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RESUMO  
 

Os direitos de propriedade industrial são sub ramo dos chamados direitos 
intelectuais, ou direitos do autor, que possuem característica de direito real sobre o aspecto 
patrimonial, e de direito de personalidade, sobre o aspecto moral.  

A garantia dos privilégios aos titulares de direitos intelectuais, são instituídos 
sistemas de registros, que prestam-se para preservar o conteúdo moral da obra original, 
vinculado à personalidade do autor, e também a garantia da exclusividade da exploração 
econômica dos autores e inventores, com suas inquestionáveis repercussões patrimoniais.  

A atividade tributária do Estado nas sociedades modernas desenvolve-se a partir da 
identificação de situações específicas entre as atividades privadas, com potencial 
econômico capaz de permitir a arrecadação de recursos para sustento do Estado.  

Na estrutura do sistema tributário brasileiro, observamos que nenhum imposto 
atinge de forma direta aos direitos de propriedade industrial, embora outros impostos, na 
via reflexa, alcancem operações de comercialização e transmissão de tais direitos.  

O sistema de registro dos direitos de propriedade industrial é mantido pelo INPI, 
que encontra-se autorizado a cobrar exações para custeio desses serviços.  

Pela estrutura de recolhimento daquelas contribuições ao INPI, verificamos que 
não se tratam de taxas como modalidade tributária, fiscal, mas sim tributo na modalidade 
de contribuição parafiscal, como contribuição interventiva no domínio econômico.  

Desse modo, constatamos que nenhum imposto atinge de forma direta os direitos 
de propriedade industrial no Brasil, apesar da notória potencialidade de tais direitos de 
produção de resultados econômicos.  
 
ABSTRACT  

The titles over the industrial royalties are one subdivision of the author' s rights, at 
the brazilian civil law system and doctrine, and hold two kinds of characteristics: the 
property prerrogative, over the economic effects, and the moral face, such a personality 
right.  

The exclusive privileges of the authors are warranted by register systems, 
maintained to keep the moral contents of the primitive work, attached in the author' s 
personaJ.ity, and the exclusive economic winnning, with that reflects over the patrimony. 

The tributary activity of the State, at the contemporaneous societies, starts with the 
identification of common facts of the private life, with rearnrkable economic potential to 
support the State maintenance.  

At the brazilian tributary law system, any duty is collected direct over the 
industrial royalty property, menwhile, the commerce and transmission of the royalties are 
reached by others duties over the production, the services and the financial operations.  

In Brazil, the register system for the industrial royalties rigths, is maintained by the 
INPI, public section, authorized to warrant the rights and to collect taxes for it service and 
register costs supports.  

The rewards for the lNPI services and warrants, normally, are supposed as the 
tributary taxes, meanwhile, with careful analysis, is enable to watch that rewards as one 
specific assestment for the register system maintenance. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- I N T R O D U Ç Ã O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1- INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo deste trabalho é a análise do fenômeno da propriedade de direitos de 

propriedade industrial e tecnologia, como fato econômico relevante para a sociedade, e a 

natureza de sua tributação no ordenamento jurídico brasileiro.  

 Os direitos de propriedade industrial são espécie de direitos, conhecidos na 

doutrina jurídica como direitos intelectuais, e no caso específico dos direitos industriais,  

são entendidos como os direitos que os criadores, inventores ou produtores detêm sobre 

suas obras, inventos e processos industriais, que possibilitam sua exploração econômica 

exclusiva.  

A produção da tecnologia e sua transmissão, constituem-se num dos principais 

instrumentos de progresso das sociedades contemporâneas, e seu fluxo de comércio, 

dirigido das nações desenvolvidas produtoras, para as nações consumidoras, representa um 

dos principais fatores do refluxo inverso dos capitais para o mundo desenvolvido.  

