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RESUMO

O Brasil atualmente busca corrigir um período de pouco incentivo governamental
para o desenvolvimento da PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), e nos
últimos anos traçou uma estratégia de inovação para permitir maior competitividade
das empresas nacionais, inclusive com edições de leis neste sentido. Diante desta
realidade, o propósito desta pesquisa foi identificar as necessidades das 30
empresas integrantes do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) no tocante ao direito
intelectual, para direcionar a implantação de um escritório de inovação no parque, e
as principais atividades que este deve desenvolver, e com a elaboração de um
manual de propriedade intelectual para implantação do referido escritório. Os dados
foram obtidos aplicando-se um questionário, enviado pelo sistema Google Drive,
para as 30 empresas, sendo respondido por 11 empresas. Foi possível observar
que: a) o Parque tecnológico de Itaipu necessita possuir uma política relativa à
proteção da propriedade industrial, prestando informação e apoio às empresas que o
integram; b) as empresas integrantes do PTI necessitam desde informações básicas
de proteção intelectual, que são encontradas espalhadas na legislação, tais como o
que é passível de registro e patente, direitos autorais, procedimentos junto ao INPI,
propriedade industrial, royalties, direitos do inventor/pesquisador e tempo de
exclusividade, bem como de apoio especializado em descrição das patentes,
elaboração de contratos de transferência de tecnologia e orientação quanto a seus
valores; c) há necessidade de se orientar os empresários a proteger suas criações e
elucidá-los quanto às vantagens econômicas de se patentear um produto ou serviço,
além de desmistificar algumas teorias relativas à proteção intelectual, entre elas a de
que o custo é elevado; d) a importância do registro de marca precisa ser abordada,
uma vez que apenas metades das empresas da amostra possuem registro, mesmo
conhecendo suas vantagens; e) diante das respostas da amostra, em que 100% das
empresas acreditam que o manual facilitaria suas ações de proteção intelectual e
92% delas que um escritório de inovação no PTI também facilitaria tais ações, podese concluir que o mesmo será de grande utilidade e de muita aplicação no escritório.

Palavras-chaves: direito intelectual; proteção; parque tecnológico; escritório de
inovação.

ABSTRACT

The Brazil is currently seeking to correct a little period of government incentives for
the development of R&DI, and in recent years has drawn an innovation strategy to
allow greater competitiveness of domestic enterprises, including editions of laws in
this regard. Given this reality, the purpose of this research was to identify the needs
of the 30 companies comprising the PTI (Itaipu Technological Park) regarding the
intellectual rights to direct the establishment of an office of innovation in the park, and
the main activities that should be developed, with the preparation of a manual of
intellectual property for the office implementation. The data was obtained by applying
a questionnaire sent by Google Drive system for the 30 companies, which was
answered by 11 companies. It was observed that: a) Itaipu Technological Park needs
to have a policy regarding the protection of industrial property, providing information
and support to businesses that integrate the park b) the companies from PTI need
basic information to protect intellectual property, which are found scattered in the
legislation, such as what is capable of being registered and patented, copyright,
procedures at INPI, industrial property, royalties, rights of the inventor / researcher
and time of exclusivity, as well as specialized support in describing patents, drafting
contracts for technology transfer and guidance on their values, c) is necessary to
guide entrepreneurs to protect their creations and clarify them about the economic
advantages of patenting a product or service, and demystify some false theories
regarding intellectual protection, among them that the cost is high, d) the importance
of trademark registration must be addressed, since only half of the sampled
companies has a record, even knowing its advantages, e) before the responses of
the sample, where 100% of companies believe that a practical guide may facilitate
their intellectual protection actions and 92% of them believe that an office of
innovation in the PTI would also facilitate such actions, it can be concluded that the
manual will be useful and well used in the office.

Keywords: intellectual rights; protection; technological park; office innovation.
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1 INTRODUÇÃO

A busca pela inovação, em maior ou menor grau, sempre esteve presente na vida
em sociedade. Antes mesmo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, já existiam
premiações oferecidas pelos governos da época para descobertas e invenções, entre elas
o prêmio da Longitude, oferecido pelo governo Britânico em 1714, relativo aos melhores
métodos de cálculos da longitude, visando o apoio aos navegadores, e mais tarde, o
oferecido por Napoleão, em 1795, para quem descobrisse maneiras de preservar alimentos
para os soldados.
As dificuldades sociais e econômicas daquela época evidenciaram a necessidade
de novas invenções e descobertas, que melhorassem a produção e aumentassem os
lucros daqueles que detinham os meios de produção. Pode-se dizer que começa aí um
novo ciclo de valorização da pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Passados séculos, os maiores investidores em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico ainda são os detentores dos meios de produção, entre eles o Estado, e no
Brasil não é diferente.
É crescente o incentivo governamental e o interesse dos pesquisadores na busca
do conhecimento científico, sempre visando o interesse econômico e social, porém, em
termos mundiais, o Brasil ainda é pouco representado.
Nesse cenário encontra-se a Itaipu Binacional, que criou em 2005 a Fundação
Parque Tecnológico Itaipu Brasil (FPTI-BR), com o objetivo de manter e operar o Parque
Tecnológico Itaipu (PTI), local onde se desenvolvem inúmeros projetos científicos, sendo
um verdadeiro celeiro de inovação tecnológica.
Com as crescentes descobertas e criações dos pesquisadores do PTI, surgiu a
necessidade de gerenciamento, bem como de apoio aos pesquisadores, gerando a
necessidade da implantação de um escritório de inovação tecnológica dentro do parque.
O presente trabalho abordará os aspectos jurídicos atinentes à implantação do
escritório de inovação no PTI, desde sua formação administrativa, o assessoramento aos
pesquisadores e atividades a serem desenvolvidas pelo escritório. Ao final do trabalho é
proposto um manual de atividades a serem desenvolvidas pelo escritório de inovação, que
servirá de guia para seus funcionários diretos, bem como para divulgação junto aos
pesquisadores do PTI.

1.1 PARQUES TECNOLÓGICOS

Steiner, Cassim e Robazzi (2012) afirmam que se tratando de C&T (ciência e
tecnologia) são inúmeros os conceitos para a reunião de empresas de base tecnológica,
porém não é simples conceituar, haja vista que as atividades desenvolvidas por essas
empresas nem sempre estão relacionadas a um único tema, podendo ou não dividirem um
espaço físico e possuir ou não algum tipo comum de gestão. Na concepção adotada no
Sistema Paulista de Parques são:
“empreendimentos criados e geridos com o objetivo permanente de promover
pesquisa e inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de
pesquisa, universidades e empresas, bem como dar suporte ao desenvolvimento de
atividades empresariais intensivas em conhecimento, implantadas na forma de
projetos urbanos e imobiliários que delimitam áreas específicas para localização de
empresas, instituições de pesquisa e serviços de apoio”.

São empreendimentos inseridos em áreas públicas ou privadas, que se tornam
sede de unidades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) de empresas
privadas. Os parques tecnológicos podem ser organizados de diversas formas, como os
existentes na Europa e China, em que o Estado atua como principal agente, tornando-se
empreendimentos estatais ou mistos ou, como nos Estados Unidos, as universidades são
os principais agentes em conjunto com a iniciativa privada.
A análise da experiência internacional aponta alguns fatores críticos comuns para o
sucesso dos parques tecnológicos, entre eles:
a) o comprometimento dos governos, do setor privado e das universidades e
institutos de pesquisa;
b) a inserção dos parques nos programas estratégicos de desenvolvimento;
c) a definição de segmentos tecnológicos de que possibilitem a atuação
competitiva.
No Brasil as primeiras incubadoras surgiram entre 1984 e1985, por iniciativa do
Governo Federal especificamente, pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico).
Parques Tecnológicos são ambientes de geração de conhecimento e, portanto,
deve ocorrer a necessidade de Proteção da Propriedade Intelectual.

1.1.1 Academia

Santos, Toledo, Lotufo (2012) apontam que para o desenvolvimento econômico
dos países, sobretudo nas últimas décadas, o processo tecnológico é essencial para
melhorar as condições de concorrência internacional e para isso, é necessário que a
sociedade possua capacidade de incorporar, utilizar e propagar o conhecimento científico e
tecnológico criado em suas instituições de pesquisa.
A Lei de Inovação (Lei 10.973/2004) trouxe um incentivo à inovação, pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo, definindo, a mesma lei:
a) o Instituição Científica e Tecnológica (ICT) como órgão ou entidade da
administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;
b) o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), que será um núcleo ou órgão
constituído por uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação; e
c) a instituição de apoio que pode ser uma fundação criada com a finalidade de dar
apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico de interesse das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e
demais ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e da Ciência e
Tecnologia.
Para Santos, Toledo, Lotufo (2012), ICTs têm a função de ensino e pesquisa,
enquanto a indústria será responsável pela produção e o governo a regulação e o
financiamento. Neste novo panorama, as ICTs possuem papel fundamental, assumindo em
conjunto com a função acadêmica, o desenvolvimento econômico adicionado ao ensino e à
pesquisa, e como consequência, as universidades assumem novas tarefas como
desenvolvimento de projetos tecnológicos em conjunto com empresas e a própria
comercialização dos resultados da pesquisa.
No Estado do Paraná, a Lei 434/12, chamada de Lei de Inovação Estadual, foi
sancionada pelo governador em 24/09/2012, instituindo o Sistema Paranaense de
Inovação, integrando empresas e instituições com atuação na área de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, prevendo a criação de benefícios e estabelecendo
mecanismos de cooperação entre os setores público e privado, em conjunto com a
academia, incentivando em nível estadual, a pesquisa e o desenvolvimento científico e
tecnológico.
Por essa lei, o governo do estado dará prioridade aos chamados Arranjos
Produtivos Locais (APL), e às micro, pequenas e médias empresas, sobretudo àquelas
regiões menos desenvolvidas.
No tocante a propriedade intelectual a lei prevê que os processos, produtos ou
serviços, criados por meio das parcerias público-privadas, serão regulados por convênios

assinados pelos envolvidos, garantindo que os interessados possam definir por contrato, a
titularidade da criação e participação nos resultados.

1.1.2 Empresas

Stenier et al (2007), esclarecem que um parque tecnológico precisa ser
administrado com regras do setor privado, pois desde a implantação, até a fase
operacional, as empresas privadas é que irão viabilizar o parque. As incorporadoras
poderão atuar garantindo investimentos em infraestrutura já na fase operacional,
construindo prédios, sendo autorizadas, inclusive, a aliená-los ou locá-los. Em regra, as
empresas de base tecnológica são as principais usuárias do parque e as maiores
geradoras de receitas na fase operacional.
As empresas privadas são essencias para o sucesso dos parques, podendo atuar
desde as questões de cunho imobiliário, financeiro, jurídico e de meio-ambiente, para
obtenção do objetivo do parque tecnológico de transformar conhecimento em riqueza.
Assim, a propriedade intelectual torna-se relevante tanto para o parque, que atinge
seu grande objetivo de promover pesquisa e inovação tecnológica, quanto para as
empresas que com o apoio e estrutura do parque, serão capazes de inovar e aperfeiçoar
sua competitividade ou mesmo sua manutenção no mercado, bem como avaliar o potencial
comercial de suas novas tecnologias negociando-as sob as melhores condições de
licenciamento, se assim desejarem.

1.1.3 NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)

Santos, Toledo, Lotufo (2012) afirmam que com as novas funções assumidas pelos
ICTs, entre elas o patenteamento de produtos e processos e o licenciamento de
tecnologias, é necessária a conscientização destes da necessidade de proteção das
pesquisas e produtos. Surge então o chamado NIT, cujo objetivo é gerenciar as relações
entre o ICT e o setor produtivo, com a implantação de contratos com cláusulas de
confidencialidade, restrições a publicações entre outras medidas capazes de trazer
proteção, incentivo e receitas ao ICT e aos pesquisadores, tendo o importante papel de
gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

1.1.4 Escritório de Inovação

Com uma estrutura reduzida, e com atividades previamente estabelecidas e
direcionadas, o escritório de inovação torna-se uma opção àquelas instituições, empresas
ou demais entidades que desejam incentivar e gerenciar seu desenvolvimento científico e
tecnológico.
Um exemplo de escritório de inovação é o da Universidade Federal do Mato
Grosso, o EIT – Escritório de Inovação Tecnológica, que é um órgão suplementar da
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), regido pela Resolução CD Nº 18/2007,
tendo como principais funções fazer a gestão da propriedade intelectual, da transferência
de tecnologia e do incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica da UFMT para
o ambiente produtivo.
A missão do referido escritório é:
Estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica para o
ambiente produtivo e a proteção da propriedade intelectual com vistas à capacitação, ao
alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do Estado do Mato Grosso
e do País.

As competências por ele desenvolvidas, sempre no interesse da UFMT são:
I - Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, à
inovação, ao licenciamento e outras formas de transferência de tecnologia;
II - Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o
atendimento das disposições da Lei 10.973/2004;
III - Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22
da Lei10.973/2004;
IV - Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas no âmbito
da UFMT;
V - Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas no âmbito da
UFMT, passíveis de proteção intelectual;
VI - Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade
intelectual da UFMT;
VII - Identificar e incentivar, na sociedade, as oportunidades de realização de projetos de
inovação que poderão ser executados em parceria com a UFMT;
VIII - Opinar quanto à celebração dos contratos e convênios objeto da Lei 10.973/2004 e que
incluam cláusulas de propriedade intelectual;
IX - Divulgar amplamente os resultados obtidos com os projetos de inovação desenvolvidos
no âmbito da UFMT, resguardado o dever de sigilo previsto em contratos, convênios ou
termos firmados pela UFMT ou seus servidores;
X - Emitir parecer, antes da manifestação da procuradoria jurídica competente, sobre os
contratos previstos no inciso VIII deste artigo, acordos e termos de sigilo vinculado à
pesquisa;
XI - Acompanhar os trabalhos das incubadoras, parques científicos e tecnológicos da UFMT.

