
PROPRIEDADE

INTELECTUAL

Livro Propriedade Intelectual.indb   ILivro Propriedade Intelectual.indb   I 9/6/2011   09:01:129/6/2011   09:01:12



Livro Propriedade Intelectual.indb   IILivro Propriedade Intelectual.indb   II 9/6/2011   09:01:289/6/2011   09:01:28



PROPRIEDADE

INTELECTUAL

ORGANIZADORES

LUCIANO BENETTI TIMM

RODRIGO BERNARDES BRAGA

Belo Horizonte
2011

Livro Propriedade Intelectual.indb   IIILivro Propriedade Intelectual.indb   III 9/6/2011   09:01:289/6/2011   09:01:28



  Propriedade intelectual / Rodrigo Bernardes Braga 
 P965  [et al.];Luciano Benetti Timm [et al.],organizador. – 
  Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.
  258 p.

  ISBN: 978-85-62741-21-0

  1.Propriedade intelectual. I.Braga, Rodrigo Bernardes   
    II. Timm, Luciano Benetti.

    CDD: 342.27

    CDU: 347.77

Belo Horizonte
2011

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

Elaborada por: Maria Aparecida Costa Duarte
CRB/6-1047

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por 
processos reprográfi cos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2011.

Plácido Arraes
Editor

Avenida Brasil, 1843/loja 110, Savassi               Capa: Charlles Hoffert e Vladimir Oliveira Costa
Belo Horizonte/MG – CEP 30.140-002           Diagramação: Reinaldo Henrique Silva
Tel: (31) 3031-2330            Revisão: Alexandre Bonfi m

CONSELHO EDITORIAL

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal
Carlos Augusto Canedo G. da Silva
Dhenis Cruz Madeira
Frederico Barbosa Gomes
Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida
Gustavo Corgosinho
Jorge Bacelar Gouveia - Portugal

Jose Antonio Moreno Molina - Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Luciano Stoller de Faria
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Mário Lúcio Quintão Soares
Renato Caram
William Freire

Livro Propriedade Intelectual.indb   IVLivro Propriedade Intelectual.indb   IV 9/6/2011   09:01:289/6/2011   09:01:28



V

OS ORGANIZADORES

LUCIANO BENETTI TIMM

Pós Doutor U.C., Berkeley, EUA. Doutor em Direito dos Negócios 
pela UFRGS. Mestrado em Direito (LLM) na Universidade de Wa-
rwick, Inglaterra. Professor Adjunto da PUC-RS. Ex-Presidente da 
Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE) e Diretor do 
CBAr.

RODRIGO BERNARDES BRAGA

Advogado, LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC/RJ, General 
Counsel na VSE, Membro do Conselho de Administração da Turbo 
Power Systems Inc. (TPS), Membro do Comitê Brasileiro de Arbitra-
gem e da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.   

Livro Propriedade Intelectual.indb   VLivro Propriedade Intelectual.indb   V 9/6/2011   09:01:289/6/2011   09:01:28



Livro Propriedade Intelectual.indb   VILivro Propriedade Intelectual.indb   VI 9/6/2011   09:01:289/6/2011   09:01:28



