi através dele que 

Schleiermacher introduziu o pensamento sobre o círculo hermenêutico, que posteriormente veio a 

ser retomado por Heidegger e Gadamer. 

 Reportando-se ainda à teoria hermenêutica, discorre sobre as ideias apresentadas pelo 

filósofo alemão Wilhelm Dilthey e pelo estudioso italiano Emilio Betti. No seu entendimento, o 

primeiro destaca-se por diferenciar as ciências naturais das de espírito, assim como em razão de, na 

sua visão da hermenêutica, o elemento psicológico desempenhar um importante papel, pois o 

intérprete, no momento em que busca compreender um texto, considera a sua experiência interna, a 

sua vivência, que nos dá notícias não só dos estados anímicos próprios, mas também do mundo 
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exterior, onde existem outras unidades vitais. Já o pensador italiano estabeleceu alguns critérios a 

serem utilizados no processo interpretativo, denominando-os de canônes hermenêuticos. 

 Ao adentrar na filosofia hermenêutica, corrente filósofica de cunho ontológico, o autor dá 

uma especial atenção aos filósofos germânicos Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, e ao 

pensador francês Paul Ricoeur. O primeiro por impor uma modificação no pensar da hermenêutica, 

introduzindo uma hermenêutica ontológica-existencial, voltada para a compreensão do ser no 

tempo, do existir do homem enquanto ser essencialmente histórico, dando ênfase, assim, à 

temporalidade e à historicidade. 

 Já Hans-Georg Gadamer resgatou a ideia de uma hermenêutica geral apresentada por 

Schleiermacher, mas, também, como discípulo de Heidegger, deu seguimento à teoria, desenvolvida 

inicialmente pelo seu mestre, de uma compreensão existencial, de raiz ontológica, adentrando, 

diferentemente do seu predecessor, no estudo de uma hermenêutica jurídica. 

 Retomou ainda, o filósofo alemão, a questão do círculo hermenêutico, analisando-o como 

um “movimento estrutural ontológico da compreensão”, uma vez que a compreensão do sentido de 

um texto “encontra-se continuamente determinada pelo movimento antecipatório da pré-

compreensão, que faz que o círculo do todo e das partes se não anule na compreensão total mas 

alcance nela a sua autêntica realização” (TEIXEIRA, 2012, p. 71, grifos do autor). 

 Quanto à Paul Ricoeur, ressalta a importância do pensador francês na tentativa de 

desenvolver uma hermenêutica fenomenológica. Neste passo, busca Ricoeur fundamentar a 

hermenêutica na fenomenologia percorrendo duas vias, a curta, através da qual explora a ontologia 

da compreensão, seguindo a hermenêutica existencial de Heidegger e Gadamer, e a longa, 

explorando os caminhos da semântica das expressões multívocas (simbólicas) e da reflexão do 

sentido transcendental do texto, relacionando, assim, a linguagem simbólica à compreensão de si 

mesmo. 

 Finalizando o estudo das linhas filosóficas da hermenêutica, Braz Teixeira discorre sobre a 

hermenêutica crítica, cuja base foi desenvolvida no âmbito da denominada Escola de Frankfurt, 

mais precisamente através de Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas, e que teve como alvo principal de 

suas críticas Hans-Georg Gadamer. Para o escritor português, esta corrente filosófica caracterizou-

se por apresentar uma natureza crítica e dialética, em que, para uma melhor compreensão do sentido 

do texto, haveria a necessidade de um consenso intersubjetivo sobre o seu sentido linguístico.  

 Dando seguimento ao terceiro capítulo, o autor lusitano adentra no estudo da hermenêutica 

jurídica, momento em que enfatiza não só a estrutura lógico-formal da norma jurídica, sobre a qual 

discorreu no segundo capítulo, mas, principalmente, o seu aspecto valorativo, com a afirmação de 

que o Direito visa, essencialmente, tornar efetivos determinados valores presentes na vida humana. 

Por este motivo, salienta que necessita o Direito, quando da aplicação e concretização da norma 
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jurídica, de um processo de racionalidade jurídica prática, que tem como primeira instância a 

hermenêutica jurídica. 

 Versa, posteriormente, sobre diversas escolas da hermenêutica jurídica do século XIX que 

buscavam a completude do ordenamento jurídico, acreditando-se em um sistema fechado, com a 

ideia de que seria possível regular todas as situações possíveis nas leis, como a Escola da Exegese,  

a Jurisprudência dos conceitos e o Positivismo Jurídico.  

 O filósofo lusitano discorre, ainda, sobre duas linhas doutrinárias, o Movimento do Direito 

Livre e a Jurisprudência dos interesses, as quais trata como reacção anti-conceptualista, que se 

opuseram, veementemente, ao formalismo logicista do século XIX, principalmente ao apresentado 

pela jurisprudência dos conceitos e pelo positivimo jurídico. 

 Em seguida, aduz sobre distintas teorias da hermenêutica jurídica contemporânea, iniciando 

pela Hermenêutica analítico-descritiva, desenvolvida pelo mestre dinamarquês Alf Ross, com o 

entendimento de que a interpretação feita pelo juiz no ato de decidir pode não sempre levar a um 

resultado certo, mas sim a um de natureza construtiva. Assim, a hermenêutica jurídica deve seguir 

não apenas fatores linguísticos, mas também fatores pragmáticos, uma vez que o magistrado não é 

um mero autômato, devendo considerar, na sua atividade interpretativa, os anseios de um povo, 

buscando a justiça de sua decisão.  

 Expõe, ainda, sobre a Interpretação jurídica como análise da linguagem, teoria apresentada 

por Noberto Bobbio, a Lógica do razoável de Recaséns Siches, a Hermenêutica jurídica estrutural, 

proposta pelo saudoso jurista brasileiro Miguel Reale, a Interpretação teleológica  do alemão Karl 

Engisch, a Hermenêutica jurídica gadameriana de Karl Larenz, a Hermenêutica jurídica construtiva, 

desenvolvida pelo filósofo norte-americano Ronald Dworkin e, por fim, Interpretação, justificação e 

aceitabilidade social de Aulis Aarnio. 

 Dentre as teorias apresentadas no parágrafo anterior, cabe destacar a de Aulis Aarnio, por se 

tratar de uma linha doutrinária que sofreu influência de diversas correntes filosóficas, apresentando 

uma dimensão ontológica, epistemológica e metodológica, e a da Lógica do razoável de Recaséns 

Siches, considerada como uma lógica do humano, pautada pelos valores decorrentes da experiência 

acumulada pelo ser humano ao longo da história, teoria que influenciou Chaïm Perelman em sua 

nova retórica jurídica, assunto apresentado posteriormente. 

 Já no final do terceiro capítulo, Braz Teixeira, após desenvolver um notável estudo acerca 

das principais ideias desenvolvidas pelas diversas correntes filosóficas da hermenêutica geral e 

jurídica, apresenta a sua própria conclusão acerca do assunto, denominando-a de Interpretação, 

aplicação e argumentação, através da qual defende, para além da lógica formal, uma hermenêutica 

jurídica que apresenta uma dimensão prático-axiológica. 
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 Logo no início deste tópico, ressalta o fato da norma jurídica adquirir vida própria depois de 

formulada, apresentando um sentido próprio e aberto, que pode variar de acordo com o modo de 

compreender a sua dimensão valorativa e de acordo com o caso apresentado, em razão da 

diversidade das situações da vida e das pessoas que a interpretam. 

 Sustenta o autor que, esses diversos sentidos, que podem advir de uma norma jurídica, 

decorrem também dos diferentes valores culturais dos distintos momentos históricos em que ela 

vigora, é interpretada e aplicada. Assim, enfatiza o filósofo lusitano os atributos da historicidade e 

temporalidade do homem e das suas criações, alinhando-se a visão ontológica-existencial da 

filosofia hermenêutica.  

 Retoma a questão, já abordada por Emílio Betti, da autonomia hermenêutica do objeto, com 

o entendimento de que o sentido do texto normativo independe da intenção do legislador histórico, 

pensamento que se justifica tanto pela aquisição de vida própria da norma jurídica como pela 

própria característica da historicidade, ideias expostas anteriormente pelo doutrinador. 

 Refere-se, ainda, a algumas características que distinguem a interpretação do Direito das 

demais ciências, são elas: o seu caráter dialético, acompanhando a ideia contida na hermenêutica 

crítica; o fato da interpretação jurídica ser criadora, o que demonstra seu desapego ao logicismo 

formal; e, por último, a necessidade da argumentação no momento de interpretação e aplicação da 

norma jurídica, introduzindo na sua obra o pensamento que será melhor desenvolvido no capítulo 

seguinte. 

 Finalizando o terceiro capítulo, o professor Antônio Braz Teixeira não desconsidera os 

métodos de interpretação gramatical, lógico, histórico e sistemático, derivados das escolas da 

hermenêutica jurídica do século XIX, mas esclarece que eles não necessariamente conduzem a um 

mesmo resultado, devendo o intérprete, quando tais processos levarem a resultados antagônicos, 

solucionar o caso considerando os valores sócio-culturais presentes no sistema jurídico e apresentar 

os argumentos que mais se adequem à solução adotada no caso. 

 No quarto e último capítulo, o historiador realiza um estudo metódico acerca da Retórica 

Jurídica. Primeiramente, analisa o raciocínio jurídico e a argumentação, voltando a abordar a 

racionalidade prática, pontos essenciais para o desenvolvimento do tema, para, assim, alcançar a 

retórica, momento em que disseca o tema, apresentando o seu conceito, natureza, gêneros, o 

processo retórico, para então adentrar na retórica jurídica clássica e, em seguida, na retórica jurídica 

contemporânea. 

 Ao versar sobre o raciocínio jurídico, preocupa-se em inseri-lo no contexto do raciocínio 

dialético ou prático, o que se dá em razão das partes em litígio buscarem nele, através do discurso, a 

persuasão e o convencimento, por meio de argumentos que fundamentem a defesa dos seus próprios 

ideais e as críticas aos posicionamentos da parte contrária, para, assim, o magistrado chegar a sua 



BREVE TRATADO DA RAZÃO JURÍDICA  
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                   343 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.337 a 347 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

conclusão e proferir, através também da utilização de argumentos, a decisão que entender justa para 

o caso. 

 Na sequência, o filósofo trata da retórica, com a afirmação de que ela constitui uma arte que, 

através do discurso argumentativo, visa persuadir ou convencer os destinatários do discurso, 

sobressaindo, assim, a sua dimensão hermenêutica. Os meios utilizados para tal fim podem ser 

racionais (logos), que são os argumentos, os quais ou manifestam-se através de um silogismo 

(entimema) ou tem por base o exemplo, e afetivos, que podem tanto se ater ao caráter do orador 

(ethos) como nas emoções ou desejos dos membros do auditório (pathos).  

 No que pertine ao processo retórico, o professor assevera, inicialmente, que ele se atém 

tanto ao papel do orador como aos diversos tipos de auditório e destaca as suas cinco fases. São 

elas: a invenção (inventio), que refere-se aos argumentos, às provas e aos meios utilizados para 

persuadir ou convencer o auditório; a disposição (dispositio), que corresponde ao discurso retórico; 

elocução (elocutio) que diz respeito à redação utilizada no discurso, dependendo exclusivamente do 

orador; a memória (memoria) que consiste na capacidade do orador de assimilar ideias e textos que 

abordará no seu discurso; a ação (actio), que é o modo como o orador apresenta o seu texto para o 

auditório. 

 Ao adentrar no estudo da retórica jurídica clássica, trata, primeiramente, das suas origens, 

explicando que o seu nascimento como retórica judicial ocorreu na colônia grega da Sicília, por 

volta de 465 a.c. Após, apresenta algumas ideias que contribuíram para o desenvolvimento da 

retórica clássica, dentre elas a de Platão, que, diversamente dos sofistas, defendeu a necessidade de 

subordinação da retórica à verdade, à justiça e à virtude, contrapondo-a à dialética. 

 Quanto à Aristóteles, o mais importante expoente da retórica clássica, salienta a importância 

conferida por ele aos elementos racionais da argumentação para a retórica judicial, bem como a 

clara distinção entre raciocínios dialéticos, que visam a argumentação, e analíticos, que buscam a 

demonstração. Aduz ainda sobre os gêneros retóricos judicial, deliberativo e epidíctico, 

caracterizando com precisão a oratória judicial.  

 Destaca ainda a importância da retórica aristotélica para a retórica jurídica romana, a qual 

foi aprofundada pelos filósofos Quintiliano e Cícero, que ressaltaram, respectivamente, a 

imprescindibilidade dos argumentos para o discurso e a possibilidade deles serem construídos por 

meio dos tópicos (lugares-comuns). 

 Em seguida, o autor versa sobre o renascimento da retórica jurídica, em meados do século 

XX, após um longo período em que foi ofuscada pela lógica formal positivista. Nesta parte do seu 

trabalho, essencial para o desenvolvimento desta obra, discorre com clareza sobre a importância das 
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ideias apresentadas pelos filósofos Theodor Viehweg, Chaïm Perelman, Stephen Toulmin, Neil 

MacCormick e Robert Alexy para a retórica jurídica contemporânea. 

 Segundo o filósofo lusitano, Theodor Viehweg, influenciado por Aristóteles, expôs sobre a 

tópica, explicando que ela desenvolve-se a partir de um pensamento aporético ou problemático, ou 

seja, a partir do problema, preocupa-se com a análise das premissas e não das conclusões, e, por 

último, não tem como principal elemento o axioma, o princípio ou o sistema, mas sim o topos ou o 

lugar-comum.  

 Ressalte-se que no pensamento do jurisfilósofo alemão, a tópica tem um papel fundamental 

na aplicação do Direito, tanto que, para ele, a jurisprudência teria como ponto de partida o 

problema, sendo, por isso, uma técnica de pensamento aporético. Assim, somente a partir da 

discussão de problemas poderia se obter uma solução para o caso apresentado. 