O escritório abrange as áreas de: a) Transferência de tecnologia para o mercado,
com o desenvolvimento e implementação de mecanismos e práticas para identificar às

demandas de mercado e acesso as ofertas produzidas pela UFMT; identificação,
qualificação e divulgação da oferta e da demanda por inovação; contribui com a
transferência de tecnologia para o mercado; articula com os órgãos públicos de qualquer
esfera, o fortalecimento das incubadoras e empresas, B) Desenvolvimento de
competências, estimula o desenvolvimento dessas na área de Propriedade Intelectual e de
gestão da inovação; desenvolve cursos e promove a cultura da inovação, orienta a
elaboração e depósitos de patentes; acompanha a elaboração de contratos e convênios de
parceria em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e C) gestão da inovação e da
propriedade intelectual, dissemina a cultura da propriedade intelectual, potencializa e
difunde as atividades das ICTs na cooperação com o setor empresarial; mapeia e divulga
as atividades e indicadores de PI e inovação no Estado do Mato Grosso.
1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa é elaborar um manual a ser utilizado para
implantação de um escritório de inovação, em ambientes como parques tecnológicos,
universidades e empresas.

1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos são:
a) Identificar as necessidades do Parque Tecnológico Itaipu;
b) Identificar as necessidades jurídicas para atendimento no escritório de inovação;
c) Elaborar um manual de apoio para implantação de um escritório de inovação.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está divida em cinco capítulos: o primeiro que é o enquadramento
do tema, desde a introdução do trabalho até os objetivos dele, e no segundo é realizada a
revisão da literatura sobre a propriedade intelectual.
A seção 3 do trabalho destina-se ao estudo dos materiais e método, a seção 4 a
análise dos resultados e discussão e a quinta seção apresenta as conclusões da pesquisa,
e as recomendações para futuras pesquisas.
No anexo 1 é apresentada a proposta do manual e no anexo 2 o manual.

2.1 EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Bertoldi e Ribeiro (2009) relatam que historicamente, apenas na segunda metade
do século XV é que houve uma maior preocupação com a proteção do direito do criador,
haja vista a possibilidade de reprodução em massa de sua criação. Datam dessa época os
registros das primeiras proteções literárias, ante o surgimento dos processos mecânicos de
impressão bem como as primeiras concessões de privilégio na industrialização de alguns
produtos, como por exemplo, a fabricação de vidros, concedida a Philippe de Cacquery,
seu inventor, pelo rei da França em 1330, e o privilégio para fabricação do dispositivo
hidráulico de irrigação dado a seu inventor, Galilei Galileu, pelo feudo de Veneza. Apenas
em 1623, na Inglaterra, surgiu o Statute of Monopolies primeiro texto legal que tratou da
propriedade intelectual desvinculando-a da vontade ou do interesse dos soberanos,
prevendo privilégio ao inventor pelo prazo de quatorze anos. Com a necessidade de
incentivar o desenvolvimento e progresso inclusive da ciência, os Estados Unidos,
influenciados pela legislação inglesa, promulga a constituição de 1787, estabelecendo
fundamentos de proteção relativos a inventos, artes e literatura. Quatro anos depois, em
1791, a França aprova a lei de patentes, que previu o prazo de quinze anos de privilégio de
exploração pelo inventor. Assim, seguiram os outros países como a Áustria em 1810,
Rússia em 1812, Espanha em 1820 e a Suíça em 1890, entre outros, sempre prevendo
privilégio na exploração por um determinado período. No século XIX, diante do crescente
desenvolvimento industrial, surgiu a necessidade de unificação das legislações que regiam
a proteção da propriedade industrial nos diversos países e após inúmeros encontros e
conferências, foi realizada a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade
Industrial, criando normas que entraram em vigor em 1883, sendo aderido por onze países,
Bélgica, Brasil, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Itália, Portugal, Sérvia,
e Suíça. Atualmente possui cerca de 130 Estados participantes. A Convenção de Paris
estabelece entre inúmeras regras que os nacionais dos países participantes alcançam os

mesmos direitos e vantagens que cada País conceda por lei, aos seus naturais,
relativamente à propriedade industrial.
No Brasil, em 1809, o Príncipe Regente D. João VI expediu o primeiro documento
legal que se tem notícia, que tratava de Alvará que concedia aos inventores o privilégio da
exclusividade por quatorze anos, norma ratificada pela Constituição Imperial em 1824 e
pelas sucessivas legislações posteriores. Atualmente a lei 9.279/96, chamada de Lei da
Propriedade Industrial (LPI), disciplina a matéria da propriedade industrial. Os direitos
resultantes da atividade intelectual denominam-se direito intelectual ou imaterial, este que
se divide em direito autoral e direito industrial, o primeiro relativo às obras literária, artística
e científica, e o segundo relativo à propriedade industrial.

2.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Barbosa (2003) explica que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) foi constituída como órgão autônomo no sistema das Nações Unidas em 1967,
recepcionando as Uniões de Paris e Berna articulando a proteção de obtenções vegetais
bem como a administração de inúmeros tratados.
No Brasil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º inciso IV, estabelece que é livre
a manifestação do pensamento e no inciso IX, que é livre a expressão da atividade
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou
licença e, em decorrência desta norma, Ascensão (2002) afirma que a Constituição Federal
estabelece liberdades, e não exclusividade, devendo ser respeitado o primeiro princípio em
detrimento do segundo. Diante da norma constitucional, as concessões de exclusividades
por lei ordinária não podem ser consideradas. Diante desse pressuposto, os direitos
exclusivos a serem observados são aqueles indicados pelo artigo 5º da Constituição
Federal, no inciso XXVII, que estabelece que aos autores, pertence o direito “de utilização,
publicação e reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar” e no inciso XXIX, que assegura 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”.
A exclusiva é restritiva à utilização pública da obra, sobretudo quando há
aproveitamento econômico. Outro inciso do mesmo artigo constitucional diz respeito à
exclusiva, trata-se do inciso XXVIII alíneas a e b, que garantem a proteção das

participações individuais em obras coletivas e o direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras.
Cerqueira (2000) aponta que este tipo de propriedade é difícil de conceituar por ser
intangível e incorpórea.
Grau-Kuntz (2012) afirma que o direito de propriedade intelectual é um fenômeno
jurídico moderno, decorrente do antropocentrismo e do liberalismo econômico, sendo sua
finalidade imediata fomentar a concorrência e o efeito mediato, a vantagem patrimonial
decorrente do reconhecimento da proteção. A propriedade intelectual protege bens
intelectuais, estes em sua maioria ubíquos. Diante desta característica, seria impossível a
apropriação pelo autor sem a interferência do Estado, regulando-a, pois difere do direito de
propriedade comum, onde o titular da propriedade possui a autodeterminação patrimonial.
O autor ou titular do direito de propriedade intelectual na realidade fomenta as relações
concorrenciais e por esta razão, classifica-se como direito concorrencial e não como direito
individual.
Para Almeida Filho (2012) o direito intelectual é aquele que qualquer cidadão,
empresa ou instituição tem sobre tudo o que resultar de sua inteligência e criatividade,
sendo seus titulares protegidos por instrumentos jurídicos contra o uso não autorizado de
suas criações.
Cerqueira (2012), entre outros autores, divide o direito intelectual em direito autoral
(direitos conexos e copyright) e propriedade industrial (invenção, modelo de utilidade,
desenho industrial, marcas, indicações geográficas, denominação de origem), porém, há
os que incluem mais uma divisão, como é o caso de Jesus, Santos e Santana (2012) que
incluem as divisões sui generis (programas de computador, cultivares e topografia de
circuitos integrados).
O direito autoral compreende a proteção das obras literárias, artísticas e científicas,
classificando-se em direitos morais, ou seja, irrenunciáveis e intransferíveis, e patrimoniais,
que se transferem por cessão, venda ou licença entre outras formas.
A figura 1 apresenta a divisão da propriedade intelectual, sendo que a Lei dos
direitos autorais regula a proteção das músicas, livros, entre outros e a Lei da Propriedade
Industrial trata da proteção das invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais,
indicações geográficas e marcas além do segredo industrial e da concorrência desleal.
Os que dividem também em sui generis, consideram que nesta categoria ocorre a
proteção do conhecimento tradicional (autoral ou industrial) em conjunto com a
biodiversidade, classificando-se em:
a) Cultivares (proteção prevista pela Lei 9456/1997 de gênero ou espécie vegetal);
b) Programas de Computador (Lei 9609/1998);

c) Topografia de Circuitos Integrados (Lei 11.484/2007).
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Figura 1- Divisão da propriedade intelectual.
Fonte: A autora (2012)

2.2.1 Direito autoral

No Brasil, além da norma constitucional, os direitos autorais são regulados pela Lei
9.610/98, enumerando no artigo 7º as criações passíveis de proteção.
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou
que se invente no futuro, tais como:
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por
escrito ou por outra qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da
fotografia;
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia,
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais,
apresentadas como criação intelectual nova;
XII - os programas de computador;
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases
de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu
conteúdo, constitua uma criação intelectual.
§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas
as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.
§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si
mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a
respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística,
não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que
protegem os demais campos da propriedade imaterial.

Barbosa, Maior e Ramos (2010) apontam que a lei brasileira deixou de delinear de
forma específica os requisitos e critérios para identificação de uma obra protegida, mas
isso não é exclusivo da legislação brasileira, que seguiu a Convenção de Berna, sendo
comum também aos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Portugal. A falta
de parâmetros rígidos pode ocasionar lesão ao direito do autor, ante a dificuldade de se
reconhecer qual o objeto deste. Diante disto, nasce a necessidade do estudo do contributo
mínimo, ou seja, de qual a contribuição mínima do autor para justificar a exclusividade de
sua utilização, o que certamente necessita de instituição de limites claros e bem definidos.
Grau-Kuntz (2012) afirma que o direito autoral protege o bem imaterial, aquele que
não é passível de apropriação, ou seja, aquele que várias pessoas podem consumir ao
mesmo tempo. Com esta proteção, o autor garante o direito patrimonial de exploração
econômica exclusiva de suas obras. O direito autoral preocupa-se ainda com o aspecto
ideal da criação, que é aquele relativo às faculdades pessoais do autor, como a inspiração,
inteligência, entre outros, chamado de direito moral de autor. A proteção autoral cria uma
situação artificial de exclusividade de um bem naturalmente público para que seja possível
garantir-se ao autor a exploração econômica de sua obra, salientando-se que a
exclusividade da exploração é de natureza patrimonial. Neste contexto, para que o autor
possa divulgar sua obra e atingir maior público e consequentemente, maior ganho, na
maioria dos casos surgirá a figura da indústria do direito autoral. O usuário deverá pagar
um preço pelo uso da obra, bem como, caso esse venha a auferir vantagens econômicas
em decorrência desta, deverá mais uma vez, remunerar o autor da obra. Um ponto
importante envolvendo o autor, a indústria dos direitos autorais, os usuários e o governo é
a necessidade de se respeitar o princípio da adequação, já que qualquer desequilíbrio
entre eles gerará processos autofágicos, e entre eles pode haver a pirataria.
Handson (2012) afirma que o direito autoral protege a expressão de pensamentos
que constituam obras intelectuais, não apenas ideias. É o que disciplina o artigo 8º da Lei
9.610/1998, e como visto, divide-se em direitos morais e patrimoniais, o primeiro relativo à
publicidade ou resguardo da obra, inclusive de alteração desta, e o segundo, relativo à sua
utilização gerando valores econômicos, que dependem da autorização do autor. Entre os
direitos do autor encontra-se o direito de reprodução, também chamado de copyright, o de
interpretação e de execução. A proteção da obra se dá por toda a vida do autor, e após
seu falecimento, pelo prazo que a legislação do país determinar. A Convenção de Berna
estabeleceu o prazo mínimo de 50 anos, com início no ano seguinte ao do falecimento. No

Brasil, União Europeia e EUA, o prazo é de 70 anos, e decorridos estes, a obra passa a ser
de domínio público. O uso desautorizado da obra constitui crime, destinando o legislador
brasileiro, o título III do Código Penal, para tratar da matéria, em especial, o artigo 184
contra a violação do direito autoral. Existem inúmeros tipos de licenças relativas aos
direitos autorais. Entre elas temos: o domínio público, onde a obra pode ser distribuída,
comercializada, ou alterada livremente, devendo apenas haver a referência ao autor; o
copyright, quando a utilização é permitida através de licença adquirida, proibindo-se cópias
ou alterações sem a autorização do autor; a creative commons, mais flexível, podendo-se
definir diferentes tipos de licenças, proporcionando a divulgação e crescimento ante o
grande compartilhamento de informações. Porém na maioria das vezes é proibido o uso
para fins comerciais e as novas obras indicarão o autor; software livre, que é a licença
geral livre; a copyleft, licença que exige que os usuários de software modificados sejam
igualmente livres, entre outras.
Cerqueira (2012) afirma que os direitos autorais, juntamente com o do copyright,
além de outros elementos de proteção, estimulam o desenvolvimento humano e o
aperfeiçoamento da tecnologia, hoje a propriedade intelectual é, no mundo, um importante
e valioso setor, alcançando pessoas físicas e jurídicas.
Internacionalmente, no tocante aos direitos autorais e ao copyright, existem as leis
internas de cada um dos países, bem como os tratados internacionais. O mais antigo é o
pactuado na Convenção de Berna, em 1886, e em 1952, na Universal Copyriht Convention
(UCC). No início do Século XX iniciou-se um processo de simplificação para obtenção de
proteção ao direito autoral, no Brasil, a principal mudança foi o fim da necessidade do
registro, passando a ser facultativo.
Nesse contexto, Handson (2012), afirma a necessidade de se repensar o direito do
autor, ante as novas modalidades de publicação, tais como a publicação e distribuição
virtual e a edição amadora de livros e mídias. Referido direito tende a voltar ao criador,
sendo necessário desta forma, considerar que velocidade das mudanças e do processo
legislativo é diametralmente oposta, podendo ser a mediação uma possibilidade para
solução de conflitos.