Este fluxo de comércio de tecnologia, para manter-se, necessita de um rigoroso 

e prestigiado sistema de proteção dos direitos de seus autores ou proprietários, uma vez 

que, sem a existência de tal sistema, podem ser perdidos muitos anos de trabalho e 

dispêndios em pesquisa, seja pela produção de uma similaridade copiada ou por meio da 

reprodução desautorizada de um original, quando há impossibilidade de exigir dos 

eventuais usuários, a competente retribuição pelo aproveitamento da nova comodidade ou 

utilidade disponibilizada.  



O sistema tributário brasileiro, para estruturação de seus impostos, seleciona 

entre as atividades sociais, um determinado elenco de situações patrimoniais, mercantis ou 

jurídicas, que manifestam relevante expressão de potencial econômico, sobre as quais será 

atribuída a incidência daqueles tributos, que são receitas indispensáveis à existência   

formal do Estado.  

Ao lado dos impostos, as entidades federativas brasileiras também estão 

autorizadas a instituir tributos na modalidade de taxas, entre outros, pelos serviços que 

presta diretamente, ou por meio do exercício do regular poder de polícia.  

Os direitos de propriedade industrial, protegidos pelos sistemas de registro, que 

possibilitam sua exploração exclusiva, com notória repercussão sobre o patrimônio de seus 

beneficiários, representam, de fato, urna situação de potencial econômico, passível. 

portanto de apreciação para fins de contribuição tributária para o sustento do Estado e suas 

funções.  

A análise desenvolvida debruça-se, sobre o sistema jurídico tributário incidente 

sobre os direitos de propriedade industrial, limitando-se sobretudo ao estudo técnico da 

situação jurídica em vigor.  

Não se encontra nos objetivos do trabalho, a crítica econômica ou extrafiscal, 

dos efeitos da aplicação da legislação e doutrina examinadas, nem a apresentação de 

propostas formais para sua mudança, senão pelos comentários a respeito do possível 

aperfeiçoamento ou evolução da estrutura legal vigente. 

Buscamos na dissertação, tão somente tratar de um estudo direto de caso e seu 

histórico, pela constatação objetiva da evolução e vigência da legislação pertinente, que 

julgamos de substancial interesse para o sistema sócio-econômico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 -TECNOLOGIA COMO FATO SOCIAL E A ORIGEM DE SUA TUTELA 

JURÍDICA  

 
 
 
 
 
 

A atividade do homem, constituída da aplicação de sua consciência racional, no 

sentido de desenvolver meios ou instrumentos de sua utilidade ou comodidade, para 

facilitar, ou apenas possibilitar, sua sobrevivência e bem viver, remonta à pré-história da 

civilização humana.  

Desse modo, o conjunto dessas atividades humanas de ação racional sobre a 

natureza, no intuito de transformá-la em seu beneficio, que nos tempos atuais são reunidas 

genericamente sob a expressão tecnologia, deve ser incluída entre os fatos sociais, para 

efeito de estudos realizados no âmbito das ciências sociais.  

Na concepção firmada pelo pioneiro da Sociologia, Emile Durkheim, os fatos 

sociais são:  

"(...) toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de 

exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior,. ou então 

ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, 

apresentando uma existência própria, independente das 

manifestações individuais que possa ter.  

 

Devido, então, a essa sua natureza de fato social, a atividade racional humana de 

produção de tecnologia, exerce influência sobre o direito e sua formação e sofre a   

__________________ 

1- Durkheim, Émile, As regras do método sociológico, pg.11.  



coercitividade do jurídico, como compreendeu o eminente cientista, sobre as relações entre  

a sociedade e suas normas jurídicas 2.  

Durante todo o século XX que se finaliza, a produção de tecnologia tem sido uma 

das atividades mais prestigiadas e incentivadas na dinâmica das sociedades humanas, 

prometendo ainda incomensuráveis prestígio e prestígio para o próximo milênio.  

A principal razão do ímpeto desse fato social dinâmico é o poder crescente 

adquirido por esta atividade, através dos tempos, de estimular a produção econômica e o 

consumo, assumindo mesmo a vanguarda de sua promoção, e favorecendo assim o 

processo de acumulação de capital, sobre o qual se assenta a estrutura de desenvolvimento 

das sociedades contemporâneas.  