 Já Chaïm Perelman, em sua obra Tratado da Argumentação2, desenvolve a denominada 

“nova retórica”, com a afirmação de que a lógica formal deveria ser complementada pela teoria da 

argumentação, e retoma a consideração aristotélica sobre a distinção entre raciocínio analítico e 

raciocínio dialético. Para ele, quando adentramos no domínio dos valores, os raciocínios visam a 

argumentações das mais diversas ordens, razão pela qual dá um maior destaque ao raciocínio 

dialético.  

 Ao mesmo tempo que se aproxima da retórica clássica, o pensador belga distancia-se ao 

apresentar uma concepção mais ampla de auditório, vez que, no seu entendimento, os discursos na 

“nova retórica” devem ser dirigidos a qualquer tipo de auditório, considerando como tal, inclusive, 

a deliberação íntima e pessoal. Do mesmo modo entende com relação às decisões judiciais, vez que 

também são dirigidas às partes em conflito, aos profissionais jurídicos e à opinião pública, ou seja, a 

diferentes tipos de auditório, o que explica a dialética do Direito.  

 Ao versar sobre Stephen Toulmin, Braz Teixeira afirma que o pensador inglês apresenta 

uma teoria da argumentação que, diferentemente da exposta por Perelman, situa-se no domínio da 

lógica, porém não uma lógica formal aplicada à matemática, mas sim uma prática. Para tanto, 

estabeleceu o filósofo britânico um paralelo entre o processo racional e o processo judicial e 

defendeu a necessidade de fixação de critérios de procedimentos a serem seguidos no momento de 

apresentação dos argumentos. Ressalta também que os argumentos, dentre eles o jurídico, por mais 

diversos que sejam, possuem formas semelhantes.  

 Ao tratar dos argumentos jurídicos, explica o historiador português, Toulmin aduz sobre a 

importância da atividade argumentativa para a ciência jurídica, o que ocorre em razão dele entender 

                                                 
2 Escrita juntamente com Lucie Olbrechts-Tyteca e publicada pela primeira vez em 1958. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucie_Olbrechts-Tyteca&action=edit&redlink=1
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que o Direito constitui “a instituição social em que mais amplo domínio revela a actividade 

argumentativa, que nele incide sobre diferentes versões dos factos” (TEIXEIRA, 2012, p. 193). 

 Quanto a Neil MacCormick, afirma o jurisfilósofo lusitano que ele desenvolveu sua obra 

Raciocínio jurídico e teoria do direito tendo por base os argumentos jurídicos utilizados nas 

decisões judiciais, enfatizando a relevância do raciocínio dedutivo, observados certos pressupostos 

e limites para o raciocínio jurídico e situando este último dentre as espécies de raciocínios práticos. 

Todavia, explica o professor escocês que o raciocínio jurídico não é exclusivamente dedutivo, 

possuindo elementos não dedutivos que  conferem a ele um caráter estritamente jurídico. 

 Neste diapasão, defende o filósofo escocês a existência de elementos invariáveis na 

argumentação jurídica, com a explicação de que ela desenvolve-se com base em princípios 

normativos mais ou menos precisos e que tem por escopo persuadir um determinado público, 

necessitando para tal fim de uma função de justificação. Através desta justificação, o magistrado 

estará demonstrando o quanto a sua decisão é justa e equitativa, tratando-se aqui de uma justiça 

formal, ou seja, conforme ao Direito.  

 Finalizando a sua exposição sobre os mais importantes filósofos da retórica jurídica 

contemporânea, Antônio Braz Teixeira aborda a teoria da argumentação jurídica desenvolvida por 

Robert Alexy, o qual, da mesma forma que MacCormick, insere a racionalidade jurídica no domínio 

do discurso racional prático e ressalta a importância da justificação para a argumentação jurídica.  

 O jurisfilósofo alemão enquadra a teoria da argumentação jurídica na teoria do discurso 

prático geral, o que faz em razão da jurisprudência, necessitar de juízos valorativos em inúmeras 

situações, como, por exemplo, quando houver imprecisão da linguagem jurídica ou conflitos entre 

normas. Contudo, não descarta a possibilidade de aplicar-se o Direito com base em um raciocínio 

exclusivamente dedutivo. 

 Ao defender que a aplicação do Direito não prescinde de juízos de valor, Alexy suscita o 

problema de saber em que medida são necessárias e como podem ser justificadas tais valorações. 

Para tanto, toma como ponto de partida a investigação da teoria do discurso racional prático, 

salientando a existência de regras fundamentais comuns a todo discurso, como a regra da não 

contradição, em que nenhum orador pode se contradizer, ou a da sinceridade, em que todo orador só 

pode afirmar o que acredita. 

 Reporta-se ainda o professor alemão a outras regras, também comuns a todo o discurso, que 

encontram-se ao lado das regras fundamentais, são elas: regras de razão, regras sobre o ônus da 

argumentação, formas de argumento, regras de justificação ou fundamentação e regras de transição. 

 Ainda no que pertine às ideias apresentadas por Alexy, o historiador português ressalta que 

os limites impostos por ele ao discurso prático geral justificam a necessidade de existência de regras 
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jurídicas, abrindo caminho ao discurso jurídico, ao qual se aplica tanto as regras acima citadas, 

como as regras e formas específicas do discurso jurídico, que demonstram a sua sujeição à lei, aos 

precedentes e à dogmática. 

 Por último, no final do quarto capítulo, o escritor Braz Teixeira discorre sobre os 

argumentos jurídicos, apresentando o seu entendimento sobre o tema. Inicialmente, aduz que a 

interpretação e aplicação do Direito se dá através de raciocínios dialéticos, os quais insere entre os 

raciocínios práticos, que tem por objeto as deliberações ou controvérsias e que buscam convencer 

ou persuadir o público a que são destinados através da defesa e justificação das suas própria teses e 

de críticas às posições do adversário. 

 Critica o entendimento acerca do raciocínio jurídico apresentado tanto pelos pensadores do 

positivismo jurídico, que buscaram reconduzi-lo somente ao raciocínio demonstrativo, quanto pelos 

filósofos da tópica-retórica do Direito, que o incluíram no plano do raciocínio prático.  

 Enfim, concluí a sua obra posicionando-se favorável as ideias advindas da mais recente 

teorização da argumentação jurídica, que se encontra numa via média entre os dois entendimentos 

apresentados, não desconsiderando o caráter problemático nem o demonstrativo do raciocínio 

jurídico e defendendo a existência de duas espécies de argumentos jurídicos, os puramente lógicos e 

os retóricos. 

 Antônio Braz Teixeira, em sua obra Breve Tratado da Razão Jurídica, consegue, em poucas 

páginas, desenvolver com maestria um estudo metódico das diversas correntes filosóficas que 

influenciaram a aplicação e interpretação do Direito em distintos contextos históricos, 

demonstrando o seu vasto conhecimento sobre a filosofia jurídica. 

 Segue uma lógica na forma como apresenta o seu trabalho, partindo, inicialmente, da análise 

da racionalidade lógica e adentrando, na sequência, na racionalidade prática, onde primeiramente 

aborda as correntes da hermenêutica jurídica para, por fim, concluir sua obra com a retórica 

jurídica, assunto primordial para o desenvolvimento do tema.  

 Discorre com clareza sobre as ideias apresentadas pelos principais pensadores de cada linha 

filosófica, preocupando-se também em revelar seu posicionamento sobre o tema, tornando fácil a 

leitura tanto para o profissional da área jurídica como para o estudante do curso Direito. 

 Sem dúvida, o livro em apreço é fundamental para todos aqueles que recorrem a pensadores  

que se dedicam ao estudo do discurso e do raciocínio jurídico, buscando um melhor entendimento 

filosófico acerca da interpretação e aplicação do Direito, uma vez que o conhecimento humano é 

interdisciplinar, não se restringe a um viés único, ao contrário, necessita de vários caminhos que nos 

conduzam e nos auxiliem na busca de uma práxis racional e justa. 
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RESUMO 

 

Face a polêmica Lei 12.663/12 (“Lei Geral da Copa”), o presente artigo tem como finalidade 

uma análise zetética sobre a constitucionalidade ou não dela. Dessa forma, traçam-se artigos 

da referida lei que se contrapõe com os preceitos constitucionais e leis infraconstitucionais, 

como: Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Torcedor, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e Lei de Propriedade Industrial. Nesse sentido, a discussão central se fundamenta na 

mitigação à soberania nacional e na arbitrariedade e inconstitucionalidade da Lei. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Lei Geral da Copa. Direitos Fundamentais. Arbitrariedade. 

Inconstitucionalidade. 

 

ABSTRACT 

 

Due to the polemic law 12.663/12 (“General Law Cup”), the present article`s pourpose is to 

make a critical analysis about its constitucionality or not. In this way, there are many articles 

regarding this law, that oppose with the constitutional principles and under constitutional 

laws, such as: Consumer`s Defense Code, Statute of the Fans, Directives and Education`s 

Bases Law and Industrial Propriety Law. Accordingly, the main discussion bases on the 

                                                           
1 Bolsista de iniciação científica do PIBIC/ COPES/ CNPq 2012/2013, aluna da Graduação do 5º Período do 
Curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe 
2 Professora da Graduação e pós-graduação de Direito da Universidade Federal de Sergipe, coordenadora/ 
orientadora do projeto. 
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diminution of national sovereignty and on the arbitrarity and the unconstitutionality of the 

law. 

 

KEYWORDS: General Law Cup. Fundamental rights. Arbitrariness. Unconstitutionality  

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

A vigésima edição da Copa do Mundo terá como sede o Brasil. Para a sua candidatura, 

foi assinado com a FIFA (Fédération Internationale de Football Association) o documento 

“Hosting and Bidding Agreement”, que exigia garantias para a realização do evento no país. 

Dentre as garantias, estava a elaboração da “Lei Geral da Copa”. Entretanto, desde o projeto 

de tal lei, passou-se a questionar determinados dispositivos que feririam a soberania nacional. 

As críticas se intensificaram com a aprovação do projeto e publicação da Lei, 

concretizando-se a mitigação de princípios constitucionais da República Federativa do Brasil 

para atender aos interesses da FIFA. Viu-se, dessa forma, uma série de arbitrariedades 

transformadas em legislação. Exemplo disso é a criação das áreas de restrição comercial e 

vias de acesso; fixação de cláusula penal para o consumidor que se arrepender da compra, 

ferindo um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor; afronta da Lei ao 

princípio do acesso à justiça; suspensão da norma do Estatuto do Torcedor que proíbe vendas 

de bebidas alcoólicas nos estádios; e o menosprezo aos princípios da isonomia e da 

impessoalidade, caracterizadores da Administração Pública.  Contrapõem-se, assim, os 

interesses da FIFA aos do Estado Brasileiro. Aquela, ao impor seus interesses e angariar o 

lucro oriundo da realização do evento, fragiliza a soberania nacional, pois a União arca com 

os dispêndios e se responsabiliza por todos os ônus. 

Nesse contexto, uma problemática bastante interessante é o debate sobre a 

inconstitucionalidade da Lei aprovada, visto que confronta direta e indiretamente os preceitos 

constitucionais. Essa é a abordagem que se fará no presente artigo sobre a Lei 12.663/12 (“Lei 

Geral da Copa”), que dispõe sobre os eventos: Copa das Confederações FIFA 2013, a Copa 

do Mundo FIFA 2014 e a Jornada Mundial da Juventude 2013. 

 

 

1 ÁREAS DE RESTRIÇÃO COMERCIAL, MARCAS E VIAS DE ACESSO (2KM EM 

TORNO DO ESTÁDIO) 
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A Lei 12.663/12, no capítulo II, seção II, versa sobre as áreas de restrição e vias de 

acesso e apresenta o Artigo 11 como um dispositivo polêmico. Vejamos: 
Art. 11 da Lei 12663/12: A União colaborará com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que sediarão os Eventos e com as demais autoridades competentes para 
assegurar à FIFA e às pessoas por ela indicadas a autorização para, com 
exclusividade, divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar 
propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades promocionais ou de 
comércio de rua, nos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações e 
principais vias de acesso. 
§ 1º Os limites das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Oficiais de 
Competição serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente, 
considerados os requerimentos da FIFA ou de terceiros por ela indicados, atendidos 
os requisitos desta Lei e observado o perímetro máximo de 2 km (dois quilômetros) 
ao redor dos referidos Locais Oficiais de Competição. 
§ 2º A delimitação das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Oficiais de 
Competição não prejudicará as atividades dos estabelecimentos regularmente em 
funcionamento, desde que sem qualquer forma de associação aos Eventos e 
observado o disposto no art. 170 da Constituição Federal. (...) 

 

Primeiramente, deve-se destacar que União não se confunde com a República 

Federativa do Brasil. Aquela é um ente federativo, assim como os Estados-membros, o 

Distrito Federal e os Municípios. Essa simboliza o Estado-nação composto por povo, 

território e soberania, abrangendo em si os entes federados mencionados. 