2.2.2 Propriedade Industrial

Barbosa (2003) aponta que a Convenção de Paris realizada em 1883, definiu
propriedade industrial como conjunto de direitos compreendendo-se as patentes de

invenção e de modelos de utilidade, desenhos industriais e as marcas (de fábrica ou de
comércio, de serviços), nome comercial, indicações de proveniência ou denominação de
origem e a repressão à concorrência desleal. Com a Convenção de Berna regulou-se
separadamente a propriedade industrial.
Outrossim, Cerqueira (2012) esclarece que no tocante à propriedade industrial, não
existem leis internacionais e sim tratados, protocolos e acordos internacionais que visam
conciliar as normas de cada país.
No Brasil a propriedade industrial é regulada pela Lei 9.279/96, chamada de Lei da
Propriedade Industrial e se enquadra no ramo do direito empresarial, estabelecendo, o art.
2º da Lei 9.279/1996 que:
A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se
mediante:
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas;
V - repressão à concorrência desleal

Igualmente, Bertoldi e Ribeiro (2009) entendem que nos dias de hoje, a
propriedade industrial é um conjunto de regras que objetivam a proteção de bens imateriais
ligados a atividade desenvolvida pelo empresário, este entendido como industrial,
comerciante, industrial rural até os produtos manufaturados, portanto, entende que o nome
mais adequado seria “propriedade empresarial imaterial”, e não propriedade industrial.
Quanto o regime jurídico da propriedade industrial predomina a corrente que entende ser
um direito de propriedade, uma vez que adotado pela própria legislação brasileira em
diversos artigos, ultrapassando as teorias que defendiam ser um direito obrigacional ou de
simples privilégio. Para o autor, a propriedade industrial é composta por: invenção, modelo
de utilidade, desenho industrial, marca, conforme demonstra a figura 2:
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Figura 2 Divisão da propriedade industrial
Fonte: A autora (2012)

Para Teixeira (2011) a propriedade industrial além das hipóteses apontadas por
Bertoldi e Ribeiro, também alcança os transgênicos e as indicações geográficas,
Ramos (2010) esclarece que no Brasil a proteção industrial é concedida pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela lei 5.648/1970, cuja
finalidade, nos termos do artigo 2º da citada lei é:
Executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial,
tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de
convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

2.2.2.1 Marcas

Bertoldi e Ribeiro (2009) definem que marca é o sinal distintivo visualmente, que
diferencia um produto ou serviço de outro colocado à disposição do consumidor, desde que
não compreendidos nas proibições legais, nos termos do artigo 122 da Lei 9279/1996.
Existem três tipos de marcas, elencados pelo artigo 123 da mesma lei:
a) marca de produto ou serviço, que distingue um produto ou um serviço de outro;

Figura 3 - Imagens de exemplos de marcas de produtos ou serviços.
Fonte: http://www.gestordemarketing.com/profiles/blogs/as-marcas-e-o-comportamento-do

b) marca de certificação, que nos termos da legislação é usada para atestar a
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações
técnicas, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada;

Figura 4 - Imagens de exemplos de marcas de certificação.
Fonte: http://bebranding.blog.com/2010/11/08/marcas-de-certificacao/

c) marca coletiva, que identifica produtos ou serviços provindos de membros de
uma determinada entidade.

Figura 5 - Imagens de exemplos de marcas coletivas.
Fonte: http://fabioelima.blogspot.com.br/2010/03/tipos-de-marca.html

As marcas também possuem classificação quanto a sua apresentação, podendo
ser:

a) Nominativas, quando utilizam apenas letras, números ou letras e números;

Figura 6 - Imagens de exemplos de marcas nominativas
Fonte: http://www.toledocorrea.com.br/propriedade-intelectual/marcas/tipos-de-marcas/

b) Figurativas, àquelas que utilizam apenas desenhos ou imagens;

Figura 7 - Imagens de exemplos de marcas figurativas
Fonte: http://www.toledocorrea.com.br/propriedade-intelectual/marcas/tipos-de-marcas/

c) Mistas. Utilizam letras, números ou ambos e ainda imagens ou desenhos;

Figura 8 - Imagens de exemplos de marcas mistas.
Fonte: http://www.toledocorrea.com.br/propriedade-intelectual/marcas/tipos-de-marcas/

d)Tridimensional: representadas por embalagens ou invólucros.

Figura 9 - Imagens de exemplos de marcas tridimensionais.
Fonte: http://www.toledocorrea.com.br/propriedade-intelectual/marcas/tipos-de-marcas/

A legislação diferencia as marcas como:

a) notoriamente conhecidas, que possuem proteção no ramo de atividade, mesmo
sem registro no Brasil, (Artigo126 da Lei da Propriedade Industrial) e

b) de alto renome, que possui proteção em todos os ramos após registro no Brasil (
Art. 125 da Lei da Propriedade Industrial).

A concessão da marca é precedida de exame pelo INPI, e somente após é
concedido o certificado, e efetuada sua publicação, sempre mediante o pagamento das
retribuições previstas pelo art. 162 da LPI.
Ramos (2010) esclarece que a marca terá vigência por 10 anos, desde a data da
concessão, podendo ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos. Ao proprietário da
marca é assegurado seu uso exclusivo, em todo o território nacional. Porém, poderá cedêlo ou licenciá-lo além de zelar por sua integridade e reputação.
A marca obedecerá aos princípios da especialidade e especificidade, ou seja, a
proteção é restrita aos ramos de atividades que atua, salvo nos casos de marca de alto
renome, que terão proteção em todos os ramos de atividade, como por exemplo, a marca
Coca-Cola, Natura e 3m, que, por seu prestígio, fama e tradição, são reconhecidas mesmo
fora de seu seguimento, possuindo proteção em todas as classes.
Ocorrendo o uso indevido de marca registrada, aquele que a utilizar poderá ser
acionado judicialmente, vindo a ser condenado ao pagamento de perdas e danos, nos
termos da Súmula 143 do STJ. A cessão do registro da marca é permitida pelo art. 130 e
seguintes da LPI (Lei da Propriedade Industrial), desde que o cessionário preencha os
requisitos do art. 128, ou seja, atuante do mesmo ramo de atividade. O licenciamento
também é autorizado, nos termos do art. 139 da mesma lei, onde o titular da marca celebra
um contrato de licença, porém o titular permanece com os poderes de especificação,
natureza e qualidade dos produtos e serviços, podendo também a seu critério, outorgar
esses direitos ao licenciado. Caso o registro da marca tenha sido concedido em desacordo

com o estabelecido na LPI, este poderá ser declarado nulo, por um processo administrativo
de nulidade, nos termos do art. 168 da referida lei, buscando-se o Poder Judiciário. As
formas de extinção da marca estão previstas pelo art. 142 da LPI, são elas:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca;
III - pela caducidade; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI.

2.2.2.2 Indicação geográfica

Ramos (2010) afirma que a indicação geográfica é uma forma de repressão a
concorrência desleal prevista pela LPI e está relacionada com o direito econômico.
Conforme o marco legal da Organização Mundial do Comércio (OMC) através do
TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights), no artigo 22 do Decreto nº
1.355:
Indicações geográficas são, para os efeitos deste acordo, indicações que
identifiquem um produto como originário do território de um membro, ou região ou
localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra
característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

No Brasil a Lei 9.279/1996, prevê essa proteção no seu artigo 176 e seguintes.
A indicação geográfica pode ser protegida como Indicação de Procedência (IP) ou
Denominação de Origem (DO).
Teixeira (2010) diferencia a IP como sendo o nome geográfico do local (cidade,
estado, país ou região) que ficou conhecido por determinada produção, produto ou serviço,
como por exemplo, os calçados de Franca e as flores de Hortolândia. A DO será
novamente o nome geográfico do local (cidade, estado, país ou região) que determine um
produto ou serviço, cujas qualidades são essenciais daquele local, por exemplo
Champagne e Serra Gaúcha. São pessoas legítimas para requerer o registro de indicações
geográficas associações, institutos e pessoas jurídicas que representem a coletividade
legitimadas ao uso da indicação, e estabelecidas no território que se pretenda indicar.

Figura 10 - Ilustração de selo de indicação geográfica do Vale dos Vinhedos
FONTE: Bonneti e Jungmann (2010).

2.2.2.3 Desenho industrial

Nos termos do artigo 95 da Lei 9.279/96:
Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que
possa servir de tipo de fabricação industrial.

Di Blasi (2010) esclarece que o desenho industrial é passível de registro e envolve
características funcionais e estéticas uma vez que a própria OMPI – (Organização Mundial
da Propriedade intelectual) reconhece que o desenho industrial é o ponto de encontro entre
a arte e a tecnologia, sempre na tentativa de satisfazer os consumidores em suas
expectativas plásticas e de desempenho de determinado produto. O Desenho industrial
deve ser novo, portanto, não pode estar compreendido no estado da técnica. Esta é
constituída por tudo que está acessível publicamente, antes do depósito do pedido no
Brasil ou Exterior. O pedido de registro é tratado pelo art. 101 e seguintes da LPI. Salienta
que embora o art. 96 da LPI fale expressamente da necessidade de novidade no desenho
industrial, este não é observado uma vez que não existe previsão de trâmite processual,
não havendo como o examinador apreciar este requisito. Apesar disso, a novidade é
explicitamente exigida pelo INPI. Diante disso, podem ser questionados quanto a novidade,
e tornarem-se nulos. Além desta nulidade, pode ser declarado nulo o registro nos casos de
ilegitimidade de titularidade, nos casos de o verdadeiro autor não ter autorizado o
requerente do pedido a fazê-lo, caso em que o autor poderá optar pela transferência
compulsória ou nulidade do registro. A nulidade também poderá ser pleiteada
judicialmente. A vigência do registro é de 10 anos, admitindo prorrogação por 3 períodos
sucessivos de 5 anos cada.

Figura 11 - Ilustrações de diferentes desenhos industriais para telefone
FONTE: Bonneti e Jungmann (2010)

2.2.2.4 Invenção

Bertoldi e Ribeiro (2009) afirmam que em praticamente todos os países do mundo
existe o reconhecimento do direito do inventor, devidamente regulamentado pela legislação
pátria. Apesar de no Brasil a LPI não conceituar invenção, por exclusão é possível
identificá-la, uma vez que o artigo 10 da citada lei prevê o que não é considerado invenção,
tais como: descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente
abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros,
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização, entre outros. Portanto, invenção
“é o produto da inteligência humana que objetiva criar bens até então
desconhecidos, para a aplicação industrial. Difere da descoberta, na medida em
que esta significa a revelação de algo já existente na natureza, enquanto aquela diz
respeito à criação de algo até então inexistente.”

O art 8º da Lei 9.279/96, estabelece que é patenteável a invenção que atenda aos
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Di Blasi (2010) aponta que inicialmente os critérios de classificação variavam de
acordo com cada país, mas a multiplicidade de critérios era inconveniente ante a crescente
necessidade de intercâmbio entre eles. Desta forma, em 1971, em Estrasburgo, por um
tratado internacional, classificaram-se as matérias caracterizadoras dos pedidos, ficando
conhecida pela sigla IPC (International Patent Classification) ou CIP (Classificação
Internacional de Patentes) ou ainda por CI (Classificação Internacional), o que facilitou a
busca de informações sobre patentes. Porém, o avanço não colocou fim ao problema, e o
mesmo tratado reconhece a impossibilidade de uma classificação definitiva, e prevê
atualizações periódicas, sendo que a última foi em 2006. Até 1999, 74 países e cinco

organizações utilizavam o IPC. Destes 14, entre eles o Brasil, publicaram documentos
antigos de patentes com a subclasse da IPC, sendo que 19 países não a utilizam
integralmente. Notadamente, qualquer invenção precisa ser classificada, não sendo
possível apenas a indicação de ser um aparelho, dispositivo ou processo, sendo
necessária a associação a uma finalidade, como por exemplo: um processo para
tratamento da água. Em alguns casos, é imprescindível ainda, outras descrições para
melhor classificá-la.
A adequada classificação permitirá uma melhor busca de informações relacionadas
à determinada invenção, inclusive para certificação de anterioridade patentária.

2.2.2.5 Modelo de Utilidade

Nos termos no artigo 9º da Lei 9.279/1996, modelo de utilidade é instrumento,
utensílio ou objeto criado para aperfeiçoar ou melhorar uma criação pré-existente.
Distingue-se da invenção, como afirmado por Bertoldi e Ribeiro (2009), porque o
modelo de utilidade é dependente daquela, sendo seu objetivo, melhorá-la, ampliá-la ou
modificar sua utilização, como por exemplo, a direção hidráulica nos automóveis, o telefone
sem fio, o ferro elétrico a vapor, entre outros.
Di Blasi (2010) esclarece que não são todos os países que adotam a possibilidade
de patenteabilidade do modelo de utilidade. Os Estados Unidos e a Suíça, por exemplo,
não admitem essa modalidade.

2.3 PATENTEABILIDADE DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE

Como definido pela legislação brasileira, a invenção e o modelo de utilidade são
passíveis de patente, enquanto as marcas e os desenhos industriais, de registro.
Para que possa ser conferida uma patente de invenção ou de modelo de utilidade
pelo INPI, são necessários três requisitos: novidade, atividade inventiva e possibilidade de
utilização industrial.
Segundo Di Blasi (2010), para conceituar novidade, é essencial avaliar o
conhecimento anterior relacionado à invenção ou ao modelo de utilidade. O Tratado de
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) define que se considera nova a invenção se na
data do depósito do pedido esta não for compreendida pelo estado da técnica e este, e

tudo o que ficou acessível antes da data do depósito, por divulgação escrita ou oral,
auxiliando na decisão de se a invenção ou modelo de utilidade é nova ou não.
No tocante a atividade inventiva o mesmo autor esclarece que é o esforço
intelectual, não decorrente do estado da técnica, que não seja possível, para um técnico no
assunto, chegar ao mesmo resultado.
Nesse ponto Barbosa (2010) afirma que para justificar o monopólio (exclusividade
na exploração) é necessário que tal novidade, decorrente da atividade inventiva, traga um
contributo mínimo:
O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda mais fundo na questão
do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente. É preciso que não
só haja novidade, mas também que a eficácia e a importância econômica dessa
nova técnica seja discernível, de forma que se promova não apenas mínimos
aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que
justifique a criação de um monopólio instrumental (...)