O processo de desenvolvimento não surge como um fim em si mesmo na  

civilização humana ocidental, que persegue incessantemente o incremento da tecnologia.  

Pelo contrário, seu sucesso tem origem no seu favorecimento à acumulação de 

capital, indispensável, por sua vez, para a produção de novas técnicas ainda mais 

produtivas, que também produzem ainda maior capacidade de acumulação de capital, em 

dinâmica retroalimentante e autojustificante.  

Desse modo, a técnica se materializa no capital e a produção de nova tecnologia, 

implica na utilização de mais capital 3. 

Essa dinâmica torna o potencial do processo praticamente inesgotável, ou limitado 

apenas pela capacidade racional humana, superando todas as demais formas de 

acumulação de riqueza já concebidas pela humanidade.  

 
 
 
_____________ 
2- Machado Neto, A. L., Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, pg. 75.  
3- Rossetti, J. P., Introdução à Economia, pg. 444 e segs.  



No entanto, a plena liberdade de criação de processos técnicos exercida na 

dinâmica social atual, encontra limite na relação econômica entre produção e consumo, 

hoje também controladas pelos meios de propaganda social, dirigidos para despertar na 

massa social, novas necessidades de consumo, que sejam adequadas aos produtos que são 

possíveis de ser produzidos, ou que representem avanço ou interesse tecnológico.                                    

Nessa dinâmica, o investimento na produção de tecnologia e sua mercantilização, 

apesar de apresentar como caracteres, o resultado incerto e a demanda de disponibilidade 

autônoma de recursos, tem trazido a seus promotores resultados significativos, no poder de 

domínio sobre os sistemas econômicos, e vantagens comparativas de competição, sobre 

outras atividades paralelas, sobretudo após o repasse comercial. 

A tecnologia, portanto, no sentido que entendemos atualmente, como o de 

produção estudada e dirigida de métodos práticos, destinada à fecundação de novos bens 

ou serviços, úteis para a sobrevivência mais prazerosa das sociedades humanas, constitui- 

se então, em um dos principais fatores de promoção do desenvolvimento.  

Apesar do homem, como animal racional, desde a pré-história, ter se valido da sua 

razão para garantir sua sobrevivência natural e social, a valorização da produção e 

comercialização da tecnologia, como existe na sociedade contemporânea, emergiu com a 

aceleração da produção de bens de consumo desenvolvida pela industrialização, sobretudo 

a partir do século XIX.  

No entanto, também podem ser encontradas raízes do fenômeno muito antes, no 

incremento do comércio internacional europeu, provocado pelo descobrimento do 

continente  americano    e,   principalmente,   pela    acumulação    de     metais    preciosos  

proporcionada pela exploração das novas terras selvagens, que favoreceu 

desmesuradamente no início, a Portugal e Espanha4.  



O sistema econômico então vigente era o do mercantilismo, caracterizado pelo 

incremento máximo de trocas vantajosas no comércio internacional, que permitisse alta 

taxa de acumulação de ouro por uma nação, medida pela qual era avaliada sua potência. 

Quem não tinha ouro deveria ter produtos para a troca por ele, incentivando as 

nações européias a desenvolver rígidos sistemas protecionistas no seu comércio 

internacional, para minimizar a importação de mercadorias e maximizar a exportação de 

seus produtos5, esses produtos poderiam ser os naturais de consumo geral, ou os artificiais 

que facilitassem determinada utilidade social.  

Mais tarde, as organizações racionais de processos de produção de bens, sejam 

técnicas ou administrativas, veio paulatinamente a substituir com vantagem a acumulação 

estática mercantilista de capital, em parte pelo esgotamento da produtividade das fontes de 

metais e pedras preciosas americanas e africanas e de outra parte pela maior agregação de 

lucro por produto alcançada, em função das novas técnicas industriais.  