Logo, todas as unidades federativas se apresentam de forma autônoma. Em virtude da 

descentralização política (Pacto Federativo) tipificadora da Federação (forma de Estado e 

cláusula pétrea na CF/88 – art. 60, §4º, I), possuem como característica o autogoverno, a 

autonomia econômica, autonomia administrativa, autolegislação, como esclarece o ministro 

Gilmar Mendes: 
A autonomia importa, necessariamente, descentralização do poder. Essa 
descentralização é não apenas administrativa, como, também, política. Os Estados-
membros não apenas podem, por suas próprias autoridades, executar leis, como 
também é-lhes reconhecido elaborá-las. Isso resulta em que se perceba no Estado 
Federal uma dúplice esfera de poder normativo sobre um mesmo território e sobre as 
pessoas que nele se encontram, há a incidência de duas ordens legais: a da União e a 
do Estado-membro. (MENDES, BRANCO, 2011, p.828) 
 

 Na contramão do Pacto Federativo, o artigo 11 da Lei em apreço trata de uma 

imposição de exclusividade da FIFA para “divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar 

publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades 

promocionais ou de comércio de rua, nos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações 

e principais vias de acesso” em um “perímetro máximo de 2km ao redor dos referidos Locais 

Oficiais de Competição”. Entretanto, não compete à União determinar a área de restrição do 

Município, pois cabe a este dispor sobre o zoneamento de seu território (art. 182 da 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033694/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Constituição). A imposição dessa matéria pela União com vistas a um acordo estabelecido 

com a FIFA fere a Federação como forma de Estado e culmina numa inconstitucionalidade 

formal. 

Em segundo lugar, ao assegurar à FIFA ou aos terceiros que ela indicar a 

exclusividade de venda, publicidade de qualquer espécie e até do exercício do comércio de 

rua dentro do perímetro indicado, fere-se uma garantia individual, cláusula pétrea da 

Constituição, que é a da propriedade (art. 5º, XXII, CF/88). De acordo com esse dispositivo, 

há, mais uma vez, imposição unilateral que implica em restrição quanto ao princípio 

constitucional de usar, fruir e dispor do próprio bem. O comércio legalmente estabelecido nos 

arredores dos locais oficiais de competição sofrerá restrição indevida, até porque o disposto 

no §2º não assegura tal direito fundamental, conforme se passa a analisar. 

Esse §2º também apresenta conflito com princípio constitucional. Nesse caso, vai-se 

de encontro com o princípio da livre iniciativa (art. 170, CF/88). De acordo com esse 

parágrafo do dispositivo, serão asseguradas “as atividades dos estabelecimentos regularmente 

em funcionamento, desde que sem qualquer forma de associação aos Eventos”, mitigando o 

princípio da Livre Concorrência, orientador da Ordem Econômica. Alexandre de Morais 

define o princípio nos seguintes termos: 
São princípios gerais da atividade econômica: 
(...) 
Livre concorrência: constitui livre manifestação da liberdade de iniciativa, devendo, 
inclusive, a lei reprimir o abuso de poder econômico que visar à dominação dos 
mercados, à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros (CF, art. 
173, §4º) 
(...) (MORAIS, 2009, p.810) 
 

 Não se garante, então, que seja permitido que estabelecimentos regulares não 

patrocinadores da Copa do Mundo funcionem regularmente diante dos interesses da FIFA e 

dos seus patrocinadores, conforme esclarece o consultor legislativo da Câmara dos 

Deputados, Márcio Silva Fernandes3:  
A ressalva contida no final do parágrafo citado se reporta à impossibilidade de 
associação dos estabelecimentos regularmente estabelecidos com a Copa do Mundo. 
Imagine-se, por exemplo, uma concessionária de veículos localizada no perímetro 
definido como área de restrição comercial e que venda automóveis de marca não 
patrocinadora da Copa do Mundo ou da FIFA. Essa concessionária não poderá 
utilizar-se da Copa para realizar promoções comerciais ou semelhantes, associando 
seu estabelecimento ao evento. 
 

Caso ocorra essa situação, baseado na Lei 12.663/12, poderá configurar crime de 

marketing de emboscada. Esse crime é previsto nos artigos 32 e 33 da Lei 12.663/12 e visa a 
                                                           
3
 http://www.recantodasletras.com.br/textosjuridicos/3745799 
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proteger os produtos dos patrocinadores em detrimento dos não relacionados à Copa do 

Mundo, para que estes não se usem do evento para obter benefício financeiro. No caso da 

concessionária acima, caracterizar-se-ia marketing de emboscada por intrusão, crime com 

pena prevista de detenção, de três meses a um ano ou multa. 
Art. 33 da Lei 12663/12. Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, 
serviços ou praticar atividade promocional, não autorizados pela FIFA ou por pessoa 
por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais da 
ocorrência dos Eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa. 
 

Percebe-se, assim, a nítida supressão do direito constitucional da livre iniciativa pelo 

acordo feito entre União e FIFA, bem como através da “Lei Geral da Copa”, sempre 

privilegiando a vontade desta. 

 

 

2 IMPOSIÇÃO DA FIFA E O DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

A Lei Geral da Copa confronta também com o Código de Defesa do Consumidor, a 

exemplo do artigo 25 da Lei, que dispõe sobre os preços dos ingressos, que será da alçada da 

FIFA. Com isso, o que tal lei (nº12.663/12) tem apresentado é uma soberania da FIFA diante 

de todos os âmbitos que envolvam a Copa do Mundo até dezembro de 2014. Apesar de todo o 

custo com a infraestrutura ser da União, os benefícios de ditar regras e de lucrar são todos da 

FIFA. Partindo desse artigo, não há nenhuma limitação de preço, deixando-se sua estipulação 

ao livre arbítrio da FIFA. Essa limitação, a União pode e deve fazer, pois deve levar em 

consideração o direito do consumidor vigente no País, como defende Alexandre de Morais: 
Apesar de o texto constitucional de 1988 ter consagrado uma economia 
descentralizada, de mercado, autorizou o Estado a intervir no domínio econômico 
como agente normativo e regulador, com a finalidade de exercer as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento indicativo ao setor privado, sempre com fiel 
observância aos princípios constitucionais da ordem econômica(...) (MORAIS, 
2009, p. 811) 

 

Outro artigo que mitiga um direito garantido pelo Código de Defesa do consumidor é 

o artigo 27 da Lei: 
Art. 27 da Lei 12.663/12. Os critérios para cancelamento, devolução e reembolso de 
Ingressos, assim como para alocação, realocação, marcação, remarcação e 
cancelamento de assentos nos locais dos Eventos serão definidos pela FIFA, a qual 
poderá inclusive dispor sobre a possibilidade: 
I - de modificar datas, horários ou locais dos Eventos, desde que seja concedido o 
direito ao reembolso do valor do Ingresso ou o direito de comparecer ao Evento 
remarcado; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10519807/art-33-da-lei-12663-12
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II - da venda de Ingresso de forma avulsa, da venda em conjunto com pacotes 
turísticos ou de hospitalidade; e 
III - de estabelecimento de cláusula penal no caso de desistência da aquisição do 
Ingresso após a confirmação de que o pedido de Ingresso foi aceito ou após o 
pagamento do valor do Ingresso, independentemente da forma ou do local da 
submissão do pedido ou da aquisição do Ingresso. 
 

O art. 27, III, fere o direito do consumidor previsto no Código de Defesa do 

Consumidor que é o “direito de arrependimento”. De acordo com o art. 49 do CDC, o 

consumidor tem o direito de se arrepender da compra em até 7 dias, após recebido o produto, 

quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, nesse caso englobando as 

compras via internet. Não é o que se vê no dispositivo da Lei da Copa, evidenciado na 

passagem “independentemente da forma ou do local da submissão do pedido ou da aquisição 

do Ingresso”, que estabelece cláusula penal para quem se arrepender da compra, independente 

de ter comprado o ingresso no estabelecimento comercial ou fora deste. É o que orienta o 

PROCON do Paraná4: 
O consumidor tem 7 (sete) dias de prazo se arrepender da compra de um produto ou 
contratação de um serviço pela internet, telefone, catálogo, reembolso postal ou 

vendedor na porta de casa, isto é, fora da loja ou escritório comercial. É direito 
estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. (destacamos) 
 

É nesse mesmo sentido que têm decidido os Tribunais brasileiros. Exemplifica-se com 

os seguintes julgados: 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. telefonia. cobranças indevidas.  
COMPRA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO 

DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 

Incontroverso nos autos que a parte autora exerceu direito de arrependimento, 
requerendo a desistência do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial 
dentro do prazo de 7 dias, em virtude do descumprimento dos termos da oferta, não 
poderia a ré ter-lhe exigido mensalidades pelos serviços jamais prestados, tampouco 
cobrado multa rescisória por quebra de fidelidade. Manutenção da sentença no ponto 
em que declarou inexistente a dívida, determinando à requerida o cancelamento do 
registro negativo em nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito.  
(70049022031 RS , Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 
23/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
08/06/2012) 

 
BEM MÓVEL - Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por dano 
moral - Ação julgada improcedente -Cerceamento de defesa e nulidade da sentença - 
Não ocorrência - Compra feita pela Internet - Direito de arrependimento 

exercitado no prazo legal - Rescisão decretada - Artigo 49, do Código de Defesa 

do Consumidor -Desídia e ineficiência do serviço da ré que superaram os limites do 
que se entende tolerável - Dano moral caracterizado - Ação procedente - Recurso 

provido. (destacamos) 
(TJ-SP - APL: 992080312615 SP , Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 
10/05/2010, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2010) 

                                                           
4
 http://www.procon.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=506 

http://www.procon.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=506
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Dessa forma, há uma violação ao princípio da proibição do retrocesso. Ao observar o 

artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal, que consagra “o Estado promoverá, na forma da 

lei, a defesa do consumidor”, lei esta intitulada Código de Defesa do Consumidor e instituída 

pela Lei 8078/90, fica claro que o direito do consumidor é um direito fundamental. Mitigá-lo 

através da supressão das garantias impostas pelo CDC implica em retrocesso social. O juiz 

Narbal Antônio Mendonça Fileti5 defende tal princípio: 
Afirma-se, com efeito, que o princípio da proibição de retrocesso social é um 
princípio constitucional, com caráter retrospectivo, na medida em que tem por 
escopo a preservação de um estado de coisas já conquistado contra a sua restrição ou 
supressão arbitrárias.  
 

 Sendo, então, a vedação ao retrocesso um princípio implícito da Constituição Federal 

de 1988 e o art. 27, III, mais uma “restrição arbitrária” acordada entre FIFA e União, 

evidencia-se, indiretamente, outra inconstitucionalidade, considerando o direito do 

consumidor como um direito fundamental, como preceitua José Afonso da Silva: 
Realça de importância, contudo, sua inserção entre os direitos fundamentais, com o 
que se erigem os consumidores à categoria de titulares de direitos constitucionais 
fundamentais (SILVA, 2012, p. 262 e 263) 

 

 

3 ACESSO À JUSTIÇA 

 

O artigo 53 da Lei 12.663/12 soma-se às arbitrariedades impostas para a realização do 

evento da Copa do Mundo. 
Art. 53 da Lei 12.663/12. A FIFA, as Subsidiárias FIFA no Brasil, seus 
representantes legais, consultores e empregados são isentos do adiantamento de 
custas, emolumentos, caução, honorários periciais e quaisquer outras despesas 
devidas aos órgãos da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar da 
União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, em qualquer 
instância, e aos tribunais superiores, assim como não serão condenados em custas e 
despesas processuais, salvo comprovada má-fé.  

 

Esse dispositivo vai de encontro ao princípio constitucional do acesso à justiça, artigo 

5º, XXXV, Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
Este mandamento tem relação direta com duas outras garantias: a possibilidade de 
que a lesão ou ameaça de lesão a direito possa ser submetida à apreciação do Poder 
Judiciário e o amparo estatal dado àquelas pessoas que, por sua condição de 
hipossuficiência, não podem arcar com encargos da demanda, como custas de 
honorários advocatícios. O princípio do acesso à justiça significa que o legislador 

                                                           
5
 http://jus.com.br/revista/texto/12359/o-principio-da-proibicao-de-retrocesso-social 

http://jus.com.br/revista/texto/12359/o-principio-da-proibicao-de-retrocesso-social
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não pode criar obstáculos a quem teve seu direito lesado, ou esteja sob a ameaça de 
vir a tê-lo, de submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. Contudo, o legislador 
pode estabelecer condições para o exercício deste direito6. 
 

Nesse caso, as “condições” estabelecidas podem levar ao desestímulo dos próprios 

advogados a ajuizarem ações contra “A FIFA, as Subsidiárias FIFA no Brasil, seus 

representantes legais, consultores e empregados(...)”, pois não se pode condenar em custas 

nenhum deles quando em litígio em “(...) órgãos da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da 

Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 

qualquer instância, e aos tribunais superiores(...)”.   

No mesmo sentido, há imposição aos entes estatais de bancar os gastos judiciários da 

FIFA e companhia. Mesmo sendo nítida a pujança econômica dessa organização, estabelece-

se regra que a beneficia sobremaneira. O que ocorre é verdadeira quebra com a isonomia, uma 

vez que nem os cidadãos brasileiros nem as pessoas jurídicas de direito privado internas 

gozam desse privilégio ab ovo. 

Por outro lado, é sabido que no Poder Judiciário, por vezes, exige-se caução como 

garantia de efetivação da prestação jurisdicional. Com a proibição dessa espécie de depósito, 

não há mais como garantir a concretização da “justiça”. 

Assim, há uma nítida restrição a direitos e garantias constitucionais. 

Inconstitucionalidades multiplicam-se na lei. 

 

 

4 ABUSO CONTRA O ESTADO BRASILEIRO 

 

Outro artigo que também demonstra uma notória imposição da vontade da FIFA, é o 

artigo 55 da Lei nº 12.663/12: 
Art. 55.  A União, observadas a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e 
as responsabilidades definidas em instrumento próprio, promoverá a 
disponibilização para a realização dos Eventos, sem qualquer custo para o seu 
Comitê Organizador, de serviços de sua competência relacionados, entre outros, a: 
I - segurança; 
II - saúde e serviços médicos; 
III - vigilância sanitária; e 
IV - alfândega e imigração 
(...) 

 

                                                           
6
 http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=5182 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10519774/art-55-da-lei-12663-12
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
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O citado artigo, no caput, ao dispor que a União “(...) promoverá a disponibilização 

para a realização dos Eventos, sem qualquer custo para o seu Comitê Organizador (...)” 

evidencia os gastos que serão arcados pela União sem nenhum dispêndio para a FIFA.  