Quanto à utilização industrial, verdadeiro objetivo da patente, relaciona-se com o
fator econômico e até político, eis que não raras vezes invenções revolucionárias
encontraram dificuldades no setor industrial, ficando dependentes de outras invenções
para a própria viabilidade. A invenção e o modelo de utilidade são passíveis de aplicação
industrial quando podem ser produzidos ou utilizados em escala industrial, para o consumo
da sociedade ou aplicado no setor produtivo.
2.4 PROTEÇÃO DO SOFTWARE

Souza (1997) afirma que o Brasil tornou-se signatário da Convenção de Berna,
pelo Decreto nº 34.954/54, e da Convenção de Genebra, pelo Decreto nº 76.905/75 e a
matéria relativa aos direitos autorais era regulada pela Lei nº 5.988/73, cujo artigo 6º
elencava, exemplificativamente, o que poderia ser protegido por ela, e entre eles apontava
as obras intelectuais, dando ensejo a possibilidade de proteção aos programas de
computador. Em 1987, foi promulgada a Lei nº 7.646 (hoje revogada pela Lei nº 9.609/98),
que especificava sobre os softwares, favorecendo o desenvolvimento nacional trazendo em
seu bojo, os requisitos para a concessão da proteção, distinguindo: ideia de expressão, ou
seja, deixando claro que o que se protege é o programa de computador como um todo e
não as ideias nele contidas, sendo necessariamente original, mas obrigatório o depósito de
todas as expressões do programa, bastando um conjunto de expressões originais que
justifiquem a proteção.
Jungmann e Bonetti (2010) apontam que a proteção à propriedade intelectual de
programa de computador é a mesma dada às obras literárias, ou seja, aplica-se a lei dos

direitos autorais, e atualmente existe legislação específica sobre a matéria, a Lei nº
9.609/98, nominada Lei do Software. Porém, os chamados direitos morais (irrenunciáveis e
intransferíveis) não se aplicam aos programas de computador, salvo, o direito do autor de
reivindicar a autoria, e isto a qualquer tempo, bem como de opor-se a alterações não
autorizadas, quando haja deformação, mutilação ou outra modificação do programa, ou
ainda quando prejudiquem a honra ou reputação do autor.
As mesmas autoras esclarecem que o programa protegido pela Lei 9.609/98 é o
conjunto organizado de instruções necessárias para o funcionamento de máquinas
automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, como por exemplo: um programa de desenho 3D ou um sistema operacional,
como o Windows 7®. Como ocorre em todos os direitos protegidos pela lei do direito
autoral, o registro no INPI é opcional, podendo servir como comprovação de autoria. O
prazo de vigência é de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao
da sua publicação ou, inexistindo esta, da sua criação e é valido internacionalmente (os
programas registrados no INPI não precisam ser registrados nos demais países, desde que
estes concedam, aos estrangeiros, direitos equivalentes). A Lei do Software prevê como
penalidade, para quem violar os direitos do autor de programa de computador, detenção de
um a quatro anos e multa, se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de
programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização
expressa do autor do programa ou de quem o represente, bem como para quem vende,
expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de
comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito
autoral.

2.5 OUTRAS PROTEÇÕES

No Brasil, a proteção intelectual é regulamentada principalmente pela Lei 9.610/98,
chamada Lei dos direitos autorais e pela Lei 9.279/96, chamada de Lei da Propriedade
Industrial ou Código Industrial.
Porém existem normas específicas como é o caso da Lei 9.609/98, tratada pelo
tópico anterior, para proteção de softwares. Além desta, temos a Lei 9.456/97, que instituiu
a proteção cultivares, relativa à proteção concedida aos melhoristas de variedades
vegetais, Lei 11.484/2007, relativa a proteção das topografias de circuitos integrados.

Jungmann e Bonetti (2010) apontam que o conhecimento tradicional também é
protegido, englobando todo o conhecimento empírico da sociedade, relativo ao uso de
vegetais, microorganismos, ou animais, contendo informações genéticas, controlando-se o
acesso no Brasil, evitando-se usos e pesquisas indevidas.
A figura abaixo mostra a divisão da propriedade Intelectual, que se divide em
direito autoral, propriedade industrial e proteção sui generis, estas últimas abordadas no
presente tópico.

Figura 12- Organograma modalidades de direitos de propriedade intelectual.
FONTE: Jungmann e Bonneti (2010).

2.6 VIOLAÇÕES DE DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A LPI prevê, no título V, os crimes contra a propriedade industrial, elencando do
primeiro ao sexto capítulo as violações relativas a cada tipo de proteção conferida por ela,
ou seja, dos crimes contra as patentes, os desenhos industriais, e marcas, aqueles
cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda, além
daqueles cometidos contra indicações geográficas e demais indicações, e ainda os
previstos como crimes de concorrência desleal.
Nos termos dos arts 183, 184 e 185 da LPI, a proteção das patentes, sejam de
invenção ou de modelo de utilidade, dá-se pela tipificação como crime, de quem:

a) fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de
utilidade, sem autorização do titular,
b) usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização
do titular,
c) exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe,
para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de
invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado;
d) importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de
utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos
nos itens anteriores e que não tenha sido colocado no mercado externo
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento,
e) fornece componente de um produto patenteado, material ou equipamento para
realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente,
material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da
patente,

2.6.1 Marcas

No intuito de proteção das marcas o legislador prevê, nos artigos 189 e seguintes
da mesma lei que comete crime contra registro de marca quem:
a) reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou
imita-a de modo que possa induzir confusão;
b) altera marca registrada de outrem já colocada em produto colocado no mercado,
bem como quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda,
c) oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente
reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou produto de sua indústria ou
comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de
outrem.
Vislumbrando as inúmeras estratégias dos infratratores, a lei também prevê como
crime a reprodução ou imitação, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas,
brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária
autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial,
insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins

econômicos, incorrendo também aquele que vende ou expõe ou oferece à venda produtos
assinalados com essas marcas.
São inúmeros os casos relativos às possíveis confusões entre marcas que
recorrem ao Poder Judiciário. Um desses casos é o Agravo Regimental no Recurso
Especial nº 1258070/RJ - 2011/0095294-4, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti julgado
pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 13/03/2012, publicado no Diário da
Justiça em 29/03/2012, que permitiu a coexistência das marcas Confeti e Disqueti, por
entenderem que havia suficiente grau de distintividade entre elas.
De forma ilustrativa, transcreve-se a ementa do acórdão:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7.
1.- Analisando o acervo fático-probatório da causa, inclusive prova pericial, concluiu
o Acórdão recorrido quanto à possibilidade de coexistência das marcas DISQUETI
e CONFETI que, a despeito de concebidas para identificar o mesmo tipo de produto
e registradas na mesma classe, guardam um suficiente grau de distintividade que
afasta a possibilidade de confusão, permitindo aos consumidores diferenciar os
respectivos fabricantes.
2.- Nesse contexto, a revisão do julgado com o consequente acolhimento da
pretensão recursal demandaria nova incursão no aludido suporte probatório, o que
não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula
deste Tribunal.
3.- Agravo Regimental improvido.

Figura 13 - Embalagem Disqueti
FONTE: http://www.dori.com.br/produto_disqueti_chocolate_80g.xhtml?produto=56

14 - Embalagem Confeti
Fontes: http://www.lacta.com.br/historia

2.6.2 Desenhos Industriais

O art. 187 e 188 da LPI capitulam como crime contra os desenhos industriais e seu
registro a:
a) fabricação, sem autorização do titular de produto que incorpore desenho
industrial registrado,
b) a imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão,
c) a exportação, venda, exposição ou oferta à venda
d) a estocagem, ocultação ou recebimento, para utilização com fins econômicos,
de objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial
que possa induzir em erro ou confusão; e ainda a:
e) importação de produto que incorpore desenho industrial registrado no País,
f) a imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins
previstos nas letras “c” a “e” o inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado
externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
Um exemplo é o caso da Plasútil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda contra a
Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.(Recurso Especial nº 466.360 – SP), onde a
primeira buscava indenização, em decorrência da imitação de pela segunda, do modelo
industrial chamado "cesto com tampa" com registro n. DI 5501461-5 no INPI, sendo a
ação, julgada procedente.

2.6.3 Indicações Geográficas e demais indicações

A falsa indicação geográfica é tipificada como crime, tanto para o fabricante quanto
para o importador, exportador, vendedor, expositor ou mesmo aquele que oferecer à venda
ou tem em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.
O uso em qualquer produto, de recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular,
cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como
"tipo",

"espécie",

"gênero",

"sistema",

"semelhante",

"sucedâneo",

"idêntico",

ou

equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto, também é crime, nos
termos do art. 193 da LPI, bem como o uso da marca, nome comercial, título de
estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que

indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses
sinais, também é proibido, tudo conforme o disposto pela LPI.

2.6.4 Concorrência desleal

A LPI destinou um capítulo exclusivo para caracterização como crime da
concorrência desleal, prevendo que comete o referido crime quem:
a) publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com
o fim de obter vantagem;
b) presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter
vantagem;
c) emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela
de outrem;
d) usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar
confusão entre os produtos ou estabelecimentos; usa, indevidamente, nome comercial,
título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem
em estoque produto com essas referências;
e) substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome
ou razão social deste, sem o seu consentimento; atribui-se, como meio de propaganda,
recompensa ou distinção que não obteve;
f) vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem,
produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma
espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; dá
ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o
empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; recebe dinheiro ou
outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de
empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
g) divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações
ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços,
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;

h) divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou
informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve
acesso mediante fraude;
i) vende, expõe ou oferece à 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;
j) divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros
dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido
apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização
de produtos, exceto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a
comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.
Também incorrerá no crime, o empregador, sócio ou administrador da empresa,
que:
a) divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos,
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de
serviços, 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
b) divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de conhecimentos ou
informações obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;

2.7 ABUSO DE DIREITO

Abuso de direito, por definição legal (artigo 187 do Código Civil) ocorre quando o
titular de um direito, ao exercê-lo, excede os limites deste, seja pelo fim econômico ou
social, pela boa-fé ou bons costumes, ocasionado prejuízo a terceiro.

No tocante a propriedade industrial, a LPI em seus artigos 68 e 74 preveem a
licença compulsória de patentes em decorrência de abuso de direito e de poder
econômico:
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão
administrativa ou judicial.
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de
fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do
processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando
será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que
tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do
objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno,
extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo
anterior.
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder
econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo,
limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da
licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com
o seu consentimento.
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação
prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros
de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que
tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após
decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.
Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da
patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por
igual prazo.
§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o
disposto neste artigo.
§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da
patente.
§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua
cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento
da parte do empreendimento que a explore.

Cerqueira (2010), explicando os artigos retro transcritos, esclarece que lei impôs
ao concessionário da patente o uso efetivo da invenção, com a finalidade de permitir, à
sociedade, retirar os benefícios dela, utilizando-se das vantagens resultantes.

E com propriedade, Di Blasi (2010) afirma que a licença compulsória é uma sanção
pelo abuso do direito, e é utilizada como instrumento para cumprimento da função social da
patente, equilibrando o mercado, obedecendo aos princípios constitucionais da ordem
econômica prevista no art. 173 § 4º da Constituição Federal e ainda do art.2º da LPI:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
(...)
§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Recentemente a Lei 12.529/2011 estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, dispondo sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem
econômica, determinando a responsabilidade solidária da empresa e seus dirigentes ou
administradores, bem como de todas as empresas integrantes de grupo econômico de fato
ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica,
admitindo ainda a desconsiderada da personalidade jurídica.

2.8 USURPAÇÃO DA CRIAÇÃO

Provedel (2010) esclarece que o proprietário de uma patente válida possui o direito
de exclusividade de uso e exploração, por determinado prazo, findo o qual o objeto da
patente cairá em domínio público, podendo ser utilizada por terceiros. Este direito
(chamado por muitos de “exclusiva”) dá-se somente através da concessão da cartapatente, expedida pelo órgão competente, no Brasil, pelo INPI, sempre nos termos e
condições impostas pela legislação pertinente, lembrando que se faculta ao inventor ou
depositante cessionário, dispor da invenção ou modelo de utilidade, seja cedendo-a a
outrem mediante contrato, ou divulgando-a. Para que este direito (exclusiva) seja válido,
não deve haver irregularidade na concessão da patente, que deve indicar qual o objetivo
das reivindicações, a exata utilidade e a data do início da proteção. Note-se que o direito
do inventor nasce antes mesmo da concessão da patente, e esta é apenas o
reconhecimento do seu direito como inventor ou cessionário, e, ao ser concedido,
presume-se que o titular preencha todos os pressupostos legais para sua obtenção, porque
caso ausente, o título será passível de invalidação, ou, quando ilegítimo o titular, poderá

ser adjudicado ao verdadeiro inventor ou mesmo anulado a patente, independentemente
da boa ou má-fé do depositante.
Barbosa (2010) esclarecendo o caráter patrimonial das patentes (invenção e
modelo de utilidade) e registros (desenho industrial e marca), afirma que o titular do direito
do qual foi injustamente apropriado por terceiros, poderá requerer a adjudicação ou
nulidade do título.
Essa apropriação injusta é a chamada usurpação.
Temos como principais meios jurídicos de recuperação da criação, a nulidade e
adjudicação de patentes.
Afirma Provedel (2010) que os direitos advindos da emissão da carta-patente
(entre eles o recebimento de royalties) têm presunção de validade, porém pode ser
invalidado se comprovado administrativa ou judicialmente que os requisitos de concessão
não foram atendidos, inclusive, caso tenha sido concedida a outrem sem o direito de
pleiteá-la, a possibilidade de requerer-se a adjudicação da patente.
Sem dúvida não é simples nem de baixo custo a demonstração da nulidade
patentária ou mesmo da titularidade ilegítima desta, além do incômodo pagamento por
cessionários, de royalties de uma patente duvidosa. Porém, nestes casos, a LPI prevê a
possibilidade de retroatividade dos efeitos da declaração de nulidade, o que significa dizer
que, embora a patente gere efeitos durante todo o período de validade, assim que
declarada nula, aqueles que de alguma forma se sentirem lesados, poderão pleitear
ressarcimento dos valores pagos a título de royalties ou mesmo promover as ações
judiciais pertinentes, como de reparação de dano ou indenizatórias.
Já nos casos de adjudicação, a LPI silencia quanto aos seus efeitos, se retroativos
ou não.
E o art. 6º da LPI estabelece que será passível de anulação a patente que contrarie
direitos de terceiros (inventores, empregadores, herdeiros e sucessores do autor) ou
mesmo daqueles que a lei ou contrato (de trabalho ou prestação de serviços) determinar.
Provedel (2010), concordando com os ensinamentos de João da Gama Cerqueira,
aponta que existem três pontos importantes na declaração da nulidade patentária:
1) que a alegação de nulidade pode ser formulada por qualquer pessoa que tenha
interesse na patente;
2) que dever ser declarada “ex ofício” , ou seja de imediato pelo juiz, mesmo sem o
requerimento da parte, quando esta estiver provada e
3) não pode ser suprida pelo juiz, mesmo a requerimento da parte.
Porém, neste item, a autora discorda de João da Gama Cerqueira, por entender
possível a supressão pelo juiz, haja vista norma autorizadora.