A partir dessa fase de evolução econômica, toma-se cada vez mais importante para 

as nações, a capacidade de inovar produzindo mais e melhor, favorecendo o incentivo à 

criação de novos inventos e técnicas, sobretudo na indústria.  

Naturalmente, fundada também nessas passagens históricas, a evolução da 

civilização humana através dos tempos, deu-se por meio de um contínuo processo de 

conquistas técnicas e sociais, orientadas para a garantia da sobrevivência e para a melhoria 

das condições de vida.  

 
 
 
_________________ 
4 Hubennan, Leo, História da Riqueza do Homem, pg.122.  
5 Hunt, E. K., História do Pensamento Econômico, pg. 41 e segs.  



São comuns na história da humanidade, a lembrança de indivíduos notáveis 

progressistas, cujo nome ficou registrado em função de alguma realização ou obra de 

criação pessoal, de notória utilidade, como Watt, Pasteur, ou mesmo Goodyear.  

Entretanto, esse prestígio não pode ser creditado a um sistema social organizado 

com a finalidade de promover essas iniciativas, mas sim à liberdade de criação natural 

exercida pelo homem, incentivada pelo reconhecimento individualizado e unitário de 

eventos de criação de relevante beneficio coletivo e ao mérito do seu autor, e seu 

aproveitamento. 

Na qualidade de fenômeno social, a produção de tecnologia não poderia deixar ser 

alcançada pelo Direito, ainda mais na sociedade contemporânea, pela sua proeminente 

expressão como promotora do progresso das comunidades.  

A origem da organização espontânea de um sistema normativo de proteção às 

criações humanas, pode ser encontrada nas corporações profissionais da Idade Média6.  

No entanto, os embriões dos sistemas normativos modernos de proteção dos 

direitos dos autores sobre suas obras, no aspecto técnico industrial, com seus efeitos sobre 

o sistema econômico produtivo, podem ser encontrados na Inglaterra, no chamado Statute                 

of Monopolies, de 1623, ou em Veneza, nas formalidades de registro e aprovação da 

Censura, para se obter privilégios de impressão, criadas em 1603.  

O Statute of Monopolies, na Inglaterra, foi o resultado de conflitos ocorridos em 

combate aos privilégios de exploração, comercialização, fabricação e invenções, 

desenvolvidos desde os monopólios comerciais do século XVI7, criados para compensar a 

prática mercantilista, e distribuídos segundo os favores e interesses absolutos da realeza,  

_______________ 

6 Huberman, ob. cit. pg. 58.  
7 Comparato, Fábio Konder, Direito Empresarial, pg.44.  



não raro de modo abusivo, com prejuízo para a população e interessados, pelos efeitos 

econômicos danosos de tal exploração exclusivista. O Estatuto extinguia os privilégios de 

monopólio existentes, interrompendo assim seu abuso econômico sobre o povo.  

Em Veneza, a Banca dei Librai e Slampalori era o órgão que garantia os 

privilégios de impressão àqueles que a requeressem, desde que cumprissem determinadas 

formalidades administrativas, que exigiam a aprovação da Censura, que considerava em 

suas apreciações os critérios da anterioridade e da prioridades.  

A partir do final século XVIII, é que as sociedades ocidentais passaram a 

necessitar de uma normatização mais efetiva, com relação a direitos de autores de obras 

artísticas e inventos.  

Inspiradas nas revoluções francesa e americana daquele período, e com a 

finalidade de generalizar o acesso ao direito de privilégio do autor sobre suas criações 

desenvolvidas, sobretudo aquelas com valor patrimonial e impacto econômico, surgiram 

naqueles países em renovação, diplomas legais que estruturavam em bases democráticas 

as concessões de privilégios de exploração e reconhecimento de inventos.  

Na França, surge a nova lei de 1791 que extingue os privilégios existentes, 

principalmente das corporações de oficio e indústria e reconhece aos autores a 

exclusividade de aproveitamento de sua obra9. 