É importante observar que além dos serviços relacionados no artigo, o dispositivo 

anuncia expressamente que outros serviços podem ser custeados pela União, observando-se 

tão somente os instrumentos firmados entre o Governo Federal e a FIFA. 

Ocorre que a vontade do povo é expressa pelo Congresso Nacional. Mas será que o 

povo brasileiro quer dar tantas regalias a esse organismo internacional? Podem os 

parlamentares abrir mão de sua atividade legislativa autorizando o Poder Executivo Federal a 

estabelecer regalias a qualquer ente? 

Entendemos que ambos os questionamentos apresentam resposta negativa. Quanto à 

“delegação” de poderes do Legislativo para o Executivo, trata-se de medida claramente 

inconstitucional. À exceção das hipóteses de lei delegada, observado o trâmite constitucional, 

não pode o Congresso, por meio de lei ordinária, autorizar o Presidente da República a 

estabelecer acordos que impliquem gastos sem que seja consultado. Vários são os excertos 

constitucionais dos quais se extrai essa norma. O art. 84 da CF, por exemplo, não enumera 

essa possibilidade quando fala das atribuições do Presidente. Na mesma linha de 

argumentação, por se tratar a FIFA de organismo internacional, deve o Congresso Nacional 

apreciar suas tratativas com o Estado Brasileiro, como se depreende do teor do art. 49, I, da 

Carta da República. Sem isso, o ato celebrado torna-se mera carta de intenções, sem efeito 

vinculante no território nacional. Mas diante da lei aprovada, o Congresso se exime de suas 

obrigações e quebra voluntariamente o Pacto Federativo. 

Custeada pelo Estado, a Federação Internacional de Futebol terá total controle sobre as 

vendas de ingresso e dominará os direitos de imagem e transmissão relativos aos eventos, o 

que implica lucros exorbitantes, já que estamos tratando do evento mundial de maior 

repercussão e interesse popular. Vejamos o que dizem alguns artigos: 
Art. 12.  A FIFA é a titular exclusiva de todos os direitos relacionados às imagens, 
aos sons e às outras formas de expressão dos Eventos, incluindo os de explorar, 
negociar, autorizar e proibir suas transmissões ou retransmissões. 
(...) 
Art. 15. A transmissão, a retransmissão ou a exibição, por qualquer meio de 
comunicação, de imagens ou sons dos Eventos somente poderão ser feitas mediante 
prévia e expressa autorização da FIFA. 
(...) 
§ 2o Para os fins do disposto no § 1o, a FIFA ou pessoa por ela indicada deverá 
preparar e disponibilizar aos veículos de comunicação interessados, no mínimo, 6 
(seis) minutos dos principais momentos do Evento, em definição padrão (SDTV) ou 
em alta-definição (HDTV), a critério do veículo interessado, logo após a edição das 
imagens e dos sons e em prazo não superior a 2 (duas) horas após o fim do Evento, 
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sendo que deste conteúdo o interessado deverá selecionar trechos dentro dos limites 
dispostos neste artigo. 
(...) 
 § 5o  Os veículos de comunicação solicitantes não poderão, em momento algum: 
 I - organizar, aprovar, realizar ou patrocinar qualquer atividade promocional, 
publicitária ou de marketing associada às imagens ou aos sons contidos no conteúdo 
disponibilizado nos termos do § 2o; e 
 II - explorar comercialmente o conteúdo disponibilizado nos termos do § 2o, 
inclusive em programas de entretenimento, documentários, sítios da rede mundial de 
computadores ou qualquer outra forma de veiculação de conteúdo. 
(...) 
Art. 23 A União assumirá os efeitos da responsabilidade civil perante a FIFA, seus 
representantes legais, empregados ou consultores por todo e qualquer dano 
resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de 
segurança relacionado aos Eventos, exceto se e na medida em que a FIFA ou a 
vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. 
(...) 
Art. 25.  O preço dos Ingressos será determinado pela FIFA.  
Art. 26.  A FIFA fixará os preços dos Ingressos para cada partida das Competições, 
obedecidas as seguintes regras: (...) 
 

O que se vê, em outras palavras, é a determinação de ônus para o Brasil e bônus para 

FIFA. Observa-se, nitidamente, no artigo 23 da lei acima citado que o que se tem é uma 

responsabilização total da União, ferindo o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que atribui 

“as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 

serviços públicos” a responsabilidade “pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa”.  Com base nisso, a Procuradoria-Geral da República (PGR), na ADI 4976 defende 

a inconstitucionalidade desse dispositivo, que mitiga o preceito constitucional. Afirma o 

Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel7: 
Contrariamente ao dispositivo constitucional, o artigo 23 da Lei Geral da Copa adota 
a Teoria do Risco Integral, pois impõe à União a assunção da responsabilidade por 
danos que não foram causados por seus agentes. O dispositivo impugnado prevê a 
dispensa da comprovação da falha administrativa, de forma a responsabilizar o ente 
público inclusive pelos prejuízos decorrentes de atos de terceiros e de fatos da 
natureza 
 

Além desses gastos, haverá também os custos relacionados à infraestrutura, que já deu 

sinal de que ultrapassará os orçamentos previamente estipulados, como no caso do valor gasto 

para a construção do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Este estádio, palco do primeiro 

jogo disputado pelo Brasil, na Copa das Confederações, teve uma estimativa de preço em 

2013, de 1,2 bilhões de reais, segundo o Deputado Federal Romário, baseado nos custos até 

então divulgados no “portal da Transparência da Controladoria Geral da União (CGU)”, ao 

dividir o valor pela capacidade de cada um dos estádios para a Copa das Confederações. 

                                                           
7
 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=241499 
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Entretanto, de acordo com a Deputada Eliane Pedrosa “Originalmente, o estádio foi orçado 

em R$ 690 milhões”. 

Esse absurdo se agrava ainda mais com a disparidade de preferências de 

investimentos. Quando se confronta o montante gasto para financiar obras que terão utilidade 

temporária e investimentos em obras de benefício permanente, a incoerência e falta de 

respeito aos cidadãos brasileiros saltam aos olhos. É o caso das obras de “esgotamento 

sanitário em Pilar/Al” e da “implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de 

água de municípios até 50.000 habitantes”. 

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, a obra de esgotamento 

sanitária custaria em torno de míseros 1,9 milhões de reais, segundo vistoria em junho de 

2012. Para a melhoria dos sistemas públicos de abastecimento de água para o município 

Augusto Correa no Pará seria de, aproximadamente, 1,6 milhões, observada vistoria em maio 

de 2012. Mas o que são 3,5 milhões de reais em face dos bilhões gastos com estádios? 

Nesse caso, contrapõe-se o quantitativo a respeito do investimento quanto a 

precariedade no âmbito básico e essencial à vida digna, como saúde, que carece de 

investimento, e que, inclusive nesse citado artigo, deverá ser também disponibilizado pela 

União, e os bilhões que gastaremos em estádios, que poderiam está sendo investidos na 

melhoria permanente do país quanto a saúde, educação, segurança, transporte. 

Sem dúvida, pagaremos toda a conta da fanfarra autorizada pelos nossos 

representantes em benefício dessa organização internacional que em nada nos beneficia. A 

classe trabalhadora, por seu turno, não terá acesso aos estádios faraônicos, pois os preços dos 

ingressos já se revelam, desde o início da Copa das Confederações, os mais altos já 

registrados no Brasil. 

 

 

5 QUANTO AO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

Há controvérsias em torno do artigo 64 da Lei: 
Art. 64 da Lei 12.663/12. Em 2014, os sistemas de ensino deverão ajustar os 
calendários escolares de forma que as férias escolares decorrentes do encerramento 
das atividades letivas do primeiro semestre do ano, nos estabelecimentos de ensino 
das redes pública e privada, abranjam todo o período entre a abertura e o 
encerramento da Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol. 

 

É claro nessa passagem que a FIFA também interferirá quanto ao período letivo e de 

férias escolares. Dessa vez o direito fundamental violado é o direito à educação. Não cabe 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10519753/art-64-da-lei-12663-12
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apenas à União em acordo dispor sobre a matéria, pois segundo art. 24, IX, CF/88, “Compete 

à União, aos Estados e ao Distrito Federal lesgilar concorrentemente sobre: educação, cultura, 

ensino e desporto;”. Por ser de competência concorrente, a União só pode dispor sobre a 

matéria em forma de normas gerais e, através da repartição vertical, os Estados e o Distrito 

Federal que deverão dispor de forma específica. 
O art. 24 define as matérias de competência concorrente da União, Estados e Distrito 
Federal. Em relação àquelas matérias, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. (LENZA, 2011, p.392) 
 

Logo, compete à União estabelecer a existência de períodos de férias escolares, mas 

não cabe determinar o período, já que não compete a ela dispor especificamente sobre tal 

tema. Admitir essa norma é ignorar a existência de instituições de ensino vinculadas a cada 

ente federado de forma independente, cada um deles com calendário próprio e fundamentados 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação no seu artigo 23, §2º: 
O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas 
e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o 
número de horas letivas previsto nesta Lei. 
 

 Em razão disso, impor um período de férias afeta, pois, o direito à educação de 

qualidade. Soma-se mais uma mitigação da Lei 12.663/12 aos princípios consagrados na 

nossa Lei Fundamental. 

 

 

6 SUSPENSÃO PARCIAL DO ESTATUTO DO TORCEDOR 

 

Importante discussão, que tem sido alvo de polêmica, é sobre a suspensão temporária 

de dispositivo do Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03) pelo artigo 68, §1º da Lei Geral da 

Copa. Este artigo não foi alvo da sanção presidencial e, permanece a retirada da proibição 

prevista no artigo 13-A, II, do Estatuto do Torcedor: 
Art. 13-A. São condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, 
sem prejuízo de outras condições previstas em lei: (Incluído pela Lei nº 12.299, de 
2010). 
(...) 
II - não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou 
possibilitar a prática de atos de violência; 
(...) 

 

 Isso não significa a liberação expressa da comercialização de bebidas alcoólicas. 

Entretanto, é fácil perceber mais uma imposição da FIFA, de forma sutil. Ao suspender a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12299.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12299.htm#art4
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proibição, permite essa venda, para manter seus acordos com patrocinadores fabricantes de 

bebidas, sem determinar de forma expressa o seu verdadeiro intuito. 

A partir disso, formaram-se dois pontos de vista, o do governo e o dos parlamentares8: 
Para o governo, isso automaticamente suspende qualquer legislação estadual que 
proíba a venda, e implica no cumprimento das garantias dadas à Fifa. Para os 
líderes, a redação exigirá negociações com estados e com o Ministério Público.  

 

Já o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, defende não ser preciso a consulta aos estados, 

pois, para ele, a Lei da Copa, por ser lei federal, irá se sobrepor às estaduais.  

 Há, na defesa da permanência do artigo 68, §1º da Lei 12.663/12, pelo governo 

brasileiro, e da falta de necessidade em consultar os estados sobre suas leis a respeito desse 

conteúdo, uma nítida benevolência e submissão aos ditames da FIFA, que também nesse 

artigo impõe e dita tudo o que é do seu interesse, beneficiando-se às custas do povo e do 

Estado brasileiro, como bem avalia o parlamentar do Mato Grosso do Sul, Fábio Trad9: 
A FIFA só quer os direitos, só quer os privilégios, ela não quer ônus, não quer 
deveres, não quer obrigações. E, o mais grave, ela quer que o povo brasileiro, por 
meio da União, arque com as consequências dos eventuais danos, ainda que eles não 
possam ser passíveis de imputação de culpa à União. É um absurdo que nós temos 
que combater para que o país não faça gol contra o seu próprio povo.  

                                         

 

7 CONCLUSÃO 

 

A construção do conhecimento jurídico é uma atividade em constante aprimoramento 

e sempre suscetível a mudanças e novas descobertas. Através de diferentes perspectivas sobre 

dispositivos da Lei Geral da Copa, é possível se observar mitigações e arbitrariedades, 

explícita ou implicitamente, deixando brechas para serem adaptadas ao “bel-prazer” da FIFA.  

Pela polêmica de certos dispositivos da Lei, observa-se uma flexibilização não 

somente das leis vigentes no país, como também dos princípios consagrados e caros à 

Constituição Federal. Discute-se, então, sua imposição unilateral e o desrespeito à soberania 

nacional. 

A FIFA se impõe quando mitiga os princípios constitucionais, dita suas vontades, 

prevê punição para quem desobedeça a seus mandos, afasta-se das responsabilidades e as 

                                                           
8
 http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2012/06/lei-geral-da-copa-e-publicada-no-diario-

oficial.html 
9  http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/442663-ESTATUTO-
DO-TORCEDOR-LIMITES-DA-LEI-BRASILEIRA-DIANTE-DA-COPA-E-DAS-OLIMPIADAS-BLOCO-
5.html 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/442663-ESTATUTO-DO-TORCEDOR-LIMITES-DA-LEI-BRASILEIRA-DIANTE-DA-COPA-E-DAS-OLIMPIADAS-BLOCO-5.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/442663-ESTATUTO-DO-TORCEDOR-LIMITES-DA-LEI-BRASILEIRA-DIANTE-DA-COPA-E-DAS-OLIMPIADAS-BLOCO-5.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-ESPECIAL/442663-ESTATUTO-DO-TORCEDOR-LIMITES-DA-LEI-BRASILEIRA-DIANTE-DA-COPA-E-DAS-OLIMPIADAS-BLOCO-5.html
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delega a União, aproxima-se dos bônus e lucros advindos do evento e se mantém, de acordo 

com o exposto, num patamar supraconstitucional. 