Rodrigues (2010) equipara o direito de pedir patente ao segredo de invenção, pois
só o legítimo titular desde direito poderá afastar o direito real do privilégio decorrente da
patente concedida por meio de usurpação, e ainda com força retroativa. Aponta que o
ambiente empresarial favorece o surgimento de problemas relativos à usurpação, seja pelo
pedido formulado pelo empregado quando deveria ser pelo empregador, ou ao contrário,
quando no momento do pedido, se omite a coparticipação, descumprindo norma contratual
de sigilo ou cessão de direito de pedir patente.
A autora destaca que no caso dos direitos relativos à propriedade industrial, o que
o adjudicante reivindica possui natureza diversa do que ele detinha, pois era apenas o
direito de pedir patente. Esclarecendo ainda que antes da concessão da patente é possível
ao interessado, intentar Ação de Sub-rogação nos direitos daquele que solicitou a patente,
enquanto que depois de concedida, deve-se ingressar com um processo administrativo de
nulidade de patente, e judicialmente, com uma Ação de Nulidade ou ainda Ação de
adjudicação de Patente.
A diferença entre adjudicação e nulidade é que na declaração de nulidade rompese o monopólio daquele que o adquiriu por meio fraudulento ou lesando terceiros, não
acarretando, porém, na restituição do direito de terceiro lesado, caindo a patente em
domínio público. Já na adjudicação, o titular lesado busca reaver seus direitos para
exploração exclusiva do período restante, nos termos do art. 49 da LPI, podendo ainda
pleitear perdas e danos judicialmente. Importante salientar que ambas as ações são
independentes.
Um aspecto abordado por Provedel (2010) é relativo à retroatividade da decisão
que declara a nulidade patentária. Nos termos do art. 48 da LPI, os efeitos da sentença
devem retroagir a data do depósito da patente. Este tema é de suma importância, haja
vista os possíveis contratos de licença firmados.
Afirma Provedel (2010), que as partes de um contrato de cessão, quando firmam o
pacto, possuem ciência da situação econômica e podem prever, razoavelmente, o futuro,
desta forma, os contratos devem ser cumpridos, ainda que não tragam os benefícios
esperados.
No tocante a recuperação dos royalties pagos, a autora aponta que a legislação
civil brasileira prevê efeitos retroativos às sentenças declaratórias de nulidade, o que em
tese, autorizaria a restituição de todo o valor pago, porém, o real proprietário de uma
patente declarada nula é a sociedade, pois cairá em domínio público, não havendo como
ser restituída.
Provedel (2010) soluciona a questão dos royalties que os passados não são
devidos quando o licenciado demonstrar que não obteve benefícios decorrentes do

contrato de licença, porém a autora entende ser de difícil aplicação prática, ante a
dificuldade da produção da prova negativa.
Mesmo que fundamentada a tese de que são devidos royalties enquanto a patente
não for invalidade, é frágil, eis que:
a) é difícil estimar-se os esforços do licenciado decorrentes da patente,
b) não há estimativa feita pela doutrina quanto aos valores,
c) é impossível a verificação da existência de outros licenciados em melhores
condições e
d) é impossível se comprovar os benefícios auferidos pelo licenciado caso a
invenção não caísse em domínio público.
Por sua vez a autora assinala que não se pode generalizar tal entendimento (de
que não há devolução dos valores pagos tanto nos contratos de cessão ou licença) sob
pena de se beneficiar apenas o infrator da patente, sem considerar os licenciados ou
cessionários de boa-fé, e conclui que a atual legislação é incapaz de conferir retroatividade
à declaração de nulidade da patente, portanto, não se pode admitir que o licenciante seja
obrigado a devolver os royalties pagos, ou o licenciado a restituir os benefícios do
monopólio da patente invalidada.
Difícil é a solução para os casos de declaração da nulidade, ante aos seus efeitos
(retroatividade da decisão), sendo a solução, ainda que provisória, a de se considerar os
contratos de licenças de natureza sui generis, assumindo sua atipicidade.
Optando, o titular da criação usurpada, pela adjudicação, necessário adverti-lo que
os efeitos desta sobre os contratos de cessão ou licença, não são abordados pela LPI,
bem como quanto à retroatividade destes. Porém, é possível fazer-se uma interpretação
comparada ao direito possessório (aquele relativo a posse e propriedade onde existem as
figuras de possuidor de boa ou má-fé e título ou documento), e a autora propõe a aplicação
analógica da teoria da aparência (aparência de direito), onde o proprietário aparente
(adjudicado – proprietário da patente) deve restituir ao verdadeiro proprietário (adjudicante
– titular da criação usurpada) a patente, e, caso o primeiro a tenha alienado onerosamente
e de boa-fé, deverá restituir ao segundo os valores recebidos. Porém, caso tenha agido de
má-fé, responderá igualmente por perdas e danos, servindo a mesma interpretação para a
repetição/devolução de royalties.
Ao final a autora conclui que é importante o questionamento da validade e
verdadeira titularidade das patentes, para se evitar os monopólios indevidos, apontando a
necessidade de instrumentos jurídicos eficazes na prevenção e atenuação do
enriquecimento ilícito decorrente do monopólio indevido, eis que o ordenamento jurídico

brasileiro não é suficiente para disciplinar a extensão da matéria, sobretudo quanto aos
efeitos da adjudicação e nulidade das patentes.
Sendo a usurpação de uma criação, embora ilícita, algo relativamente comum no
meio empresarial, maior relevância terá no meio acadêmico, sobretudo nos Parques
Tecnológicos, onde as criações são estimuladas e devem ser rigorosamente protegidas.

3 MATERIAIS E MÉTODO

3.1 Materiais

O material utilizado para nossa pesquisa consistiu em um questionário, no qual se
definiu que a aplicação do referido questionário seria no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI)
em razão dele já contar com 11 anos de sua fundação, o que poderia apontar com maior
clareza as dificuldades dos empresários e até mesmo a existência de alguma iniciativa por
parte do PTI, na orientação da proteção intelectual, além de estar localizado no Paraná,
mesmo estado onde está sendo realizada esta pesquisa.

O questionário consistiu nas seguintes perguntas:
1 - Nome da empresa.
2 – Qual é sua atividade empresarial?
Produto.
Tecnologia da Informação.
Educação.
Serviços.
Outra atividade.
3 - A Empresa sabe como fazer a proteção intelectual de seu produto ou serviço?
Sim.
Não.
4 - Na sua atividade, existe alguma possibilidade de desenvolvimento de uma
invenção, desenho industrial ou qualquer outro bem passível de proteção
intelectual?
Sim.
Não.
5 - Existe algum tipo de orientação prestada a sua empresa, por outra do PTI ou
pela própria Fundação, relativa à proteção da propriedade intelectual?
Sim, por empresa do PTI.
Sim, pela FPTI.
Não.
6 – Sua empresa já desenvolveu algo passível de proteção intelectual?

Sim.
Não
7 - Na sua empresa, os funcionários firmam termo de sigilo?
Sim.
Não.
8 – O(a) senhor(a) conhece as vantagens econômicas em se patentear um produto
ou serviço?
Sim.
Não.
9 – Sua empresa investiria em patentes para garantir a exclusividade de mercado?
Sim.
Não.
10 - No seu ponto de vista, existe a necessidade de fornecimento de orientações e
acompanhamento

da

busca

pela

proteção

intelectual

direcionada

aos

pesquisadores e às empresas integrantes do Parque Tecnológico Itaipu?
Sim.
Não.
11 - Quanto ao Direito Intelectual, assinale abaixo os itens que o(a) senhor(a)
possuiria dúvidas:
Propriedade industrial.
Direito autoral.
O que é passível de patente.
O que é passível de registro.
O que são royalties.
Como são elaborados os contratos de transferência de tecnologia.
Quais os valores dos contratos de transferência de tecnologia.
Direitos do inventor/pesquisador.
Procedimentos junto ao INPI.
Tempo de exclusividade de exploração.
Descrição de patentes.
12 – O (a) senhor(a) já participou de algum treinamento relacionados ao direito
intelectual?

Sim.
Não.
13 – Sua empresa recebe informações ou mailing de agentes de propriedade
industrial?
Sim.
Não.
14 - Assinale abaixo quais são suas maiores dificuldades quanto à proteção de
suas criações:
Custo.
Demora na proteção.
Descrição da patente.
Falta de informação.
Outro.
15 – O (a) senhor(a) acredita que um guia prático facilitaria as ações de proteção
em sua empresa?
Sim.
Não.
16 - O(a) senhor(a) acredita que um escritório de inovação no PTI facilitaria as
ações de proteção?
Sim.
Não.
17 - Assinale quais as 3 (três) atividades que sua empresa mais utilizaria se
fossem realizadas por um escritório de inovação:
- Orientação de como proceder junto aos órgãos regulatórios de proteção
intelectual.
- Elaboração de minutas de termos de confidencialidade.
- Elaboração de minutas de contratos de transferência de tecnologia.
- Controle dos processos relativos à proteção industrial/autoral encaminhados pelo
PTI através do escritório de inovação.
- Assessoria jurídica nos procedimentos e recursos necessários.
- Assessoria na descrição das patentes.
- Outros.

18 – O (a) senhor (a) possui registro da marca da sua empresa?
Sim.
Não.
19 - O que instigou o(a) senhor(a) a abrir uma empresa?
- Possibilidade de ter o próprio negócio.
- Possibilidade de ganhos acima da média do mercado.
- Horários flexíveis.
- Dificuldades na colocação ou recolocação profissional.
- Outro.
20 – O (a) senhor(a) conhece as vantagens de se registrar uma marca?
Sim.
Não.
A amostra foi formada pelas empresas integrantes do PTI, que são em número de
30:
1.

Crescer

2.

AFX–Agricultura de Precisão

3.

IguassuGP

4.

Eficon

5.

Player One

6.

Eficientiza

7.

Express Voip

8.

EitsIt Solutions

9.

Nativa

10. EscoIguassu Engenharia Ltda.
11. Simplex
12. Neoautus
13. B3 Informática
14. Educare Desenvolvimento Humano para Sustentabilidade
15. Hotel 1 Agência de Viagens Ltda.
16. Ambioeste
17. Biomotore
18. KohlerBiodigestores Ltda.
19. Flowing
20. Ecoeducar

21. Ks inovação
22. EcovisConsultoria&MonitoramentoAmbiental
23. Illumeo Innovative Technologies
24. Prognus Software Livre
25. Epeople
26. Robusta Engenharia
27. Tradeplan
28. Idea D
29. Blest
30. Novahidro Energia
Dentre as empresas acima nominada, 20 estão localizadas dentro do Parque, no
Edifício do Saber.

3.2 Método

Definida a amostra foi solicitada uma visita ao PTI, bem como o agendamento de
uma reunião coletiva com os empresários do parque.
No dia 25 de maio de 2012, foi realizada a visita ao Parque Tecnológico de Itaipu e
UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e a reunião com os
empresários que desenvolvem suas atividades em conjunto com o PTI, sejam suas
empresas incubadas ou não (figuras 15, 16 e 17).

Figura 15 - Vista ao fundo da barragem da Usina de Itaipu binacional em Foz do Iguaçu.
Fonte: A autora

Figura 16 - Vista panorâmica da UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) - PTI
Fonte: A autora

Figura 17 - Reunião realizada com empresários integrantes do PTI
Fonte: A autora

A reunião foi gravada em áudio e teve como estratégia, a apresentação da
proposta do trabalho, esclarecendo que o objetivo do encontro era escuta-los sobre suas
impressões quanto à propriedade intelectual, suas dúvidas e necessidades, sendo possível
conhecer um pouco da realidade dos empresários, bem como quais os temas que
gostariam que o manual abrangesse.
Logo após foram visitadas cada uma das empresas que participaram da reunião, e
que estão sediadas no PTI, especificamente no Edifício do Saber.
Retornando a Curitiba foi elaborado, em conjunto com o orientador desta
dissertação, 20 (vinte) perguntas de respostas não obrigatórias, sendo que as de números
11, 14, 17 e 19, os respondentes poderiam escolher mais de uma alternativa.
As questões foram elaboradas visando identificar quais as necessidades mais
urgentes dos empresários do PTI, bem como se tinham algum tipo de auxílio na busca pela
proteção intelectual, além de tentar identificar quais os motivos do descrédito, de alguns
empresários, no sistema de proteção intelectual atual, como foi possível observar na
entrevista coletiva, em razão de afirmações como: “a proteção é cara e inviável”, “patente
no Brasil é uma piada”, “o Brasil não tem cultura de royalties”, “as empresas não têm foco
comercial, por isso não buscam patentear seus produtos”, “o sistema de registro deveria
ser mais fácil e barato”, “não sabemos qual o retorno de uma patente"

O referido questionário foi encaminhado dia 12 de junho de 2012, por e-mail
(Google), para as 30 empresas integrantes do PTI, e as respostas foram aceitas até 12 de
julho de 2012.

Em razão das poucas respostas obtidas na primeira semana, seis (6), entramos
em contato com o PTI, que solicitou aos empresários que respondessem.
Não surtindo efeito a solicitação do PTI, entramos em contato, por telefone, com
todas as empresas que ainda não tinham respondido, reforçando o pedido para que
respondessem ao questionário, sendo que mais 5 (cinco) responderam.
Com as respostas foram identificados quais os tópicos que precisariam ser
abordados pelo manual, para que sirva de consulta rápida ao empresário.
Analisou-se a formatação, com o objetivo de que o manual seja de manuseio
agradável, concluindo-se que a maioria dos tópicos deve ser em forma de perguntas, para
facilitar ao interessado na busca pelas respostas desejadas.
Figuras e imagens também devem ser utilizadas, para ilustrar os textos, tornando a
leitura mais descontraída.
O tamanho A5 do manual foi escolhido para que ele tenha um caráter menos
formal, remetendo o leitor, a ideia de rapidez e objetividade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Resultados

Das 30 empresas integrantes do PTI que enviamos o questionário, 11(onze)
responderam: sendo elas:

1.