Nos Estados Unidos, com o Patent Act, de 1790, desenvolveu-se a estrutura 

moderna do sistema de proteção dos autores sobre suas criações industriais, científicas e 

artísticas, quanto à extensão dos privilégios e formalidades, como vige até os dias atuais.   

 

______________ 

8 Domingues, Douglas Gabirel, Direito Industrial- Patentes. Pg.11.  
9 Comparato, ob. cit. pg. 41.  



Importante também ressaltar que, até o final do século XIX, ciência e tecnologia 

industrial evoluíram apartadas, embora com as mesmas fontes e com pontos de ligação10.  

A ciência então era praticada por indivíduos metódicos, estudiosos dos fenômenos 

naturais, porém desligados das aplicações práticas de suas descobertas e portanto, sem 

maior utilidade para o industrial produtor.  

Por outro lado, as técnicas industriais eram desenvolvidas por artesãos e técnicos 

sem treinamento científico, segundo regras empíricas e como recursos naturais do oficio.  

Apenas a partir de 1880, é que iniciou-se a união das duas vertentes de produção 

criativa humana, num processo progressivamente profissionalizante que permanece até 

hoje, fomentador da introdução de técnicas de produção cada vez mais sofisticadas, 

fundadas no desenvolvimento da ciência pura aplicada11.  

O efeito dessa união, pode ser observado nos dias contemporâneos, a substituição das 

antigas celebridades científicas de conhecimento público coletivo, por profissionais 

equipes científicas patrocinadas por grandes empresas, cujo trabalho acontece segundo 

objetivos bem definidos, e onde os talentos não são identificáveis senão pelos iniciados.  

Esta tendência interfere na produção legislativa destinada a proteger os direitos 

autorais, pelo crescimento da necessidade de regras definidas, desde quanto aos direitos 

das empresas e de seus empregados sobre os inventos, passando pela conservação e 

transmissão garantida dos direitos, e sobretudo, pela internacionalização das normas de 

proteção.  

 
 
 
 
___________________ 
10 Rosemberg, N., Birdzell Jr, L. E. A História da Riqueza do Ocidente, pg 249 e ss. 
11 Comparato, ob. cit., pg 43 



 
2.2 -A TECNOLOGIA NA DOUTRINA JURÍDICA  

 

 

 

 

A palavra tecnologia tem sua origem etimológica na reunião dos termos gregos 

fechnikós e logos, o primeiro deles significando o conjunto de regras práticas ou 

procedimentos adotados em um oficio, de modo a se obter os resultados visados12, e o 

último, com muitos significados na filosofia grega clássica, entre os quais está o de 

associação e ordenação para dar sentido às coisas13, adequado para o conteúdo do 

vocábulo em exame.  

No meio social contemporâneo, o termo tecnologia é usado para definir um  

processo pelo qual um determinado acervo de conhecimentos científicos ou práticos, que 

são conjugados e adaptados de modo a integrar-se ao sistema de -produção de bens ou 

serviços que representem benefícios à vida social.  

Embora muitas vezes o termo tecnologia seja usado com relação a conhecimentos 

desenvolvidos no meio das ciências naturais, seu significado também abrange o mesmo 

processo descrito, quando aplicado a ciências humanas ou sociais. Assim é que, podemos 

com facilidade compreendê-lo, quando utilizado com referência às modernas técnicas de 

administração de empresas ou de controle da economia.  

Partimos do plano amplo, no intuito de localizarmos de modo específico na 

doutrina jurídica, a compreensão do fato tecnológico nas sociedades modernas. 
 
______________  
12 Japiassu, Hilton, Marcondes, Danilo, Dicionário Básico de Filosofia, pg. 232.  
13 Idem, pg. 154.  



A produção de tecnologia está  entre as atividades de criação do intelecto humano. 

A necessidade de sua regulação jurídica como fato social, em linhas gerais, surge 

sobretudo, em função da garantia que se deve deferir ao criador de usufruir dos benefícios 

produzidos por sua obra, e de impedir o uso que lhe traga prejuízos.  