Com as evidentes imposições, observa-se uma Lei marcada por arbitrariedade e 

inconstitucionalidade. Será inconstitucional, nesse caso, o que estiver em desconformidade 

com a norma constitucional consagrada no país e arbitrário o que estiver na dependência da 

vontade da FIFA na satisfação dos seus interesses. Portanto, como a Lei Geral da Copa 

claramente menospreza a soberania nacional e fere à Constituição, é considerada arbitrária e 

inconstitucional. 
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Resumen 

El objeto del presente trabajo es un breve análisis del contenido de la Ley francesa 

2012-287, de 1 de marzo de 2012, sobre libros fuera del circuito comercial, con el fin de 

poner de manifiesto el papel de las obras no disponibles en el mercado y de las obras 

huérfanas en el debate del dominio público. 

Palabras Clave: Orphaned funciona; obras no disponible, de dominio público, la Ley 

francesa 

 

Abstract 

The goal of this paper is a short analysis of the contents of the French Act 2012-287, 1st 

march 2012, on out of the commerce books, in order to shows the role of the out of the 

unavailable works and orphan works in the debate on the public domain.  

Keys Words: Orphaned works; Works not Available, Public Domain; French Law 

 

El objeto del presente trabajo es un tema de derecho de autor relativo a mi más 

reciente línea de investigación, las obras huérfanas, enmarcada en las vicisitudes del 

fundamento filosófico del derecho de autor ante las nuevas tecnologías, y trata de 

presentar los aspectos más reseñables de la Ley francesa núm. 2012-287, de 1 de marzo 

de 2012, de modificación del Código de la Propiedad Intelectual (CPI), relativa a la 

explotación digital de libros del siglo XX no disponibles. Con ello, se da a conocer uno 

de los últimos adelantos normativos en materia de soluciones jurídicas para las 

tensiones surgidas entre los derechos de autor y el interés público de acceso a la cultura, 

con ocasión de proyectos masivos de digitalización de obras protegidas. 

 

                                                           
1 El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación “Obras huérfanas y 
derecho de autor: una perspectiva de derecho privado aplicado a las bibliotecas digitales”, financiado por 
la Xunta de Galicia (10SEC202014PR), investigador principal Isabel Espín Alba. 
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Isabel Espín-Alba                                                                                                                           207 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.206 a 225 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En la primera década del sigo  XXI se enmarca un resurgimiento del ideal de la 

biblioteca universal  2. Los procesos de digitalización masiva de obras creadas a lo largo 

del siglo  XX (principalmente literarias, audiovisuales - cinematográficas en particular -, 

sonoras y fotográficas) son objeto de grandes proyectos de iniciativa tanto pública como 

privada de bibliotecas digitales. Es paradigmático el caso Google Books o su respuesta 

europea de iniciativa pública, la Biblioteca Digital Europea (Europeana), a la que se 

pueden añadir experiencias de Estados miembros como la Gallica de la Biblioteca 

Nacional de Francia  3. En todos ellos, sus impulsores se han encontrado con un 

problema  jurídico de evidente impacto económico y que en algún caso ha implicado la 

paralización del proceso 4: la existencia de obras huérfanas, obras descatalogadas, y en 

general obras fuera de circulación comercial, que necesitaban la autorización de los 

titulares de derechos de autor y conexos para su explotación. En unos casos, se 

desconocía la autoría de las obras y, en otros, incluso conociéndola ha resultado 

imposible localizar los titulares de los derechos de autor, después de una búsqueda 

diligente.  

Evidentemente, las respuestas jurídicas al problema planteado no han sido las 

mismas, y entre el modelo contractual de Google Books y las iniciativas legislativas 

para la regulación de la materia en algunos países (Hungría, Corea, Japón, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, entre otros), se ha abierto un amplio espectro de fórmulas y 

modelos. 

En todo caso, para la digitalización y puesta a disposición de cualquier tipo de 

obra sobre la que recaen derechos de autor y/o conexos, será necesaria la autorización 

de los titulares de los referidos derechos, y la dificultad o imposibilidad de obtenerla 

puede llegar a paralizar muchas de las iniciativas. La cuestión está claramente resumida 
                                                           
2 MENELL, P.S., “Knowledge Accessibility and Preservation Policy for the Digital Age”, Berkeley Law 
Scholarship Repository, 44 Hous.L.Rev. 1013, p. 1014. 
3 Una contraposición entre Google y otros modelos en DURANTAYE, K., “Finding a Home for Orphans: 
Google Book Search and Orphan Works Law in the United States and Europe”, Fordham Intell. Prop. 
Media & Ent. L.J. vol. 21, 2011, p.p. 229 a 291; y para los recelos de privatización de la cultura que ha 
levantado el modelo Google, vid. FROSIO, G., “Google Books rejected: taking the orphans to the digital 
public library of Alexandria”, en Santa Clara Computer & High Tech. L. J., 2011-2012, p.p. 81 a 141. 
 4 El Libro Verde sobre Derechos de Autor en la Economía del Conocimiento, COM/2008/0466, final p. 
10, pone de manifiesto la cuestión “A menudo se afirma que estos proyectos se paralizan debido a la falta 
de una solución satisfactoria al problema de las obras huérfanas. Las obras protegidas pueden convertirse 
en huérfanas si faltan o no se actualizan los datos relativos al autor o a los titulares de los derechos (por 
ejemplo, editores o productores cinematográficos). Es lo que sucede con frecuencia con las obras que 
dejan de explotarse comercialmente”.  
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en el Considerando 11 de la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011 

“sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación 

digital”, cuando dice  “Solo una parte del material guardado en bibliotecas, archivos y 

museos es de dominio público, en el sentido de que no está, o ha dejado de estar, 

protegido por derechos de propiedad intelectual, mientras que el resto sí está protegido 

por estos derechos. Puesto que los derechos de propiedad intelectual son un instrumento 

fundamental para incentivar la creatividad, el material cultural de Europa debe 

digitalizarse, divulgarse y conservarse en el pleno respeto de los derechos de autor y 

otros derechos afines”  5. 

En el proceso de respuestas jurídicas al reto planteado se ha matizado la cuestión 

separando por un lado la problemática de las obras huérfanas, entendidas como aquellas 

sobre las que recaen derechos de autor, pero no se puede determinar su autoría o 

localizar sus titulares, después de una búsqueda diligente; y, por otro lado, el tema de 

las obras descatalogadas, agotadas, en fin, fuera del circuito comercial, en las que existe 

constancia fehaciente del autor o sus derechohabientes y/o titulares de derechos de 

explotación, pero tales obras en la actualidad ya no están siendo comercializadas. 

Por lo tanto, no toda obra fuera de los circuitos comerciales  será huérfana, una 

vez que no estar en circulación puede ser una decisión de sus titulares o 

derechohabientes. Se puede describir el fenómeno con la idea de que las obras fuera del 

circuito comercial, las no disponibles, son aquellas que todavía están protegidas por el 

derecho de autor, pero que ya no están disponibles porque los autores o editores han 

decidido no publicar nuevas ediciones o vender copias en los canales comerciales 

ordinarios.  

La Ley francesa núm. 2012-287 trata esencialmente de estas últimas, aunque 

acabe afectando también a las obras huérfanas. 

 

2.  ANTECEDENTES  

 

Para entender la opción legislativa contenida en la Ley 2012-287 es preciso 

centrar los antecedentes en el ámbito comunitario. De ese modo, en el 2006 se creó un 

Grupo de Expertos de alto nivel sobre bibliotecas digitales, integrado por representantes 

de los diversos afectados por la digitalización y la accesibilidad en línea de material 

                                                           
5 DOUE 29.10.2011. 
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cultural, con el fin de estudiar, entre otros temas, la cuestión de las obras huérfanas y 

descatalogadas 6, y cuyos resultados aparecen reflejados en la aprobación por el Grupo, 

en el año 2008, de un “Informe sobre la conservación digital, las obras huérfanas y las 

ediciones agotadas”  7.  Posteriormente, y sobre la base de los trabajos del citado grupo, 

se ha elaborado el Informe del Comité de Sabios “El nuevo Renacimiento” sobre la 

digitalización del patrimonio cultural europeo, de 10 de enero de 2011 y que ha jugado 

un importante papel de anclaje doctrinal para la búsqueda de nuevos modelos 

económicos eficaces que agilicen la digitalización y permitan una remuneración 

equitativa de los titulares de derechos de autor y conexos cuando proceda 8. 

Los dos temas: obras no disponibles y obras huérfanas, pasan a figurar dentro de 

la estrategia comunitaria fijada en la “Agenda Digital Europea 2010” 9 y en los 

objetivos de la Comisión en materia de propiedad intelectual detallados en la 

“Comunicación sobre un mercado único de los derechos de propiedad intelectual”, de 

24 de mayo de 2011 10. De hecho, en la acción clave 1 de la Agenda Digital Europea se 

ponía de manifiesto la necesidad de “Simplificar la autorización de derechos de autor, 

su gestión y la concesión de licencias transfronterizas”, con referencia expresa a crear “ 

un marco jurídico que facilite la digitalización y difusión de obras culturales en Europa 

mediante una propuesta de Directiva sobre obras huérfanas, y que permita entablar un 

diálogo con las partes interesadas con vistas a impulsar medidas sobre las obras 

agotadas, complementado con bases de datos de información sobre derecho”.  

Con ese punto de partida, una estrategia crucial para  el desarrollo de una 

economía del conocimiento es la creación de bibliotecas digitales europeas que 

conserven y difundan el rico patrimonio cultural e intelectual de Europa, y para ello se 

ha promovido la propuesta  de Directiva de obras huérfanas  y al mismo tiempo 

                                                           
6 Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2006, por la que se constituye un Grupo de expertos de 
alto nivel sobre bibliotecas digitales, DO L 63 de 4.3.2006, pp. 25-27. El Grupo fue posteriormente 
renovado mediante Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 2009, DO 82 de 28.3.2009, pp. 9-11. 
7Final Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works. Disponible en 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/copyright/copyright_s
ubgroup_final_report_26508-clean171.pdf 
8 Se puede consultar en  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/refgroup/final_report_cds.pdf 
9 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones “Una Agenda Digital para Europa”, Bruselas, 26.8.2010, COM 
(2010) 245 final/2. 
10 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y social 
europeo y al Comité de las regiones “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. 
Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y 
productos y servicios de excelencia en Europa”, COM (2011) 287 final, disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:ES:PDF 
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auspiciado la celebración de un Memorando de entendimiento entre las bibliotecas, los 

editores, los autores y las entidades de gestión colectiva para facilitar soluciones en 

términos de licencias para digitalizar y hacer disponibles libros fuera de comercio. Ese 

“Memorando de entendimiento sobre los principios clave en materia de digitalización y 

oferta de obras fuera del circuito comercial”, firmado el 20 de septiembre de 2011 por 

representantes de bibliotecas, autores, editores y entidades de gestión colectiva 

europeos, y atestiguado por la Comisión europea, conocido en este contexto por el 

acrónimo MoU 11, hace una apuesta por el mecanismo de licenciamiento en el sector del 

libro, consensuado entre los agentes económicos implicados (autores, editores, libreros).  

Las claves del MoU se pueden resumir en que se trata de un acuerdo sectorial 

específico (libros y revistas especializadas), basado en licencias voluntarias negociadas 

en el país de la primera publicación del trabajo y en la atribución de la condición de 

obra fuera del circuito comercial por el país de la primera publicación del trabajo, de 

acuerdo con los criterios establecidos por las partes. Asimismo, uno de los aspectos 

reseñables del acuerdo es el contenido y alcance de las licencias acordadas, y la 

previsión de la necesidad de encontrar soluciones a las situaciones de gestión colectiva 

cuando no todos los titulares de derechos están representados por una entidad de 

gestión. Y desde un punto de vista terminológico, su objeto no coincide exclusivamente 

con la idea de ediciones agotadas o libros descatalogados, ya que ha preferido centrarse 

en la idea de disponibilidad comercial en el mercado, para abarcar también a las obras 

literarias en formato electrónico, a las que la descatalogación es un concepto ajeno. 

Precisamente sobre la problemática tratada en el MoU, versa la Ley objeto del 

presente comentario. En efecto, el comienzo de la tramitación del Proyecto de Ley de 

modificación del CPI, tuvo como punto de partida un acuerdo celebrado en febrero de 

2011 entre el Ministerio de Cultura, el SNE (Syndicat national de l’édition), la 

Biblioteca Nacional de Francia y la SGDL (Société des gens de lettres). 

El proceso de gestación del texto normativo francés ha coincidido con el debate 

del Proyecto de Directiva que dio origen a la aprobada Directiva 2012/28/UE, de 25 de 

octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (en adelante, 

DOH) 12, aunque el modelo francés propuesto y que se relata a continuación, se refiere 

                                                           
11 Memorandum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-
Commerce Works. Se puede consultar en: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-
infso/20110920-mou_en.pdf 
12 DOUE de 25.10.2012. 
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más bien a la problemática de las obras descatalogadas y no ha entrado directamente – a 

pesar de la definición de obra huérfana introducida por el artículo L 113-10 CPI – en las 

cuestiones propias de su digitalización y disponibilización en el mercado, o al menos 

eso aparenta, pues como veremos más adelante, las fronteras entre los supuestos no es 

tan clara, una vez que pueden existir obras fuera del comercio subsumibles el régimen 

de las obras huérfanas. En todo caso, al menos en principio, la modificación legislativa 

analizada, trata  de aquellas obras que, en la terminología de la DOH, se encuentran 

“fuera del circuito comercial”. 

Visto el recorrido descrito en estos antecedentes, conviene recordar que no tiene 

porque ser incompatibles las regulaciones, pues el propio Considerando 4 de la DOH 

explica que “La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las soluciones 

específicas que se desarrollen en los Estados miembros para hacer frente a cuestiones 

más amplias relacionadas con la digitalización a gran escala, como en el caso de las 

llamadas obras «fuera del circuito comercial»” 13.  