EITS IT Solutions

2.

EcoVis Consultoria & Monitoramento Ambiental

3.

Hotel1 Agência de Viagens Ltda

4.

Kohler Biodigestores Ltda

5.

IllumeoInnovative Technologies

6.

Robusta Engenharia

7.

EDUCARE - Desenvolvimento Humano para Sustentabilidade

8.

SIMPLEX

9.

B3 Informática

10. EscoIguassu Engenharia Ltda
11. Prognus Software Livre

Menos de 50% das empresas da amostra responderam ao questionário, mesmo
após diversos contatos e solicitações por telefone, o que pode representar um descrédito
na intenção da pesquisa, que era de tentar auxiliar os empresários do PTI, por meio de um
manual, a obterem informações relativas à propriedade intelectual.
Outra hipótese que se pode considerar é a de que os empresários possuem receio
de que a pesquisa pudesse ser identificada, e com isso, suas empresas serem
prejudicados no PTI.

Após a aplicação do questionário e da análise dos dados obtivemos as seguintes
informações:

2. Qual é sua atividade empresarial?

Produto

2

18%

Tecnologia da informação

3

27%

Educação

1

9%

Serviços

5

45%

Outra atividade

0

0%

5

3
2
1
0
Produto

Tecnologia da
Informação

Educação

Serviços

Outra atividade

Gráfico 1 – Quais os ramos das atividades empresariais desenvolvidas pelos entrevistados.

Ao iniciarmos a descrição dos resultados obtidos, devemos salientar que a
presente pesquisa teve como objetivo identificar as necessidades das empresas
integrantes do PTI e suas maiores carências quanto à proteção da propriedade intelectual,
e para isso, foi necessário primeiramente conhecer quais as atividades desenvolvidas
pelos empresários. Desta forma, constatamos que 45% das empresas que responderam
ao questionário são de serviços, seguidas pelas de tecnologia da informação.
Diante desta situação, foi identificado que o manual deveria abordar tanto a
propriedade industrial quanto o direito autoral, bem como alguns aspectos da lei de
software.
3. A empresa sabe como fazer a proteção intelectual de seu produto ou
serviço?
Sim.

6

55%

Não.

5

45%

Sim

45%

Não

55%

Gráfico 2 – Sobre a proteção intelectual.

Embora não haja orientação por parte do PTI, grande parte das empresas afirmou
que sabem como proteger intelectualmente seu produto ou serviço.

4. Na sua atividade, existe alguma possibilidade de desenvolvimento de uma
invenção, desenho industrial ou qualquer outro bem passível de proteção
intelectual?
Sim.

8

73%

Não.

3

27%

A informação obtida na terceira questão demonstra que 45% das empresas não
sabem como proteger intelectualmente os produtos ou serviços que criam. Um alto índice,
uma vez que na quarta questão, verificou-se que 73% das empresas estão aptas a
desenvolver algo passível de proteção intelectual. Logo, o manual deverá orientar, de
forma básica e rápida, o empresário na busca pela proteção, na tentativa de estimulá-lo.

Sim

Não

27%

73%

Gráfico 3 – Possibilidade dos entrevistados desenvolverem algum bem passível de proteção intelectual.

5. Existe algum tipo de orientação prestada a sua empresa, por outra do PTI
ou pela própria Fundação, relativa à proteção da propriedade intelectual?

Sim, por empresa do PTI.

0

0%

Sim, pela FPTI.

3

27%

Não.

8

73%

Sim, Por empresa do PTI

Sim, pela FPTI

0%

27%

73%

Gráfico 4 – Orientações prestadas pelo parque tecnológico, empresa ou fundação.

Não

Com relação às respostas obtidas na quinta questão, pode-se afirmar que 73% das
empresas não recebem qualquer orientação relativa à proteção da propriedade intelectual,
e que 27% das empresas que recebem informações sobre o tema, foram prestadas pela
Fundação Parque Tecnológico de Itaipu.
Dessa forma o manual poderá, ainda que de forma superficial, aumentar o alcance
das informações prestadas pela Fundação, estreitando a ligação entre os empresários e o
PTI.
6. Sua empresa já desenvolveu algo passível de proteção intelectual?

Sim.

4

36%

Não.

7

64%

Sim

Não

36%
64%

Gráfico 5 - Desenvolvimento de bens passíveis de proteção intelectual.

A resposta a sexta questão apontou que 36% das empresas já tinham
desenvolvido algo passível de proteção intelectual, entretanto a maioria 64% das empresas
nunca desenvolveu algo passível de proteção.

7. Na sua empresa, os funcionários firmam termo de sigilo?

Não respondeu

1

9%

Sim.

4

36%

Não.

6

55%

Sim

Não

36%
55%

Gráfico 6 - Contatos de sigilo.

Na sétimo questão uma empresa se absteve de responder, porém reflete que das
empresas que responderam, 55% não firmam termo de sigilo com seus funcionários.
Analisando as respostas obtidas na quarta e sexta questões respectivamente, 73% das
empresas podem desenvolver algo passível de proteção e 36% já desenvolveram,
entretanto, grande parte destas empresas correm o risco de terem suas criações
ameaçadas por um titular ilegítimo.
O manual deverá fornecer um modelo simples e geral de termo de sigilo, na
tentativa de contribuir rapidamente para o aumento da adesão das empresas na prática de
tal precaução.
8. O(a) senhor(a) conhece as vantagens econômicas de patentear um produto
ou serviço?

Sim.

1

9%

Não.

10

91%

Sim

Não

9%

91%

Gráfico 7 – Conhecimento das vantagens econômicas das patentes.

Com relação a oitava questão, as respostas demonstraram que quase à totalidade
das empresas que responderam ao questionário desconhecem as vantagens de se
patentear um produto ou serviço, o que, inclusive, pode ser uma das causas dos reduzidos
números de pedidos de proteção atualmente no Brasil.
A última pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Industrial (INPI),
divulgada em 2 de agosto de 2012, relatou que de 2005 a 2011 os pedidos cresceram
31%, entretanto, espera-se que este número cresça ainda mais 57% até 2014, com cerca
de cinqüenta mil pedidos anuais. Logo, para 2012 estima-se atingir trinta e cinco mil
pedidos, porém, dos pedidos pleiteados, apenas 25% são requeridos por residentes no
Brasil.
Somam-se aos dados acima citados, outros divulgados pelo INPI, de que é
crescente o número de pedidos de patentes requeridos por micro e pequenas empresas,
em 2011, foram 327 pedidos realizados por microempresas e 149 pelas empresas de
pequeno porte, o que representa um crescimento de 20,16%, em comparação com o ano
de 2010.
As empresas integrantes do PTI são micros ou pequenas empresas enquadrandose neste aumento apontado na pesquisa. A proximidade com a academia e todo o aparato
disponibilizado pelo PTI deve estimular a busca pela inovação e a proteção intelectual,
porém, é necessário esclarecer quais as vantagens econômicas decorrentes das
concessões de patentes, para que haja um maior interesse dos empresários em buscá-las,
sobretudo porque, atualmente as patentes, que antes serviam como trocas por acordos de
licenciamento, servem como fontes de receitas, com cobranças de taxas de licenciamento.
O manual deverá abordar de forma direta as vantagens na obtenção da proteção
patentária.

9. Sua empresa investiria em patentes para garantir a exclusividade de
mercado?

Sim.

8

73%

Não.

3

27%

Sim

Não

27%

73%

Gráfico 8 – Investimento em patentes.

As respostas obtidas na nona questão demonstram que, mesmo 91% das
empresas responderem desconhecer as vantagens de se patentear um produto ou serviço
na pergunta anterior, 73% delas ainda estariam dispostas a investir em patentes para
garantir exclusividade no mercado, representando que os empresários do PTI, mesmo
desconhecendo as vantagens de uma patente, entendem que esta é importante, pelo
menos com relação à exclusividade de mercado.
As questões 4, 6, 8 e 9 precisam, além de uma análise individual, ter uma
avaliação em conjunto, pois, apesar da grande maioria dos empresários desconhecerem
as vantagens econômicas das patentes, afirmam que investiriam nelas, sem esquecer que
a maioria já desenvolveu ou pode desenvolver algo passível de proteção.
A patente nada mais é do que a concessão de um privilégio de exclusividade na
exploração de um bem ou serviço, em detrimento da sociedade. Ocorre que, para esta
concessão, além da análise de viabilidade, devem ser obedecidos prazos, e efetuados
alguns pagamentos, sejam de taxas ou de retribuições anuais, mesmo antes da
concessão.
Diante disso é necessário lembrar que, em determinadas empresas, a inovação
pode ser tida como estratégia, independente da busca por patentes, em razão do tempo

para a concessão dessas ou mesmo dos registros, optando por não requerê-las, e
preocupando-se somente em terem sempre um produto novo, antes da concorrência.
Porém, como a nona questão demonstra que 73% das empresas investiriam na
proteção, entende-se que, no PTI, a maioria das empresas ainda que inovadoras, desejam
a exclusividade conferida pelas patentes ou, conforme o caso, pelos registros.

10. No seu ponto de vista, existe a necessidade de fornecimento de
orientações e acompanhamento da busca pela proteção intelectual direcionada aos
pesquisadores e às empresas integrantes do Parque Tecnológico Itaipu?

Não respondeu

1

9%

Sim.

9

82%

Não.

1

9%

Sim

Não

9%

82%

Gráfico 9 – Necessidades de orientações relativas à proteção intelectual.

Na décima questão uma empresa se absteve de responder, mas entre as
empresas que responderam, foi possível observar que apenas uma empresa (9%),
entende que não há necessidade de fornecimento de orientações e acompanhamento da
busca pela proteção intelectual direcionada aos pesquisadores e às empresas integrantes
do PTI.
Entretanto, quase a totalidade da amostra tem interesse em obter informações
relativas à propriedade intelectual direcionada a elas, integrantes do PTI, bem como o
acompanhamento na busca pela proteção.
Em razão das respostas obtidas nesta questão, decidiu-se que a orientação a ser
prestada por meio do manual deve ser dirigida e específica às micro e pequenas
empresas, sobretudo em razão das particularidades existentes no PTI, que são em sua
grande maioria, constituídas por jovens inexperientes e com poucos recursos.

11. Quanto ao Direito Intelectual, assinale abaixo os itens que o(a) senhor(a)
possuiria dúvidas:

Propriedade industrial.

6

55%

Direito autoral.

7

64%

O que é passível de patente.

7

64%

O que é passível de registro.

9

82%

O que são royalties.

6

55%

Como são elaborados os contratos de transferência de tecnologia.

6

55%

Quais os valores dos contratos de transferência de tecnologia.

6

55%

Direitos do inventor/pesquisador.

5

45%

Procedimentos junto ao INPI.

6

55%

Tempo de exclusividade de exploração.

5

45%

Descrição de patentes

7

64%

Nesta questão as empresas poderiam marcar mais do que uma resposta, então a
soma das porcentagens poderiam ultrapassar os 100%.

9
6

7

7

6

6

6

5

6

7
5

Gráfico 10 – Dúvidas sobre a proteção intelectual.

A décima primeira questão analisou quais eram as áreas de maior necessidade de
informação a serem abordadas pelo manual, e os resultados demonstraram que ainda a
maior dúvida é saber o que é passível de registro, seguido respectivamente pela descrição
das patentes; direitos autorais; elaboração de contratos de transferência de tecnologia e
seus valores; além do que é passível de patente e os procedimentos junto ao INPI.
Constatou-se que os empresários ainda possuem diversas dúvidas em todos os
campos do direito intelectual, mesmo naqueles onde a própria legislação é esclarecedora,

como por exemplo, o que é passível de registro ou patente, até aqueles que precisam da
análise de outros fatores, como no caso dos valores dos royalties e dos contratos de
transferência de tecnologia, que levam em conta desde a extensão da vantagem
competitiva do licenciado; duração; lucratividade e tamanho do mercado, como relatado
por Jungmann e Bonetti em 2010.
Como todas as opções foram assinaladas pelos respondentes, sendo que o
assunto de menor dúvida ainda atingiu 45% destes, todos os itens deverão ser abordados
pelo manual.
12. O(a) senhor(a) já participou de algum treinamento relacionados ao direito
intelectual?

Sim.

4

36%

Não.

7

64%
Sim

Não

36%
64%

Gráfico 11 – Treinamentos sobre propriedade intelectual.

A décima segunda questão demonstrou que 64% das empresas nunca
participaram de treinamento relacionado ao direito intelectual. Logo este dado é
preocupante, pois hoje em dia como a busca pela informação em todas as áreas é
crescente e com a ajuda da internet é facilitada, e no tocante a propriedade industrial, isto
não poderia ser diferente.
O INPI, no site: www.inpi.org.br, oferece informações, textos e manuais, bem como
cursos, inclusive mestrado profissional na área da propriedade industrial.
Já a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, igualmente, em seu
site: http://www.wipo.int/portal/index.html.en, oferece cursos na língua portuguesa, inclusive
na modalidade EAD (educação à distância).

Desta forma, inúmeras são as informações disponíveis na literatura, seja ela por
meio virtual ou físico, que são disponibilizadas por instituições governamentais ou privadas.
Entretanto, infelizmente, grande parte destas informações não chega até os empresários.
O manual poderá ser um canal inicial para a busca por algo mais completo e
profundo no conhecimento da proteção intelectual pelo empresário do PTI.

13. Sua empresa recebe informações ou mailing de agentes de propriedade
industrial?

Sim.

2

18%

Não.

9

82%

Sim

Não

18%

82%

Gráfico 12 – Recebimento de informações de agentes da propriedade industrial.

A décima terceira questão relata que 82% das empresas não recebem informações
relativas à propriedade industrial, podendo o manual ser um importante orientador para a
busca de informações inclusive no cadastro para recebimento de mailing nos sites
relacionados à propriedade intelectual.