Portanto, encontramos a proteção da produção da tecnologia na doutrina 

contemporânea entre os chamados Direitos do Autor, cujo objetivo, conforme Bittar14, se 

constitui na:  

"defesa do criador intelectual em seu 

relacionamento com a coletividade, em razão da 

circulação jurídica de sua obra"  

No objetivo de vislumbrar a localização jurídica dos direitos do autor, torna-se 

necessário buscar a natureza do seu conteúdo, os fundamentos de sua regência jurídica e 

sua classificação entre as prerrogativas que possui o indivíduo humano no seu grupo 

social, dentro do sistema formal e ilimitado das condutas não vedadas.  

Em primeiro plano, é possível constatar o fundamento inaugural para a definição 

da regência jurídica dos direitos do autor, que se estende aos direitos sobre a produção e 

comercialização da tecnologia: São direitos individuais, fundamentais, vinculantes do 

autor com sua obra, subjetivos e garantidos pela ordem pública.  

Para alcançar tal conclusão, observamos que os direitos autorais acham-se 

relacionados nos direitos fundamentais, inscritos na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem  e  do  Cidadão  (art.27,  abaixo),  e   como   modalidade  de  propriedade,  

estariam    

 
_______________ 
14 Bittar, Carlos Alberto. Contornos Atuais do Direito do Autor, pg. 25.  



situados na qualidade de direitos do homem, pela célebre distinção de Duguit,15 que separa 

aqueles direitos entre: os do homem, inerentes à sua condição natural pré-social, e os do 

cidadão, concernentes a sua participação numa sociedade política.  

 

"DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO  

HOMEM (Aprovada na Assembléia Geral das Nações 

Unidas, de 10/12/48) (..) Artigo XXVII  

1. Todo homem tem direito de participar livremente da 

vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 

participar do progresso científico e de seus benefícios.  

2. Todo homem tem direito à proteção dos interesses 

morais e materiais decorrentes de qualquer produção 

científica, literária ou artística da qual seja autor. (..)"  

Estariam incluídos, portanto, entre aqueles direitos fundamentais que a doutrina 

contemporânea denomina como de primeira geração16, entendidos como tais os direitos 

civis e políticos, inaugurais do sistema.  

Esses direitos se caracterizam pela delimitação da esfera mínima de 

individualidade do cidadão, protegida do Estado e pelo Estado, como estrutura orgânica 

destinada ao serviço da existência segura do cidadão.  

 

 

 

______________ 
15 Silva, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, pg.162.  
16 Moraes, Alexandre de, Direito Constitucional, pg. 56.  
 



Constituem-se portanto, tradicionalmente, em uma das chamadas liberdades 

negativas17, a ser oposta à autoridade, e como garantia do reconhecimento do poder 

individual imanente do autor sobre sua criação literária, artística ou científica, ligando esta 

a sua pessoa.  

Muitos os incluem também entre as das chamadas liberdades públicas18, como 

denominam os franceses os direitos do cidadão, embora sob controvérsias, traduzidos 

assim como uma das prerrogativas conferidas ao ser humano dentro da sociedade 

contemporânea, para que exerça sua qualidade de indivíduo social.  

Além de sua qualidade de direito fundamental, e também por causa desta 

qualidade, inerente ao sistema de tutela sobre o indivíduo na sociedade e suas 

prerrogativas, os direitos do autor, como faculdade, podem ser localizados entre os direitos 

subjetivos.  

Constata-se a validade dessa classificação, quando se compara a natureza dos 

direitos do autor com a definição preferencial de lhering, pela qual, os direitos subjetivos 

seriam “interesses juridicamente protegidos”19, sem desprestigiar outras ilustres teorias, 

cuja discussão aqui não cabe.  

O segundo fundamento diz respeito à classificação da regência jurídica dos direitos 

do autor, no âmbito do Direito Público ou Privado.  