Por último, en un apartado dedicado a los antecedentes, no podemos obviar el 

papel de determinados agentes económicos y culturales vinculados al sector del libro en 

el impulso de esta iniciativa legislativa que se ha publicitado como una respuesta 

francesa a los problemas planteados por el proyecto Google Books.  

En ese sentido, unida a la política pública de preservación del patrimonio 

literario del siglo XX, existe un fuerte entramado de bibliotecas públicas unido a un 

tradicional mercado, muy arraigado en la cultura francesa, de libros raros, viejos, usados 

o descatalogados, distribuidos en un importante entramado de librerías de viejo, y en los 

últimos años también en internet, a través de portales galos especializados. En la 

iniciativa de preservación del patrimonio cultural francés, los bibliotecarios se han 

involucrado de una manera decisiva en todo el proceso de construcción del sistema de 

puesta a disposición de obras ausentes de los circuitos comerciales. Así, ante la evidente 

falta de interés comercial por parte de las editoriales de volver a poner en el mercado 

obras que formaban parte de los fondos de las bibliotecas públicas, fueron los más 

beligerantes en la defensa de la divulgación del patrimonio cultural que había sido 

                                                           
13 Hace un acercamiento a las dos cuestiones, al hilo del entonces Proyecto de DOH, EVANGELIO 
LLORCA, R., “Un nuevo reto para la digitalización y puesta a disposición de obras intelectuales: el uso 
de obras huérfanas y descatalogadas”, Diario La Ley, La Ley 6948/2012, p.p. 1 a 10. 
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alejado de los canales comerciales de distribución, afianzando, desde su punto de vista, 

su papel de conservadores del patrimonio cultural.14. 

 

3.  CONTENIDO BÁSICO 

El artículo primero de la Ley 2012-287 ha instaurado, a través de la introducción 

de un capítulo IV al título III del Libro primero de la primera parte del Código francés 

de la Propiedad Intelectual (artículos L 134-1 a L 134-9), un sistema para la puesta a 

disposición en el mercado de obras creadas a lo largo del siglo veinte e “indisponibles” 

– en su traducción literal – al público. 

Asimismo, su artículo segundo crea un artículo L 113-10, dentro del capítulo 

tercero del mismo título III del libro primero CPI, con el objeto de definir obras 

huérfanas, aunque sin desarrollar un régimen específico para las mismas. Y, por último, 

el artículo tercero se refiere a un compromiso de acuerdo 15 entre que los organismos 

representativos de los autores, editores, libreros e impresores para concertar las 

cuestiones económicas y jurídicas relacionadas con la impresión de libros bajo demanda 
16. 

No es una regulación general del fenómeno de las obras fuera del circuito 

comercial, sino una normativa aplicable al sector del libro y de las revistas 

especializadas.  

La  apuesta por una reforma sectorial tiene como antecedentes, además del 

MoU, también el informe de la “Comisión sobre las obras huérfanas” del “Consejo 

Superior de la Propiedad Intelectual” francés, de marzo de 2008, que ponía de 

manifiesto la dificultad de una regulación general para el problema de las obras 

huérfanas y descatalogadas. Sugería, de hecho, la conveniencia de una regulación 

sectorial de la cuestión, como la única vía para avanzar en la solución de los problemas 

                                                           
14 La Carta del Dominio Público de Europeana pone de manifesto que “la transformación de guardianes 
de colecciones analógicas en proveedores de servicios digitales acarrea, para estas entidades, desafíos de 
gran envergadura” Carta del dominio público de Europeana, 2010, p. 4.  
15 En cuanto a los acuerdos que pueden llevarse a cabo entre los agentes económicos implicados en el 
proceso de digitalización y puesta a disposición de las obras, el artículo tercero está en sintonía con el 
citado MoU que invitaba a los Estados miembros y a la Comisión a garantizar que los acuerdos 
voluntarios suscritos entre los usuarios, los titulares de derechos y las entidades de gestión colectiva de 
derechos con el fin de autorizar el uso de obras fuera del circuito comercial sobre la base de los principios 
recogidos en ese Memorando de entendimiento se beneficien de la necesaria seguridad jurídica en un 
contexto nacional y transfronterizo. 
16 El artículo 4 establece que el artículo 1 de la Ley entra en vigor a partir de la publicación del decreto de 
aplicación del capítulo IV del título II del libro primero del CPI y nunca más tarde de los seis meses de la 
promulgación de la presente Ley. 
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propios de la digitalización, opción plasmada en el anteriormente citado acuerdo entre 

SNE, BNF y SGDL. 

Entiende por obra no disponible, en los términos del artículo L 134-1 CPI, un 

libro publicado en Francia antes del 1 de enero del año 2001 17 y que no es más objeto 

de difusión comercial por un editor y que, en la actualidad, tampoco es objeto de una 

publicación impresa o digital. Por lo tanto, para formar parte del proyecto de 

digitalización impulsado por el legislador, es preciso que cumpla cumulativamente con 

los tres requisitos: libro publicado antes de enero de 2001, que no esté siendo 

comercializado por el editor y que no sea objeto en la actualidad de una publicación 

impresa o digital. No pierde la condición de obra fuera del circuito comercial aquellas 

que todavía se encuentran en el mercado de ocasión.  

Disponibilidad viene referida, por lo tanto,  a difusión comercial llevada a cabo 

por un editor, en formato papel o digital 18. 

 

4. EL SISTEMA DE DISEÑADO POR LA LEY 2012-287 

Son varios los modelos de derecho comparado 19 y de formulación académica 

diseñados en la búsqueda de soluciones para las situaciones aquí planteadas. En cuanto 

al legislador francés, para cumplir con el objetivo marcado de preservar y comercializar 

libros franceses anteriores a 2001  que no están en venta ni en formato papel ni en 

digital, el sistema se estructura en dos fases perfectamente identificables: una primera 

de digitalización de los contenidos y una segunda de puesta a disposición de los 

mismos. Para viabilizar la primera se crea una base de datos de libros indisponibles 

gestionada por la Biblioteca nacional francesa, y para garantizar la disponibilidad, se 

pone en manos de una entidad de gestión la posibilidad de conceder licencias no 

exclusivas por un período de cinco años. 

El desarrollo reglamentario de la ley se encuentra fundamentalmente en el 

Decreto núm. 2013-182 de 27 de febrero 

                                                           
17 En la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley se explica que en la elección de la fecha a partir 
de la cual se pueden introducir libros en el sistema se tuvo en cuenta la constatación de que sólo después 
del año 2001 se ha generalizado la exigencia de los editores de que en los contratos de edición se hiciese 
constar la cesión de los derechos para la puesta a disposición en línea de las obras objeto del contrato. 
18 He preferido las referencias a “obras no disponibles”, “obras fuera del circuito comercial”, para evitar 
la confusión que pudiera causar la traducción literal de “indisponibles”,  pues la “indisponiblidad” en este 
caso no tiene nada que ver con el poder de disposición de los titulares de derechos sobre la obra, sino que 
se refiere a su ausencia en los circuitos comerciales. 
19 Para un resumen de las principales soluciones, en lo que concierne a las obras huérfanas, cfr. 
EVANGELIO LLORCA, R., loc.cit., p.p. 2 a 4. 
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4.1. Tratamiento de las obras no disponibles: análisis descriptivo 

 

Para llevar a cabo la actividad de clasificación de los libros, se crea una base de 

datos pública elaborada y actualizada por la Biblioteca Nacional de Francia, conocida 

por el acrónimo ReLIRE (Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique) 
20.  

La confección de dicha base de datos es lo que permite que se determine que una 

obra no está disponible comercialmente. De ese modo se salva la cuestión de la 

búsqueda diligente que recae, en este caso, sobre un organismo cultural de 

extraordinario prestigio21. Asimismo, y teniendo en cuenta que cualquier mecanismo de 

búsqueda a gran escala tiene unos costes que conviene optimizar, la centralización en un 

organismo que permita garantizar un estándar de diligencia demostrable y la máxima 

reducción de costes, parece una decisión acertada, bajo la óptica de un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

Es un proyecto ambicioso en el que cualquier persona puede solicitar la 

inscripción de un libro no disponible en el registro formado a partir de la referida base 

de datos (artículo L 134-2 CPI).  

Al mismo tiempo, garantiza que los titulares de derechos tienen la facultad de 

retirar la obra del sistema. Es un mecanismo de op out, de exclusión voluntaria, acorde 

con el criterio del artículo 5 DOH, según el cual “Los Estados miembros velarán por 

que los titulares de derechos sobre una obra o un fonograma que se consideren obras 

huérfanas tengan, en todo momento, la posibilidad de poner fin a dicha condición de 

obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos”, pero la redacción de los artículos L 

134-1 a 134-6 CPI se muestra bastante compleja y casuística, de modo que habrá que 

esperar a su reglamentación definitiva y puesta en marcha para ofrecer consideraciones 

más allá de la literalidad de los preceptos. 

Así las cosas, a partir de la inclusión en la base de datos de una obra, el autor y 

el editor de una obra indisponible pueden, en un plazo de seis meses, manifestar su 

                                                           
20 http://relire.bnf.fr 
21 Sobre la cuestión de la búsqueda diligente, representantes de las bibliotecas, los archivos y los titulares 
de derechos firmaron un memorando de acuerdo sobre las directrices de búsqueda diligente con respecto a 
las obras huérfanas (Memorandum of Understanding on Diligent Search Guidelines for Orphan Works).  
Disponible en 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/orphan/guidelines.pdf 
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oposición a través de una notificación, por escrito, dirigida a la entidad de gestión de 

gestión responsable. Dicha oposición será objeto de anotación en la base de datos 

(artículo L 134-4. I CPI)  22. 

Una vez que un libro ha sido inscrito y pasados seis meses, la entidad de gestión 

autorizada a estos efectos por el Ministerio de Cultura - SOFIA (Société française des 

Intérêts des Auteurs de l'Ecrit)23, debe enviar al editor de la obra en formato impreso 

una propuesta, por escrito,  para la explotación de la obra (con una exclusividad de diez 

años, tácitamente renovable), que se entenderá rechazada si el editor no notifica por 

escrito su decisión, en un plazo de dos meses.  

A partir de ese momento, la entidad de gestión podrá autorizar la reproducción y 

puesta a disposición en formato digital de la obra, mediante un sistema de licencias 

remuneradas, no exclusivas, que tendrán una duración de cinco años, renovables 

(artículo L 134-3 I. CPI). 

Ahora bien, el transcurso del plazo de seis meses señalado anteriormente no 

significa que no exista más la posibilidad de recuperar por parte del autor o editor el 

ejercicio de las facultades de explotación de la obra. Por lo pronto, después su 

expiración, el autor del libro indisponible puede oponerse si entiende que las 

condiciones de explotación de su obra son susceptibles de dañar su honor o reputación 

(artículo L 134-4 CPI). 

En ese caso, los derechos del editor y el interés público de la puesta a 

disposición de obras indisponibles ceden ante el derecho moral del autor. No deja de 

ser, sin embargo, un sistema restrictivo de ejercicio de los derechos, pues a diferencia 

del derecho de inédito en el que se reconoce el derecho moral del autor a decidir el 

destino de su obra, si se publicará o no y en qué forma, una vez divulgada la obra, las 

posibilidades de retirada se reducen drásticamente. En ese punto, una vez introducida en 

el sistema diseñado por la ley francesa, para el ejercicio del derecho a oponerse a la 

utilización de la obra se hace mediante la alegación y prueba de que dicha explotación 

de la obra es susceptible de herir su honor o su reputación. Aquí se puede establecer un 

paralelismo con la exigencia del “menoscabo a su reputación”, presente en las 

                                                           
22 El editor que haya ejercido su derecho de oposición asume la obligación de realizar una explotación 
efectiva de la obra, en los dos años siguientes, ya que en caso contrario se cancelará la mención de 
oposición en el registro, y la obra volverá al sistema. Corresponderá al editor la prueba de la explotación 
efectiva (cfr. artículo L 134-4 II CPI). 
23 Autorizada por el Ministerio de Cultura en decisión del 21 de marzo de 2013.  

http://www.pidcc.com.br/


Obras no disponibles en el mercado y obras huérfanas en la Ley francesa 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                216 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.206 a 225 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

condiciones exigidas para la defensa del derecho a la integridad de las obras ex artículo 

14.4. Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (TRLPI)  

El artículo L 134-4.I CPI, asimismo, concreta que dicha oposición, en caso de 

violación del derecho al honor y a la reputación del autor, se ejerce sin indemnización.  

Distinta consideración merece el supuesto en que el único titular de derechos 

sobre la obra sea el autor. En ese caso, el párrafo segundo del artículo L 134-6 CPI no 

exige que el autor demuestre la violación de un derecho moral u otra circunstancia. 

Establece que  el autor de un libro no disponible podrá decidir en cualquier momento 

retirar el derecho de la sociedad de gestión de autorizar la reproducción y la puesta a 

disposición digital, si prueba que él es el único titular de los derechos contemplados en 

el artículo L 134-3 CPI.  

Norma que ha sido objeto de crítica, calificada como verdadero obstáculo para el 

ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, una vez que impone al autor 

demostrar sus derechos sobre la obra 24. Se recuerda que puede existir una clara 

incompatibilidad con la normativa básica del contrato de edición, una vez que nos 

podemos encontrar con un supuesto de incumplimiento contractual por falta de 

explotación continua de la obra. Asimismo, aunque el artículo L 134-2 CPI diga que la 

inscripción en la base de datos no afecta la aplicación de la normativa de edición en 

materia de alcance de la cesión (artículos L 132-12 y L132-17 CPI), lo cierto es que el 

sistema parece obviar el hecho de que en muchos de los contratos relativos a obras 

agotadas o descatalogadas no alcanzan la cesión de la obra para su digitalización y, por 

lo tanto, no son los editores los titulares de los derechos  25. Y lo hace en la medida en 

que constantemente exige una actividad probatoria al autor. 