14. Assinale abaixo quais são suas maiores dificuldades quanto à proteção
de suas criações:

Custo;

8

73%

Demora na proteção;

3

27%

Descrição da patente; 2

18%

Falta de informação;

6

55%

Outro.

1

9%

Nesta questão as empresas poderiam marcar mais do que uma resposta, então a
soma das porcentagens poderia ultrapassar a 100%.
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Gráfico 13 – Dificuldades quanto a proteção da propriedade industrial.

Os resultados obtidos nesta questão demonstraram que o custo ainda é apontado
como a maior dificuldade para a proteção das criações, seguida pela falta de informação.
Apesar de 73% das empresas relatarem que a maior dificuldade encontrada na
proteção de suas criações seja o custo, ela vem seguida pela falta de informação com
(55%).
Logo, a falta de informação pode, em alguns casos, justificar a primeira hipótese
relatada (o custo), pois como esclarece Puhlmann (2009) é necessário avaliar o
custo/benefício, além de que a pessoa física, microempresas e ICT possuem redução no
valor das taxas.

15. O(a) senhor(a) acredita que um guia prático facilitaria as ações de
proteção em sua empresa?

Sim.

11

100%

Não.

0

0%

Sim

Não

0%

100%

Gráfico 14 – Guia prático

A décima quinta questão aponta que 100% das empresas acreditam que um guia
prático facilitaria a busca pela proteção intelectual em sua empresa.
Com esta resposta pode-se dizer que o guia poderá ser muito útil aos empresários
do PTI na busca de orientações para a proteção intelectual.
16. O(a) senhor(a) acredita que um escritório de inovação no PTI facilitaria as
ações de proteção?

Sim.

10

91%

Não.

1

9%

Sim

Não

91%

9%

Gráfico 15 – Escritório de inovação.

Esta questão aponta, com exceção de uma empresa, que todas as demais
empresas 91%, acreditam que um escritório de inovação no PTI facilitaria as ações de
proteção. Isto é possível de perceber, ao realizar a comparação com as respostas
coletadas na décima sétima questão, no qual exemplifica que a existência de um

departamento; setor ou escritório que se dedique exclusivamente a orientações sobre
propriedade intelectual, certamente seria utilizado pelos empresários, propiciando desta
forma maior segurança na obtenção de informações além de maior interação com o
Parque Tecnológico.
17. Assinale quais as 3 (três) atividades que sua empresa mais utilizaria se
fossem realizadas por um escritório de inovação:

1- Orientação de como proceder junto aos órgãos regulatórios de proteção
intelectual.
2- Elaboração de minutas de termos de confidencialidade.
3- Elaboração de minutas de contratos de transferência de tecnologia.
4- Controle dos processos relativos à proteção industrial/autoral, encaminhados
pelo PTI através do escritório de inovação.
5- Assessoria jurídica nos procedimentos e recursos necessários.
6- Assessoria na descrição das patentes.
7- Outros

Atividade 1

7

64%

Atividade 2

9

82%

Atividade 3

7

64%

Atividade 4

3

27%

Atividade 5

6

55%

Atividade 6

5

45%

Atividade 7

1

9%

Nesta questão as empresas poderiam marcar mais do que uma resposta, então a
soma das porcentagens poderia ultrapassar a 100%.

Como proceder junto aos orgãos regulatórios de protenção intelectual
Elaboração de minutas de termos de confidencialidade
Elaboração de minutas de contratos de transferência de tecnologia
Controle dos processos relativos a proteção industrial
Assessoria jurídica nos procedimentos e recursos necessarios
assessoria na descrição das patentes
Outros
9

7

7
6
5

3

1

Gráfico 16 – Atividades que seriam utilizadas.

Esta questão retrata que a atividade que mais seria utilizada, junto ao escritório de
inovação seria a elaboração de minutas de termos de confidencialidade. Logo, por este
motivo será inserido no manual uma minuta deste termo.
Ao levarmos em consideração a sétima questão, este apontou que 36% ou seja,
quatro (4) das empresas já firmam este tipo de termo de confiabilidade, porém ao
reportamos para a décima sétima questão, nove (9) dessas empresas responderam que
utilizariam o escritório também para esta finalidade, o que demonstra que algumas das
empresas que já firmaram contratos de sigilosidade, também o utilizariam para esta
finalidade.
A elaboração de contratos de transferência de tecnologia, assessoramento jurídico
necessários nos procedimentos e recursos, e a orientação de como proceder junto aos
órgãos regulatórios também seriam atividades muito procuradas no escritório.
Comparando-se as respostas relatadas na décima quarta questão (“Assinale
abaixo quais são suas maiores dificuldade quanto à proteção de suas criações”) com as da
décima primeira questão (“Quanto ao direito intelectual, assinale abaixo os itens que o(a)
senhor(a) possuiria dúvidas”), identificou-se que embora as empresas tenham declarado
que utilizariam o escritório para assessoria na descrição das patentes (45%) questão
décima sétima, apenas 18% dessas afirmaram ter dificuldades para proteger seus bens ou

serviços em razão de descrição de patentes, evidenciando a necessidade de
assessoramento para tal atividade inclusive por algumas empresas que asseguraram não
possuírem dificuldades, como relatado na questão décima quarta.
18. O(a) Senhor(a) possui registro da marca da sua empresa?

Sim.

6

55%

Não.

5

45%

55%
45%

Gráfico 17 – Registro de marca.

Com relação às respostas obtidas na vigésima e décima oitava questões
respectivamente, onde se atestou que 73% das empresas respondentes conhecem as
vantagens de se registrar uma marca, porém 55% delas as registraram, torna clara a
necessidade do manual abordar o tema de marcas, para melhor orientação dos
empresários do PTI, pois embora admitam que a marca representa um papel importante na
fidelização de clientes sendo um diferencial competitivo, combater a pirataria, podendo ser
uma fonte de receita, muitas empresas ainda não a registraram.

19. O que instigou o(a) senhor(a) a abrir uma empresa?

Possibilidade de ter o próprio negócio.

7

64%

Possibilidade de ganhos acima da média do mercado.

3

27%

Horários flexíveis.

0

0%

Dificuldades na colocação ou recolocação profissional.

0

0%

Outro.

4

36%

Nesta questão as empresas poderiam marcar mais do que uma resposta, então a
soma das porcentagens poderia ultrapassar a 100%.
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Gráfico 18 – Justificativa de ter aberto uma empresa.

Esta questão objetivou conhecer um pouco mais do perfil dos empresários do PTI,
na

tentativa

de

perceber

quais

os

objetivos

imediatos

dos

empresários,

e

consequentemente suas expectativas.
Os respondentes que assinalaram a alternativa “outros”, não esclareceram quais
foram os motivos para esta escolha.
Dentre as empresas que responderam o questionário, 64% delas, foi a
possibilidade de terem o próprio negócio que os motivou a empreender. Levando-nos a
concluir, que embora a maioria destes sejam jovens e inexperientes, conhecem as
dificuldades do mercado e o tempo médio de retorno dos investimentos, além da
necessidade do trabalho constante.

20. O(a) senhor(a) conhece as vantagens de se registrar uma marca?

Sim.

8

73%

Não.

3

27%

Sim

Não

8

3

Gráfico 19 -Vantagens de registrar uma marca.

Com as respostas obtidas, foi possível definir quais os tópicos que serão
abordados pelo manual, bem como quais as atividades essenciais aos empresários, que
devem ser desenvolvidas pelo escritório de inovação.

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

5.1 CONCLUSÕES

A partir da amostra estudada e baseando-se na metodologia empregada e nos
resultados obtidos, pode-se concluir deste trabalho que:

a) Há necessidade do Parque Tecnológico de Itaipu, possuir uma política relativa à
proteção da propriedade industrial, prestando informação e apoio às empresas que o
integram, para que os empresários sintam-se mais integrados e amparados pelo PTI.

b) As empresas integrantes do PTI necessitam desde informações básicas de
proteção intelectual, que são encontradas facilmente na legislação, tais como o que é
passível de registro e patente, direitos autorais, procedimentos junto ao INPI, propriedade
industrial, o que são royalties, direitos do inventor/pesquisador e tempo de exclusividade,
bem como de apoio especializado em descrição das patentes, elaboração de contratos de
transferência de tecnologia e orientação quanto a seus valores.

c) Os empresários devem ser orientados em como proteger suas criações,
elucidando quais serão as vantagens econômicas de se patentear um produto ou serviço.

d) O manual deve abordar a importância do registro de marca, uma vez que
apenas metades das empresas da amostra possuem registro, mesmo conhecendo suas
vantagens.

e) Diante das respostas da amostra, onde 100% das empresas acreditam que um
guia prático facilitaria suas ações de proteção intelectual, e 92% delas que um escritório de
inovação no PTI também facilitaria tais ações, pode-se concluir que será de grande
utilidade o manual e de muita atividade o escritório.

f) o manual, além de auxiliar as empresas do PTI poderá orientar outras micros e
pequenas empresas.

5.2 TRABALHOS FUTUROS

Como possíveis trabalhos futuros apontam-se:

A avaliação dos impactos da distribuição do manual entre os empresários do PTI.
Os aspectos relativos ao direto da propriedade intelectual na internet.
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APÊNDICE
A.1 PROPOSTA DE MANUAL

O manual apresentado pretende orientar o parque tecnológico ou mesmo uma
empresa ou indústria interessada em implantar um escritório de inovação, desde o que
será necessário para constituí-lo, como por exemplo, móveis e pessoal, até quais as
principais atividades que deverão ser realizadas pelo escritório, abordando-se os seguintes
assuntos:

1.

POR QUE PROTEGER A PROPRIEDADE INTELECTUAL?

2.

QUAIS OS INCENTIVOS FISCAIS PARA A P&D?

3.

O QUE SERÁ NECESSÁRIO COMO ESTRUTURA?

4.

QUAIS AS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO?

5.

O DIREITO AUTORAL

6.

PARA PATENTEAR OU REGISTRAR UM PRODUTO OU SERVIÇO
Marca
Desenho industrial
Invenção
Modelo de utilidade
Procedimentos
Para Registro
Para Patente

7.

QUAIS OS PRAZOS DE PROTEÇÃO?

8.

COMO MANTER A PROPRIEDADE INDUSTRIAL?

9.

COMO PEDIR PROTEÇÃO INTERNACIONAL?

10.

VIOLAÇÕES DA PROPRIEDADE IDUSTRIAL

11.

MODELO DE COMPROMISSO DE SIGILOSIDADE

A.2 O MANUAL

O objetivo do manual é atender as necessidades emergenciais do parque
tecnológico ou mesmo das empresas ou indústrias interessadas na implantação de um
escritório de inovação, auxiliando qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico em
propriedade intelectual, a implanta-lo o mais rapidamente possível.
Buscou-se compor o material teórico com figuras e imagens, para facilitar a leitura
e a localização do conteúdo.
O sumário, elaborado em forma de questões, auxilia o usuário na busca das
respostas que procura.
A formatação em brochura e no tamanho A4, torna-o de baixo custo e fácil
impressão, facilitando o acesso à informação.
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1.Por que proteger a
propriedade
intelectual?
Não há dúvidas que a proteção intelectual, em especial da
propriedade industrial, é de interesse público, por ser fundamental para
o desenvolvimento do País nos campos tecnológico, econômico e
social, enriquecendo o acervo tecnológico, e evitando pesquisas
duplicadas; além de contribuir para o monitoramento das tendências
de tecnologias desenvolvidas.
Porém, a proteção não é interessante apenas ao Estado, para o
setor privado é uma ferramenta de competitividade e sobrevivência no
mercado; prevenção contra pirataria; resguarda os diretos do
inventor evitando que caiam em domínio público, garantindo a
exclusividade na exploração da patente ou registro; recebimento de
royalties, no caso de comercialização ou licenciamento da patente.
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2.Quais os incentivos
fiscais para a P&D?
Lei 1 0 .9 7 3 /2 0 0 4 (Lei da In vação)
Prevê o abatimento no Imposto de Renda apurado com base no
regime de Lucro Real os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D), bem como possibilita a obtenção de recursos públicos não reembolsáveis, para investimentos em P&D e a subvenção
econômica, entre outros.
Lei 1 1 .1 9 6 /2 0 0 5 (Lei do B em)
Prevê a redução de tributos e a concessão de subvenções
econômicas na contratação de mestres ou doutores na realização
de pesquisas nas empresas.
Especificadamente, tais benefícios são encontrados nos artigos 17 a
26 da referida lei, entre eles:


Deduções no Imposto de Renda de despesas efetuadas em
atividades de P&D.



Redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos, bem como
os acessórios sobressalentes e
ferramentas que acompanham estes bens, destinados a Pesquisa e
ao desenvolvimento.



Depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos,
destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de
apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
5
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Redução
de
Impostos



Amortização acelerada, mediante dedução como custo ou
despesa operacional, no período de apuração em que forem
efetuados, dos dispêndios para a aquisição de bens intangíveis,
vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica
e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo
diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ.



Redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda retido
na fonte, nas remessas efetuadas para o exterior, destinadas ao
registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.
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3.O que será necessário
como estrutura?