VII

NOTA DOS ORGANIZADORES

O tema da propriedade intelectual nunca foi tão debatido. De certa 
forma, ainda hoje atormenta tantos quantos se esforçam em estudá-lo 
sob o fundamento do legado romano, que desconheceu a proteção 
dos direitos de propriedade intelectual, embora já se fi zesse diferen-
ciação entre bens corpóreos e bens incorpóreos. No entanto, nem era 
de se esperar um esboço, ainda que tímido, do regime da proteção da 
propriedade imaterial que supõe a apropriação privada do conheci-
mento, com o direito de exclusividade sobre tal criação, notadamente 
porque tanto a Grécia quanto Roma eram civilizações predominan-
temente agrícolas. Por outro lado, podem-se admitir certos vestígios 
da propriedade intelectual na Lei das XII Tábuas, aprovada em 450 
a.C., mas tal não chega a ser um regime de proteção. A verdade é que 
a elite romana tinha desprezo por toda e qualquer atividade industrial. 
Arquimedes, por exemplo, nunca pôs em prática as suas atividades 
inventivas, porquanto era negado ao inventor colocar a sua criação 
a serviço da utilidade prática e à obtenção do lucro. Cícero também 
seguiu a mesma linha. E o que dizer de Orata, o grande inventor? En-
genheiro, enriqueceu explorando uma de suas invenções: banheiros 
aquecidos por meio de canos colocados sob o piso. A despeito de sua 
criação, foi duramente criticado por Plínio, que o acusou de avareza. 
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Naquela época, a criação técnica era eminentemente promovida 
pelo Estado (que remunerava os inventores) e com ele se confundia. O 
que era criado pertencia ao patrimônio estatal, não podia ser atribuído 
em caráter de exclusividade ao titular da invenção.  Mesmo aqueles que 
admitem a associação da propriedade intelectual ao sistema do Direito 
Romano, como a remota existência de sinais distintivos, a exemplo das 
marcas e títulos de estabelecimento, acabam por reconhecer a lacuna 
nas regras de sua proteção. 

No Direito Romano, a propriedade individual sobre uma “coisa” 
era a mais ampla possível, permitindo ao homem dela retirar todos os 
proveitos e frutos, naquela extensão que fi cou conhecida como das 
profundezas do inferno até o céu. A “coisifi cação” do direito de proprieda-
de subordinava o seu exercício à existência de uma coisa corpórea, na 
generalidade dos casos. E sobre essa coisa se exercia um direito am-
plo, absoluto, o mais completo do gênero: o direito de propriedade. 
Emana daí todo aquele feixe de direitos de usar, gozar, dispor e rei-
vindicar a coisa de quem injustamente a detenha, podendo, inclusive, 
ser-lhe oposto contra terceiros (erga omnes).  

Não sem razão, ilustres civilistas, como foi o caso de Orlando Go-
mes, diziam que a propriedade que recai sobre bens imateriais não 
era senão uma quase-propriedade. Foi preciso abandonar o substrato 
romano para garantir proteção às invenções humanas, criações do 
intelecto, resultado de pesquisas e esforços que contribuíram para um 
novo patamar de civilização. 

Foi na segunda metade do século XV que se teve conhecimento 
dos primeiros casos de proteção ofi cialmente concedidos aos auto-
res de obras literárias, sobretudo após a introdução dos processos 
mecânicos primitivos de impressão gráfi ca. Na Idade Média, quando 
tomou impulso a organização da indústria e do comércio europeus, 
surgiram as primeiras cartas de proteção outorgadas aos autores de 
concepções técnicas. 

Ofi cialmente, o primeiro privilégio conhecido foi outorgado pelo 
Feudo de Veneza, em 1469, concedendo ao titular o direito de ex-
plorar, em caráter de exclusividade, pelo período de cinco anos, uma 
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indústria de impressão. O físico Galileu Galilei também foi agraciado 
pelo mesmo Feudo com o direito de exclusividade sobre um disposi-
tivo hidráulico de irrigação que ele havia inventado. Em 1649, Blaise 
Pascal teria o privilégio de invenção para uma máquina de calcular. 

Embora arbitrário, porque não respaldado em leis, o sistema de 
proteção existente àquele tempo se aproximava do que existe hoje. 
Em 1623, na Inglaterra, surge o Statute of  Monopolies cercado de polê-
micas. Isto porque a Inglaterra passava por uma crise política e eco-
nômica durante o reinado de Elizabeth I, e a maneira de aumentar a 
receita sem incorrer na impopular medida de aumentar impostos foi a 
concessão de patentes pela qual se impunha a cobrança de taxas dos 
patenteados. Concederam-se patentes a produtores de “commodities”, 
tais como amido e sal. James I, que sucedeu Elizabeth, foi ainda mais 
astuto na deliberada prática de concessão de patentes. Pressionado 
por setores da economia, o próprio Monarca decidiu criar uma comis-
são para examinar o assunto. 