 

4.2. Obras huérfanas en el CPI y en la DOH 

La redacción del nuevo artículo L 113 CPI define obra huérfana como obra 

protegida y cuyo titular de los derechos no puede ser identificado o encontrado, a pesar 

de búsquedas diligentes y serias. Asimismo, dispone que cuando una obra tiene más de 

un titular, y uno de ellos es identificado y localizado, ya no se puede hablar de obra 

huérfana. En una primera aproximación, parece compatible con el concepto dado por el 

artículo 2.1. DOH, según el cual, se considerará que una obra o un fonograma son obras 

                                                           
24 MACRZ, F., “L’exploitation numérique des livres indisponibles: que reste-t-il du droit d’auteur ?”, en 
Recueil Dalloz,  22 mars 2012,  núm 12, p. 10. 
25 Con carácter general, vid. el  comentario muy crítico en MACRZ, F., loc.cit., p.p. 1 a 9.  
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huérfanas si ninguno de los titulares de los derechos sobre dicha obra o fonograma está 

identificado o si, de estarlo uno o más de ellos, ninguno está localizado a pesar de haber 

efectuado una búsqueda diligente de los mismos debidamente registrada 26. 

Relacionado con la tendencia expansiva del dominio público en el ámbito de la 

propiedad intelectual, ha entrado en escena el concepto de obras huérfanas, referido a la 

proliferación de bibliotecas públicas digitales, proyectos de digitalización a gran escala 

de obras literarias, audiovisuales, grabaciones sonoras, fotografías, etc 27. Ello no 

significa que no se manifestase el problema en el universo analógico, pero es 

indiscutible que la digitalización lo ha agudizado y hecho visible, por el volumen de 

materiales que pueden quedar fuera de proyectos de conservación y puesta a disposición 

de obras cuyos titulares de derechos no son conocidos o no pudieron ser localizados, 

después de una búsqueda diligente 28. 

Se suelen apuntar como factores que han propiciado la acumulación de un 

importante número de obras huérfanas del siglo XX: el principio de protección 

automática de las obras, sin necesidad de inscripción fue calando con la paulatina 

implantación del Convenio de Berna provocando la ausencia de un registro fiable de 

titularidades, la tendencia a aumentar los plazos de protección de los derechos de autor 

y conexos, las obras publicadas anónimamente, autores fallecidos intestados, la decisión 

voluntaria de no seguir con una explotación comercial, la evolución tecnológica y de las 

formas creativas, etc 29. 

                                                           
26 El artículo 3 DOH dedicado a los extremos de la búsqueda diligente prevé en su número 6 que “Los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la información a que se refiere el 
apartado 5 se registre en una base de datos en línea única y accesible al público, creada y gestionada por 
la Oficina de Armonización del Mercado Interior («la Oficina»), de conformidad con el Reglamento (UE) 
n o 386/2012”. 
27 Las primeras iniciativas para dar respuesta al tema de las denominadas “obras huérfanas” en los 
Estados Unidos, han sido proyectos de Ley – que han fracasado – en los que se proponía la entrada en el 
dominio público de obras cuyo registro no hubiese sido renovado en un determinado número de años. 
Fueron el Public Domain Enhancement Act presentado en el Congreso en 2003, y vuelto a presentar en el 
año 2005. Posteriormente, la US Copyright Office publicó un informe sobre las obras huérfanas en enero 
de 2006 (“Report on Orphan Works” http://www.copyright.gov/orphan/orphan-report.pdf). . El 24 de 
abril de 2008 se presentaron al Senado y a la Cámara de Representantes proyectos de ley («Shawn 
Bentley Orphan Works Act» y «Orphan Works Act of 2008») con el fin de facilitar el uso de obras 
huérfanas. 
28 El Proyecto ARROW (Accesible Registries of Rights Information and Orphan Works) que reúne 
bibliotecas nacionales y entidades de gestión está financiado por la Comisión Europea y tiene por objeto 
identificar los titulares de derechos y determinar  la situación de cada obra, agilizando el proceso de 
identificación diligente. Vid. más datos en http://www.arrow-net.eu/ 
29 KHONG, D.W.K., “Orphan Works, Abandonware and the Missing Market for Copyrighted Goods”, en 
International Journal of Law and Information Technology, vol. 15, núm. 1, 2007, p.p. 54 a 89, 
especialmente p.p. 57 a 63; y HANSEN, D.R., “ Orphan Works: Causes of the Problem”, en  Digital 
Library Fellow, Berkeley Digital Library Copyright Project, p.p. 1 a 11. Se puede consultar en 
http://www.law.berkeley.edu/12040.htm   
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No son obras de dominio público, pero se pretende su utilización sin 

autorización del autor – ante la dificultad extrema o imposibilidad de localizarlo- por 

tratarse de obras descatalogadas o de autor desconocido. De ese modo, obra huérfana es 

una obra protegida por los derechos de autor en la que un usuario no es capaz de 

identificar, localizar o ponerse en contacto con el legítimo titular de los derechos, con el 

fin de obtener autorización para poder utilizarla. 

No conocer con exactitud quién es el titular de determinados derechos de autor y 

en qué situación jurídica se encuentran las obras puede impedir su difusión al público, 

aun cuando ninguna persona física o jurídica reivindique la titularidad de los derechos o 

el titular no se oponga a ese tipo de usos.   

El debate sobre obras huérfanas muy avanzado en el entorno anglosajón gira en 

torno a distintas soluciones, como la autorización por parte de alguna agencia estatal 30 

o entidad de gestión, pero en todo caso, a partir de la obligación del usuario de realizar 

una búsqueda diligente para intentar identificar o localizar al titular o titulares de los 

derechos. Queda por dilucidar si estaríamos ante una nueva configuración del derecho 

de autor o más bien ante el diseño de un nuevo límite a los derechos de explotación. 

La opción de la DOH apuesta por el desarrollo de los límites del derecho de 

autor.  

En el ámbito del derecho comunitario europeo, el marco más general de los 

límites o excepciones al derecho de autor es la denominada Directiva de la Sociedad de 

la información (DSI) 31 que autorizaba a los Estados miembros a imponer un límite al 

derecho de reproducción en relación con actos específicos «efectuados por bibliotecas, 

centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan 

intención de obtener un beneficio económico o comercial, directo o indirecto» 32, de tal 

                                                           
30 Es el modelo de la legislación canadiense en el que el posible usuario debe solicitar una licencia no 
exclusiva a un organismo estatal (el Copyright Board), previa demostración de que ha realizado esfuerzos 
razonables para localizar el autor de la obra lícitamente divulgada. La compensación económica por la 
licencia es gestionada por la entidad de gestión de derechos correspondiente. 
En la Unión Europea, Dinamarca y Hungría han desarrollado soluciones para las obras huérfanas (la 
solución danesa se basa en licencias colectivas ampliadas y la húngara, en licencias expedidas por un 
organismo público). 
(31) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor 
en la sociedad de la información, DOUE de 22.06.2001 
(32) La transposición al derecho español ha dado lugar al vigente artículo 37.1.  TRLPI, según el cual 
«Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando 
aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas 
o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la 
reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación».  
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manera que esta Directiva autoriza, pero no obliga a establecer excepciones en beneficio 

de las bibliotecas 33. 

Con todo, como recuerda R. BERCOVITZ, a diferencia de la DSI, la DOH 

impone a los Estados miembros un nuevo límite al derecho de autor, de tal manera que 

se trata de la “única excepción o límite de carácter imperativo para toda la Unión 

Europea” 34 

Tendremos que esperar la puesta en marcha del sistema francés aquí descrito, 

para analizar su compatibilidad con la Directiva Téngase en cuenta que en los debates 

parlamentarios de la Ley 2012-287, se introdujo en el Senado un artículo L 134-8 CPI 

que establece la posibilidad de explotación gratuita de las obras huérfanas. Dice 

concretamente que si durante un plazo de diez años no se encuentra el titular del 

derechos de explotación las bibliotecas públicas podrán disponibilizar gratuitamente la 

obra en formato digital, para el acceso restringido a sus usuarios, si bien  manteniendo 

la posibilidad de que si el autor o el editor titular de los derechos de explotación de la 

edición impresa puedan oponerse en cualquier momento a la continuidad de la 

explotación gratuita. Es clave para que entre en juego el artículo L 134-8 CPI que la 

institución beneficiaria de la excepción no busque ninguna ventaja económica o 

comercial. 

De ese modo se reserva la posibilidad de una explotación gratuita, cuando sea 

realizada por biblioteca pública y siempre que no se haya podido localizar autor o editor 

titular de derechos. Asimismo, debe tratarse de libros que consten de sus fondos 

bibliográficos y el acceso se hará por medio de conexiones seguras 35.  

 

                                                           
33 Para un cuadro de derecho comparado sobre los límites en beneficios de las bibliotecas y archivos se 
puede consultar el siguiente estudio publicado por el Comité permanente de Derecho 
de Autor y Derechos conexos de la OMPI: CREWS, K., Estudio sobre las limitaciones y excepciones al 
derecho de autor en beneficio de bibliotecas y archivos, Ginebra, 2008. Se puede consultar en: 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=109192 
34 BERCOVITZ, R., “La Directiva sobre obras huérfanas”, en Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 8/2012 
(Comentario), consultado en BIB 2012\3365  
35 No deja de ser el modelo de la excepción de las bibliotecas, presente en la Directiva de la Sociedad de 
la Información, y que en España consta del artículo 37 TRLPI, especialmente en su apartado tercero, que 
reza: “3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de 
personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna 
a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados 
en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y 
no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a 
percibir una remuneración equitativa”. Aunque en el caso francés, se articula como una licencia gratuita 
que debe ser concedida por la sociedad de gestión autorizada para la gestión de las obras no disponibles. 
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5.  AVANCE DE UNA REFLEXIÓN: OBRAS NO DISPONIBLES EN EL 

MERCADO Y OBRAS HUÉRFANAS EN EL DEBATE DEL 

DOMINIO PÚBLICO 

 

A modo de conclusión, quiero dejar anotada la conexión entre el tema objeto de 

este trabajo – contenido de la Ley francesa 2012-287 – y el debate doctrinal respecto de 

las nuevas fronteras del dominio público, el acceso a la cultura y el derecho de autor. De 

todos modos, no se puede titular estas escasas líneas bajo el epígrafe de conclusiones, 

sino más bien de avance de una reflexión sobre ciertos tópicos presentes en el debate del 

dominio público. 

Dentro del discurso crítico con la actual configuración de los derechos de autor, 

basado en la idea de que muchos de sus mecanismos son restrictivos del acceso a la 

cultura, se presenta un importante movimiento de ampliación del dominio público.  

La utilización de la expresión dominio público quiere significar, en este 

contexto, obra de libre utilización 36. Es evidente que el empleo de la terminología 

“domino público” por los legisladores en sede de propiedad intelectual ha sido fuente de 

polémica desde un primer momento, una vez que no estamos ante un supuesto de 

titularidad publica de un bien 37. 

En el caso español, se viene considerando obras de dominio público aquellas 

cuyo plazo de protección ha finalizado, teniendo en cuenta el juego de plazos de los 

arts. 26 a 30 TRLPI y las reglas de derecho transitorio 38. En esa visión normativa, se 

pueden incluir en el dominio público algunas obras de autor desconocido, que por el 

                                                           
(36) Muy interesante la reflexión de ROGEL VIDE, C. y SERRANO GÓMEZ, E., Manual de Derecho de 
Autor, Madrid, 2008, p. 73: “…las obras en tal situación son, en potencia al menos, cosas comunes a 
todos, “communis omnium”, lo cual debería significar un acercamiento de las mismas a sus destinatarios 
por la vía de un abaratamiento de los costes que, con todo, no siempre se produce en la práctica”. 
(37) Vid. DÍAZ ALABART, S., “Artículo 41”, en Comentarios al Código civil y compilaciones forales. 
(dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart), T. 5 , vol. 4 A,  1995,  p.p. 559-560; y para una aproximación  más 
detallada RAMS ALBESA, J., “Las obras en dominio público”, en La duración de la propiedad 
intelectual y las obras en dominio público (coord. Carlos Rogel Vide), Madrid, 2005, especialmente p.p.  
165-185. 
38 Como nos advierte MARÍN LÓPEZ, J. J, en la Ley española de Propiedad Intelectual de 1879, nos 
encontramos al menos tres acepciones del término dominio público: a) expiración del plazo de 
protección; b) supuestos en que el autor no reiteraba la publicación de la obra; c) e incumplimiento de la 
carga de inscripción (“Comentario al artículo 41”, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (dir. 
R. Bercovitz), 3° ed., Madrid, 2007,  p.p. 719-720). 
El criterio de la necesidad de inscripción se ha superado y en la actualidad,  la causa esencial de entrada 
en el dominio público es el transcurso del tiempo. En su momento, ROGEL VIDE, C. (Autores, coautores 
y propiedad intelectual, Madrid, 1984, p.p. 90 y ss), puso de manifiesto la incongruencia de la 
obligatoriedad de la inscripción frente a los convenios internacionales sobre la materia. 
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tiempo transcurrido desde su divulgación hace imposible cualquier reivindicación de 

eventuales causahabientes.  

En todo caso, la consideración de una obra como de dominio público debe 

entenderse desde la doble perspectiva de que es inapropiable, de modo que nadie puede 

usurpar su autoría, y de que puede ser libremente utilizada de forma gratuita, respetando 

siempre los derechos morales de autor, y sin que nadie pueda oponerse a ello.  