1 sala;



2 mesas;



6 cadeiras;



2 computadores
com acesso a internet;



2 telefones;



2 funcionários, sendo1 deles com
maior conhecimento técnico-jurídico
em propriedade intelectual e outro
auxiliar.
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4.Quais as atividades
do escritório?
As principais atividades a serem realizadas pelo escritório serão:
 Orientar os interessados (pesquisadores e empresas
integrantes do parque tecnológico) na identificação da
possibilidade de proteção intelectual;
 Proceder ao patenteamento ou registro de bens ou
serviços;
 Auxiliar nas questões jurídicas inerentes ao processo de
proteção, bem como ao de transferência de tecnologia;
 Elaboração de contratos
 Organização de eventos relacionados à proteção intelectual
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5.O Direito Autoral
São protegidos pelo Direito
Autoral nos termos do art. 7º
da Lei nº 9.610/98:


textos de obras literárias,
artísticas ou científicas;



conferências, alocuções,
sermões e outras obras da
mesma natureza;



obras dramáticas e
dramático- musicais;



obras coreográficas e
pantomímicas, cuja
execução cênica se fixe por
escrito ou por outra
qualquer forma;



composições musicais,
tenham ou não letra;



obras audiovisuais,
sonorizadas ou não,
inclusive as
cinematográficas;



obras fotográficas e as
produzidas por qualquer
processo análogo ao da
fotografia;








obras de desenho, pintura,
gravura, escultura,
litografia e arte cinética;



ilustrações, cartas
geográficas e outras
obras da mesma
natureza
os projetos, esboços e
obras plásticas
concernentes à
geografia, engenharia,
topografia, arquitetura,
paisagismo, cenografia e
ciência;



Lei do Direito
Autoral
nº 9.610/98
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adaptações, traduções e outras
transformações de obras
originais, apresentadas como
criação intelectual nova;



os programas de computador,
que são objeto de legislação
específica, observadas as
disposições da lei 9.610/98 que
lhes sejam aplicáveis;



coletâneas ou compilações,
antologias, enciclopédias,
dicionários, bases de dados e
outras obras, que, por sua
seleção, organização ou
disposição de seu conteúdo,
constituam uma criação
intelectual, não abarcados os
dados ou materiais em si
mesmos.



No domínio das ciências, a
proteção recairá sobre a forma
literária ou artística, não
abrangendo o seu conteúdo
científico ou técnico, sem
prejuízo dos direitos que
protegem os demais campos da
propriedade imaterial

Lei nº
9.610/98

Nos termos da lei 9.610/98 (Lei dos Direitos autorais), o registro não é
obrigatório, e é meramente declaratório de direito autoral.
Para o registro será necessário a apresentação de um exemplar legível,
numerado e rubricado em que ficará armazenado na Biblioteca Nacional,
localizado no Rio de Janeiro – RJ, sob a guarda do Escritório de
Direitos Autorais em definitivo. Devendo o original ser mantido com o
autor.
Todos os registros devem ser encaminhados juntamente com o
Formulário de Requerimento para Registro e/ou Averbação, anexando se cópia do CIC/RG dos autores requerentes, comprovante de residência
e recibo pagamento da taxa de retribuição.
No Brasil os direitos autorias perduram por 70 anos, contados de 1º de
janeiro do ano subseqüente ao do falecimento do autor.
Os valores e formulários estão disponíveis no site: http://www.bn.br/
11
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6.Para patentear ou
registrar um produto ou
serviço
A Lei 9279/96 (Lei da
Propriedade Industrial – LPI)
prevê a proteção da
propriedade industrial pela
concessão de registros e
patentes.
Serão protegidas mediante
registro a marca e o desenho
industrial e pela concessão
de patente a invenção e o
modelo de utilidade.

Marcas
São sinais distintivos
visualmente, capaz de
diferenciar um produto ou
um serviço de outro,
prevendo a LPI 3 tipos:


De produto ou serviço:
que identificam e
distinguem um produto
ou um serviço de outro;



De certificação: usada para
atestar a conformidade de
um produto ou serviço
com determinadas normas
ou



especificações técnicas,
quanto à qualidade,
natureza, material utilizado
e metodologia empregada;
Coletivas: identifica
produtos ou serviços
provindos de membros de
uma determinada
entidade.

As marcas também
possuem classificação
quanto a sua
apresentação, podendo
ser:
 Nominativas: quando
utilizam apenas letras,
números ou letras e
números;
 Figurativas: àquelas que
utilizam apenas desenhos
ou imagens;
 Mistas: utilizam letras,
números ou ambos e
ainda imagens ou
desenhos;
 Tridimensional:
representadas por
embalagens ou invólucros
12
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Desenhos Industriais
Será registrado como
desenho industrial os
melhoramentos da forma
estética e funcionalidade do
produto, propiciando maior
interesse do consumidor.
Exemplificam-se como
desenho industrial os
diferentes modelos de tênis,
carros, móveis, bicicletas etc.

Invenção
Será considerada uma
invenção passível de patente,
a criação de um objeto ou
processo, que atenda aos
requisitos de novidade,
atividade inventiva e
aplicação industrial.

melhoria ao motor a
carburador que já existia.
A Lei 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial –
LPI)
prevê a proteção da
propriedade industrial
pela concessão de
registros e patentes.
Serão protegidas
mediante registro a
marca e o desenho
industrial e pela
concessão de patente a
invenção e o modelo de
utilidade.

Modelo de Utilidade
Também passível de
patente é todo o
instrumento, utensílio ou
objeto criado para
aperfeiçoar ou melhorar
uma criação pré-existente.
Um exemplo é a injeção
eletrônica, que trouxe
uma

13
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6.1 PROCEDIMENTOS
1)

Para registro:

Marca:
Antes da solicitação é
necessário definir a natureza
do uso da marca (de produto
ou serviço, coletiva,
certificação) e a sua forma de
apresentação (nominativas,
mista, figurativa,
tridimensional).
Atualmente é possível
formular o pedido de registro
de marca presencialmente ou
pela internet.

- Presencialmente:
Preencha o formulário de
pedido de registro de marca
Pague a retribuição
Acompanhe a etapa de
exame formal, por meio da
Revista da Propriedade
Industrial (RPI) ou pelo
sistema Push-INPI.
Após o deferimento, é
necessário o pagamento das
taxas finais de expedição de
certificado e proteção
correspondente ao primeiro
decênio.
O depósito de um pedido de
marca não é o registro desta.
Somente após o exame
técnico, é que o pedido será
decidido.
14
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- Pela internet através do
sistema e-marcas:
 Cadastre-se junto ao
Módulo de Seleção de
Serviços do e-INPI e
emita a Guia de
Recolhimento da União
(GRU) relativa ao pedido
de registro;
 Pague a Guia de
Recolhimento da União
(GRU) até a data de
envio do pedido;
 Envie o formulário de
pedido de registro de
marca, acessando o
módulo do e-Marcas
 Acompanhe a etapa de
exame formal, por meio
da Revista da
Propriedade Industrial
(RPI) ou pelo sistema
Push-INPI.
 Após o deferimento, é
necessário o pagamento
das taxas finais de
expedição de certificado
e proteção ao primeiro
decênio.

b ) Desenho In dustrial
 Preencha o formulário de
pedido de depósito de
desenho industrial;
 Pague a Guia de
Recolhimento da União
(GRU)
 Apresente os relatórios de
reivindicações, se houver e
desenhos;
 Acompanhe o deferimento
do pedido, por meio da
Revista da Propriedade
Industrial (RPI);
 Após o deferimento é
necessário o pagamento
da taxa de manutenção do
registro a cada 5 anos.

Sistema
push-inpi
acesse:
www.inpi.gov.br
15

O Registro do Programa de
Computador possui
reconhecimento
Internacional pelos países
signatários do Acordo TRIPS
(Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao
Comércio).
Para o pedido de registro
será necessário:
 Documentação
Lei do Software
formal relativa
Lei nº 9.609/98
à autoria e à
titularidade do
programa;
c) Programa de
 Documentação
computador
técnica do
programa, tais como
A proteção aos Programas de
listagem integral ou parcial
Computador é regulada pela Lei
do código fonte ou objeto,
de Software e pela lei dos
entre outros dados que se
Direitos Autorais, e a validade
considerar suficientes para
dos direitos para quem
identificá-lo e caracterizar sua
desenvolve um Programa de
originalidade;
Computador é de 50 anos,
 Pague a Guia de
contados a partir de 1º. de
Recolhimento da
janeiro do ano subsequente ao
União (GRU);
da sua publicação ou, na
 Preencher o formulário de
Pedido de Registro de
ausência desta, da sua criação.
Programa de
Contudo, para assegurar a
Computador;
titularidade do Programa de
 Após o pedido, acompanhar
Computador, com a
o andamento, pela Revista
comprovação da autoria, é
Eletrônica da Propriedade
facultado ao titular o registro no
INPI.
Industrial – RPI.
16
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d) Topografia de Circuitos
In tegrados
A Lei 11.484/07 assegurou ao
criador da topografia de
circuitos integrados o registro
que lhe garanta proteção,
obedecidos os requisitos
legais. Para o pedido de
registro:

Após o pedido,
acompanhar o
andamento, pela Revista
Eletrônica da Propriedade
Industrial – RPI.


Deve se referir a apenas
uma topografia de circuitos
integrados;


Preenchimento de
formulário próprio anexandose a descrição da topografia e
de sua função,
desenhos/fotos da topografia,
circuito integrado relativo à
topografia, declaração de
exploração anterior, se
houver, documento
comprobatório de titularidade
ou documento de cessão,
autorização do titular de
topografia original protegida,
se for o caso, tradução
pública
juramentada de documentos
em língua estrangeira;


Recolhimento da Guia de
Recolhimento da União
(GRU);


17
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2 ) Para p atente:
Saiba se sua ideia já existe consultando o banco
de dados de patentes do INPI;


Preencha o formulário de pedido de patente com
um relatório descritivo;




Depositar o pedido de patente;

Solicitar o exame do pedido de patente até 36
meses após a data de depósito;




Pagar a retribuição a partir do 24º mês de depósito.

O depósito de pedido de patente será protocolado, e será
analisando aproximadamente em 60 dias. Haverá sigilo de 18
meses contados da data do depósito.

Em breve existirá o depósito eletrônico de patentes,
chamado de e-patentes, que está previsto para implantação na
segunda quinzena de novembro de 2012.
Neste modelo, utilizando-se o software do e-patentes,
envia-se para o INPI toda a documentação necessária para
instrução
do pedido, sendo assinados digitalmente nos
padrões da ICB- Brasil.
Os pedidos recebem um número e um código que servirão
para acompanhamento e localização do processo no sistema.

18
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7.Quais os prazo de
proteção?

a)

b)

Registros

Desenho Industrial
10 anos, contados da
data do depósito,
prorrogáveis
por 3 períodos sucessivos de
5 anos cada;
Marca
10 anos, prorrogáveis por
períodos iguais e
sucessivos.


Patentes

a)

Invenção - 20 anos;

b)

Modelo de utilidade
15 anos, contados da data
do depósito, não podendo
ser inferior a 10 e 7,
respectivamente, a contar
da data da concessão da
patente.
19
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8.Como manter a
propriedade
industrial?
Como já esclarecido, a patente e o registro possuem prazo préestabelecido para extinção, data em que o objeto cairá em
domínio público.
Para a manutenção dos direitos conferidos pelas patentes ou
registros durante o prazo de proteção, é necessário:

Pagamento da retribuição
anual;
a)

b)

Permanecer, o detentor ou titular da patente, domiciliado no
Brasil ou manter um procurador domiciliado no Brasil;

c)

Explorar o objeto patenteado satisfazendo as necessidades do
mercado;

d)

Não exercer abusivamente o direito decorrentes da patente
nem abusar do poder econômico, sob pena de ser licenciado
compulsoriamente.

20
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9.Como pedir proteção
internacional?
Para a proteção internacional de uma MARCA, haverá a
necessidade de da formulação de requerimento específico em
cada país de interesse perante o órgão local competente, e,
sendo concedida, obedecerá a legislação local.
Há a possibilidade de utilização da data de prioridade do
registro em outro país, desde que dentro de 6 meses da data do
depósito no país de origem, ou a qualquer tempo, sem a
utilização da prioridade.
Tratando-se das PATENTES, será necessário obedecer os prazos
previstos nos tratados e leis internacionais, em regra 1 ano da
data do depósito.
A proteção poderá ser requerida por meio da Convenção de
Paris (UCP) ou Tratado de Cooperação em Matéria de Patente
(PCT). No primeiro o titular da patente terá o prazo de 12
meses, contados da data de protocolo da patente, para requerer
nos demais países de interesse à prioridade de sua patente; no
segundo, o titular da patente terá o prazo de 12 meses,
contados da data de protocolo de sua patente, para fazer o
depósito da patente na Organização Mundial da Propriedade
Intelectual - OMPI, e um prazo de 30 meses, contados da data de
protocolo da patente, para realizar a entrada na fase nacional em
cada um dos países de interesse utilizando a data de prioridade.
21
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Lembrando que não existe uma patente mundial ou internacional
e, sim, um depósito de patente mundial ou internacional.
Dentro dos prazos previstos nas Leis e Tratados Internacionais, o
titular que desejar obter a proteção em outros países deve
requerê-la, caso contrário, a patente somente terá validade no
país de origem, e nos demais será de domínio publico.
Deve-se considerar:

a)

Quais os países de interesse, atentando para os competidores
na área de atividade do bem ou tecnologia que se pretende
proteger;

b)

Valores disponíveis para o investimento;

c)

Identificação de mercados relevantes, que
motivem interesse na licença;

d)

Países definidores de mercados.

22
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10.Violações da
propriedade
industrial
A Lei da Propriedade Industrial classifica
consideradas como crime de concorrência
resumidamente são:

as condutas
desleal, que

•
Criar
confusão,
por
qualquer
meio,
com
o
estabelecimento, produtos, ou a atividade industrial ou comercial,
de um concorrente;
•
Fazer alegações falsas, no exercício do comércio,
desacreditem o estabelecimento, os produtos ou a atividade
industrial ou comercial do concorrente;

que

•
Induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de
fabricação, as características, a aptidão no emprego ou na
quantidade de mercadorias.
A prática de umas dessas condutas submeterá o agente à pena
de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

23
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11.Modelo de
compromisso de
sigilosidade
COMPROMISSO DE SIGILOSIDADE
(Qualificação completa do declarante) _________________________, abaixo assinado,
declaro que manterei sigilo e confidencialidade sobre todas as informações
técnicas e outras relacionadas ao projeto/produto ____________________, a que
tiver acesso, no desempenho de minhas funções.
Concordo e me comprometo a:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar
benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de
terceiros;
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a
que tiver acesso;
3. A não me apropriar ou transferir para outrem material confidencial e/ou
sigiloso que venha ter acesso;
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais,
responsabilizando- me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às
informações, por seu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência
de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das
informações fornecidas.
O presente termo vigerá até tornarem-se públicas as informações relativas
ao projeto/produto ___________________, por qualquer forma, ou mediante
autorização expressa.
Pelo não cumprimento do presente Termo de Sigilosidade, fica o abaixo
assinado, ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.
Cidade,
data.
_________________________
Declarante
TESTEMUNHAS:
__________________________
__________________________
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