A citada lei inglesa provavelmente infl uenciou as leis americana e 
australiana que vieram em seguida. Nos Estados Unidos, a primeira 
patente foi concedida pela Corte Geral de Massachusetts, em 1641, 
a um inventor que produziu um novo método de fabricar sal. Dada 
a falta de uma legislação de âmbito geral, representantes de vários 
estados norte-americanos pressionaram os congressistas para inserir 
no texto de sua Constituição o tema de proteção das invenções e de 
obras artísticas e literárias. Foi então que o dispositivo constitucional 
abordou a questão nestes termos:

Section 8 - “Powers of Congress
The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and 

excises, to pay the debts and provide for the common defence and general welfare of  
the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout 
the United States;

(...)
To promote the progress of  science and useful arts, by securing for limited 

times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings 
and discoveries”
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No dia 10 de abril de 1790, o presidente George Washington 
inauguraria o moderno sistema de patentes norte-americano. Vale 
dizer, de forma absolutamente inédita é reconhecido ao inventor 
o direito de proteção sobre a sua criação com a respectiva idéia de 
exclusividade de exploração, o que não mais o submetia ao capri-
cho do soberano ou de um específi co ato legal. 

Entre nós, a primeira fonte de outorga de privilégios data de 1752 
quando, por 10 anos, foi concedido o monopólio de exploração de uma 
máquina para descascar arroz. No entanto, a doutrina registra como 
ponto de partida o alvará de 28 de abril de 1809, do Príncipe Regente 
D. João VI, quando formalmente se reconheceu o objetivo de estimular 
o progresso nacional nas áreas da indústria e do comércio. 

Atualmente, a Constituição de 1988 fi xou os contornos da pro-
priedade intelectual, em seu art. 5º., inc. XXIX: “a lei assegurará aos 
autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como 
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas 
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País”.

A Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais, a Lei 
de Software e outros diplomas que protegem a criação intelectual no 
Brasil obtiveram pleno êxito no sentido da sua aplicação efetiva. Não 
dá para dizer que as leis falharam em sua aplicabilidade e efetividade, 
mas também não é possível reconhecer que elas formam um conjunto 
de normas imune a críticas.

Embora se tenha avançado muito no regime de proteção às cria-
ções do intelecto, desde a Idade Média até os nossos dias, o certo é 
que há temas em aberto ou pouco explorados. 

Uma outra maneira de enfocar o problema é rever as proposições 
dogmáticas que infl uenciaram, inclusive, a nossa legislação. Tome-se o 
exemplo do know how. Enquanto os Estado Unidos conferem ao know 
how o tratamento de direito de propriedade (proprietary information), no 
Brasil discute-se ainda a sua natureza jurídica. 

Outra questão polêmica é a da importação paralela, ainda não to-
talmente pacifi cada nos tribunais. E o que dirá da transferência de tec-

Livro Propriedade Intelectual.indb   XLivro Propriedade Intelectual.indb   X 9/6/2011   09:01:299/6/2011   09:01:29



XI

nologia, máxime quando aplicada internacionalmente? Mais, a ques-
tão da dedutibilidade de despesas de royalties, a novel lei de inovação, 
as medidas de fronteira, a questão dos “economics” quando se trata de 
ativos intangíveis, o direito concorrencial em matéria de propriedade 
intelectual e outras considerações mereceram dos autores aqui reuni-
dos especial atenção. Sem esquecer, evidentemente, a contribuição de 
um colega canadense que escreveu sobre o sistema de propriedade 
intelectual naquele país, ofertando aos nossos leitores uma visão geral 
sobre a legislação canadense.       

Decerto, o tema da propriedade intelectual ainda não foi total-
mente compreendido. Longe disso, ingressa numa fase de provoca-
ções e polêmicas, capazes de motivar aquele espírito inquieto, que se 
aproxima da matéria por amor ao debate. 

A presente coletânea se insere na literatura jurídico nacional como 
mais uma contribuição valiosa para os apaixonados estudiosos do 
tema, que percute na agenda global como item inadiável para uma 
melhor compreensão da importância da proteção do direito de pro-
priedade intelectual para o direito e para a economia. 

LUCIANO BENETTI TIMM

RODRIGO BERNARDES BRAGA

Belo Horizonte, 29 de março de 2011
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