Ahora bien, en el panorama internacional y al hilo del desarrollo de la nueva 

sociedad de la información, una visión propia de un análisis económico del derecho 

viene planteando la conveniencia de ensanchar el concepto de dominio público.  

Existe una importante corriente académica y de pensamiento, principalmente 

norteamericana, representada fundamentalmente a través de académicos y de 

organizaciones no gubernamentales, que adopta posiciones críticas frente al actual 

sistema de la propiedad intelectual 39, y que reivindica una ampliación del espectro de 

obras de libre utilización.  

Y de ahí que sea cada vez más frecuente que encontremos una referencia a 

dominio público mucho más amplia que la inicialmente descrita, para incluir cualquier 

posibilidad de libre o amplia utilización. Por ejemplo, se está hablando de dominio 

público voluntario o anticipado, para referirse a las cesiones y/o licencias gratuitas en el 

seno de movimientos como las creative commons o el software libre. De ese modo, 

IGLESIAS REBOLLO define el dominio público anticipado como “la situación que se 

produce cuando los derechos exclusivos de explotación sobre una obra se extinguen por 

una causa diferente al transcurso del plazo establecido legalmente” 40 Aunque no 

profundice aquí en esta cuestión, la terminología no es muy adecuada, pues si bien todas 

las situaciones descritas presentan como denominador común el uso libre de la obra, no 

se trata de un auténtico dominio público, sino más bien de una renuncia a la percepción 

de derechos derivados de la creación de una obra artística, literaria o científica, sobre la 

que recaen derechos de autor 41. 

                                                           
39  Basta citar a James Boyle, Universidad de Yale; Lawrence Lessig, Universidad de Stanford; Michael 
Geist, Universidad de Ottawa; Bernt Hugenholtz, Universidad de Ámsterdam. 
40  IGLESIAS REBOLLO, C., “Software libre y otras formas de dominio público anticipado”,  en  La 
duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público (coord. Carlos Rogel Vide), Madrid, 
2005, p. 188. Asimismo el autor propone una tipología de tres modalidades de  dominio público 
anticipado: forzoso, por mandato legal y voluntario (loc.cit., p. 188). 
41 Como puntualiza MARÍN LÓPEZ (loc.cit., p. 726) “tampoco hay dominio público en el caso de 
renuncia por el titular a la percepción de los derechos derivados de la explotación de su obra, 
perfectamente válida en Derecho siempre que se mantenga dentro de los límites marcados por el artículo 
6.2 CC”.      
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La tendencia al ensanchamiento del espectro de obras de libre utilización 

descrita no se restringe a la ampliación voluntaria de las posibilidades de uso, sino que 

avanza en otros terrenos, como la reducción de plazos, la interpretación restrictiva de la 

protección de las obras derivadas, la imposición de una obligación de uso o la 

ampliación del elenco de excepciones al derecho de autor. En la medida en que los 

recientes replanteamientos de la esencia y valor mismo del derecho de autor en la 

sociedad del conocimiento traen a colación, una vez más, el debate sobre el interés 

público de acceso al contenido de obras intelectuales y los derechos de propiedad 

intelectual de los autores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual, también 

la cuestión del acceso a las obras huérfanas y todas aquellas no disponibles en el 

comercio entran en esa idea de ampliación de los casos de libre utilización. 

Y parece que el modelo propuesto por el legislador francés camina en esa línea 

de, ante la inactividad de los titulares de derechos – normalmente los editores – tomar la 

iniciativa de poner en el mercado obras del siglo XX que llevaban tiempo fuera de 

circulación. El mecanismo es intencionadamente complejo, aunque con el resultado 

sencillo de obtener la disponibilidad de la obra: se procede a un amplio proceso de 

digitalización de obras fuera del comercio por iniciativa de los poderes públicos – a 

través de la acción de la Biblioteca Nacional de Francia – o a petición de cualquier 

interesado, se da publicidad a una base de datos y se ofrece la posibilidad de no 

participar de la puesta a disposición. Una vez conformado el acervo de obras 

digitalizadas, se promueve por medio de la acción de una sociedad de gestión de 

derechos de autor un sistema de licencias para la utilización de las obras. 

Pero a partir del momento en que un mecanismo socava algunos principios 

consolidados en materia de derecho de autor y conexos, todo ello debe ser objeto de un 

estudio más pormenorizado, enmarcado en un debate más amplio de revisión del 

modelo vigente de propiedad intelectual 42. 

Las posiciones más radicales presentan al derecho de autor como un obstáculo 

para la circulación de bienes de interés público. Como mínimo se indica la necesidad de 

adaptar el sistema de protección de los derechos exclusivos sobre bienes inmateriales a 

las necesidades sociales de acceso al conocimiento.  

                                                           
42 Anota algunos de los extremos de ese debate y ubica la problemática de las obras huérfanas en la 
tendencia a ampliar los límites los “usos permitidos” de las obras protegidas por el derecho de autor, 
NAVAS NAVARRO, S., “Dominio público, diseminación on line de las obras del ingenio y cesiones 
“creative common” (necesidad de un nuevo modelo de propiedad intelectual”, en Actas de Derecho 
Industrial, tomo 32, 2011/2012, p. 262.  
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Asimismo, incluso entre los defensores más destacados de la protección de los 

derechos de autor, es frecuente que se encuentre el argumento pragmático de que una 

mejor imagen del derecho de autoral ante la opinión pública, podría ser un revulsivo 

para su respeto en el entorno de las nuevas tecnologías. En esa línea, dice OLIVEIRA 

ASCENSÃO que la ferocidad de las normas de derechos de autor puede generar en el 

público desagrado respecto de los autores y hostilidad hacia el derecho de autor, o 

cuando menos su descrédito 43. Llega a abominar el rigorismo que lleva a que el derecho 

de autor se transforme en una rama represiva del derecho y se pregunta por varios 

ejemplos de causan especial rechazo al público en general, de entre los cuales –y en 

relación con este trabajo, la prohibición de que las obras fuera del circuito comercial 

puedan ser objeto de copia privada  44.  

Ahora bien, no se puede perder la perspectiva de los autores que pueden 

entender este complejo sistema de puesta a disposición forzosa como una técnica 

expropiatoria de sus derechos sobre obras descatalogadas. Como siempre, el difícil 

equilibrio entre la protección de los derechos de los autores y el interés público de 

acceso a la cultura 45 

Espero que el plazo de transposición de la DOH - 29 de octubre de 2014 – sirva 

a un debate sosegado, en todos los Estados miembros de la Unión, sobre uno de los 

aspectos de las nuevas fronteras del dominio público y una configuración del derecho de 

autor más acorde a las necesidades tanto de la industria cultural, de los creadores, como 

del público usuario de contenidos. La simple transposición de la Directiva, sin un 

planteamiento más global que sirva para “repensar” los principios rectores básicos del 

derecho de autor puede ser una oportunidad perdida en la senda de la preservación de 

los derechos exclusivos del autor en clave de compatibilidad con los intereses generales 

de acceso a la cultura. Y por todo lo aquí expuesto, el caso francés será de particular 

interés, una vez que se han adelantado en el camino de la resolución del problemas de 

las obras descatalogadas o fuera del circuito comercial. 

 

                                                           
43 OLIVEIRA ASCENSÃO, J., “Os límites dos limites. A teoría dos três passos. A tensão entre os limites 
do direito e as medidas tecnológicas e outras relativas à informação e a gestão dos direitos”, en Los 
límites del derecho de autor (coord. Carlos Rogel Vide), Madrid, 2006, p.86 
44 OLIVEIRA ASCENSÃO, J., loc. cit., p. 87 
45 Vid. las consideraciones críticas de TERNOISE, S., Écrivains, réveillez-vous !: La loi 2012-287 du 1er 
mars 2012 et autres somnifères  (e-book), 2012. 

 

http://www.pidcc.com.br/


Obras no disponibles en el mercado y obras huérfanas en la Ley francesa 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                                                224 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.206 a 225 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BERCOVITZ, Rodrigo. “La Directiva sobre obras huérfanas”, en Aranzadi Civil-
Mercantil, núm. 8/2012 (Comentario), consultado en BIB 2012\3365. 

CREWS, Kenneth. Estudio sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en 
beneficio de bibliotecas y archivos, Ginebra: OMPI, 2008. Se puede consultar en: 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=109192 

DÍAZ ALABART, Silvia. “Artículo 41”, en Comentarios al Código civil y 
compilaciones forales. (dir. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart), T. 5, vol. 4 A. Madrid: 
EDERSA, 1995. 

DURANTAYE, K. “Finding a Home for Orphans: Google Book Search and Orphan 
Works Law in the United States and Europe”, en Fordham Intell. Prop. Media & Ent. 
L.J. vol. 21, 2011. 

EVANGELIO LLORCA, Raquel. “Un nuevo reto para la digitalización y puesta a 
disposición de obras intelectuales: el uso de obras huérfanas y descatalogadas”, en 
Diario La Ley, La Ley 6948/2012. 

FROSIO, Giancarlo, “Google Books rejected: taking the orphans to the digital public 
library of Alexandria”, en Santa Clara Computer & High Tech. L. J., 2011-2012. 

HANSEN, David R. “ Orphan Works: Causes of the Problem”, en  Digital Library 
Fellow, Berkeley Digital Library Copyright Project, en 
http://www.law.berkeley.edu/12040.htm 

IGLESIAS REBOLLO, César. “Software libre y otras formas de dominio público 
anticipado”,  en  La duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público 
(coord. Carlos Rogel Vide), Madrid, 2005. 

KHONG, Dennis W.K. “Orphan Works, Abandonware and the Missing Market for 
Copyrighted Goods”, en International Journal of Law and Information Technology, vol. 
15, núm. 1, 2007. 

MACRZ, Franck. “L’exploitation numérique des livres indisponibles: que reste-t-il du 
droit d’auteur ?”, en Recueil Dalloz,  22 mars 2012,  núm 12. 

MARÍN LÓPEZ, Juan  José. “Comentario al artículo 41”, en Comentarios a la Ley de 
Propiedad Intelectual (dir. R. Bercovitz). 3° ed. Madrid: Tecnos, 2007. 

MENELL, Peter S. “Knowledge Accessibility and Preservation Policy for the Digital 
Age”, Berkeley Law Scholarship Repository, 44 Hous.L.Rev. 1013, 2007-2008. 

http://www.pidcc.com.br/
http://www.law.berkeley.edu/12040.htm


Isabel Espín-Alba                                                                                                                           225 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.206 a 225 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 
 

NAVAS NAVARRO, Susana. “Dominio público, diseminación on line de las obras del 
ingenio y cesiones “creative common” (necesidad de un nuevo modelo de propiedad 
intelectual”, en Actas de Derecho Industrial, tomo 32, 2011/2012. 

OLIVEIRA ASCENSÃO, José. “Os límites dos limites. A teoría dos três passos. A 
tensão entre os limites do direito e as medidas tecnológicas e outras relativas à 
informação e a gestão dos direitos”, en Los límites del derecho de autor (coord. Carlos 
Rogel Vide). Madrid: Reus, 2006. 

RAMS ALBESA, Joaquín. “Las obras en dominio público”, en La duración de la 
propiedad intelectual y las obras en dominio público (coord. Carlos Rogel Vide), 
Madrid: Reus, 2005. 

ROGEL VIDE, Carlos, Autores, coautores y propiedad intelectual. Madrid: Tecnos, 
1984. 

ROGEL VIDE, Carlos y SERRANO GÓMEZ, Eduardo. Manual de Derecho de Autor. 
Madrid: Reus, 2008. 

TERNOISE, Stéphane.  Écrivains, réveillez-vous !: La loi 2012-287 du 1er mars 2012 
et autres somnifères  (e-book): Jean-Luc PETIT Editions, 2012. 

 

Publicado no dia 22/06/2013 

Recebido no dia 10/06/2013 

Aprovado no dia 13/06/2013 

 

http://www.pidcc.com.br/

	pidcc_capa_de_revista
	edicao_0300
	Sumário
	Sumário | Summary

	edicao_0301
	edicao_0302
	O problema é o mesmo quanto às patentes
	A noção de novidade
	[a] Novidade como requisito geral
	Precedentes judiciais
	Novidade: requisito comum para todas as patentes e desenho industrial
	Não há graus de novidade
	Precedentes judiciais
	Novidade é matéria concreta e de fato
	Precedentes judiciais


	[b] Estado da técnica
	Estado da técnica e domínio público
	Precedentes judiciais

	Anterioridade resultante de patente anterior renunciada
	Novidade absoluta
	Precedentes judiciais

	Novidade objetiva
	Precedentes judiciais
	Outros tipos de novidade

	A noção de anterioridade
	A resistência eficaz à divulgação consagra a novidade
	Precedente judicial

	A regra de uma só fonte
	Precedentes judiciais

	Data da anterioridade
	Precedentes judiciais:

	Tudo que está no estado da técnica é anterioridade
	Precedentes judiciais

	Quais as provas admissíveis
	Precedentes judiciais

	Certeza quanto à existência e a data
	Precedentes judiciais

	Suficiência da revelação da anterioridade
	Totalidade
	Precedentes judiciais

	Publicidade da anterioridade
	Precedentes judiciais


	[c] Acessível ao público
	Doutrina complementar

	[d] ] Antes da data de depósito do pedido de patente
	[e] Descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio
	Precedente judicial
	Doutrina complementar

	[f] No Brasil ou no exterior
	[g] Exceções ao estado da técnica
	Da especificidade da novidade dos desenhos industriais
	Dos precedentes relativos à novidade dos desenhos industriais

	De quando a resistência à divulgação é eficaz
	O primeiro elemento do segredo: o intuito de reserva
	Do elemento objetivo da reserva
	Aplicação dessa regra quanto  ao uso público



	edicao_0303
	edicao_0304
	edicao_0305
	edicao_0306
	edicao_0307
	edicao_0308
	edicao_0309
	edicao_0310