Para avançar nessa distinção, toma-se necessário delinear desde já, a natureza 

jurídica do direito do autor sobre sua obra, que difere da garantia constitucional sobre este 

direito, relatada nos parágrafos anteriores, que os situaram, entre os direitos fundamentais 

e entre os direitos subjetivos20.  
 
_____________ 
17 Silva, José Afonso da, ob.cit., pg. 6.  
18 Cretella Jr, José, Enciclopédia Jurídica Saraiva, vol. 49, pg. 436 e segs.  
19 Machado Neto, A. L., ob cit, pg.157.  
20 Gama Cerqueira, João da, Tratado da Propriedade Industrial, pg. 166.  



Também não se pode confundi-lo, com a garantia constitucional deferida ao 

cidadão de exigir do Estado o reconhecimento do seu direito de autor, e de lhe estender 

tutela jurisdicional, posto que, esta garantia, ainda que instrumento assecuratório dos 

direitos fundamentais, possuem sua mesma natureza destes, como afirmava Sampaio 

Dória21.  

Na tradicional distinção realizada para as normas, segundo sua natureza como de 

direito público ou privado, como informa o mestre Tércio Sampaio Ferraz Jr.22, não 

apresenta apenas interesse classificatório de ordenação, mas presta-se sobretudo, a 

identificar os princípios que devem orientar a aplicação de determinada norma, segundo 

sua destinação, à regência das esferas pública ou privada de interesses.  

Copisando a lição do insigne Professor, a esfera pública de interesses delimita 

aqueles que são comuns a todos, neutros na destinação pessoal, ligados à gestão de 

necessidades coletivas, e de garantia mais eficaz pela estrutura orgânica do Estado, já 

criada com esta finalidade, que por cada indivíduo em particular. Sobre estes interesses é 

que se estendem as chamadas normas de direito público, orientadas, sobretudo, pelos 

princípios da soberania, da imperatividade, e da estrita legalidade.  

Quanto à esfera privada de interesses, manifesta-se primordialmente na forma 

abstrata de liberdade essencial, porém política, na qual se deve constituir a conduta 

humana dentro da sociedade, materializada pelo poder de destinar a si e a seus bens, da 

forma que lhe convier, sem ofensa aos interesses da esfera pública, e garantida sobretudo 

pelo Estado e   contra   o   Estado.  Sobre    esses    interesses   se   estendem   as   

chamadas  normas  de   

 
 
___________ 
21 Silva, José Afonso da, ob.cit., pg. 183  
22 Ferraz Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao Estudo do Direito, pg. 138 e segs.  



direito privado, orientadas pelo princípio da autonomia da vontade privada e da legalidade 

excepcional e genérica. 

Situamos então, a natureza do direito do autor sobre sua obra, sob o manto das 

normas de direito privado, porque se trata da tutela de interesses do âmbito da autonomia 

particular em desfrutar ou gerir.  

Assim, cabe ao indivíduo, dentro das faculdades que a envoltória social de tutela 

lhe garante, criar ou não criar, ceder ou não ceder sua criação, destruir ou manter sua obra, 

em síntese, assumir sua disposição voluntária sobre esta.  

Concluímos assim por localizar os direitos autorais, neles incluídos os direitos 

industriais, entre os direitos subjetivos privados, segundo a doutrina de Vicente Ráo23, que 

copisando os passos de Augusto Thon, que entende que:  

“(...) a tutela jurídica dispensada a uma pessoa, cria o seu 

direito privado, no pressuposto de haver sido concedida 

uma pretensão privada, para o fim de atuar os 

imperativos que  tutelam  seus  interesses. O  direito   

privado assim entendido compete, precipuamente, ao 

indivíduo contra o indivíduo. Mas, nos mesmos casos em 

que entre   os indivíduos pode surgir uma pretensão 

privada, a comunidade jurídica, em particular o Estado), 

a si mesma atribui, em relação aos indivíduos (e 

reciprocamente) uma pretensão igualmente privada, 

reconhecendo, dessarte, a existência de direitos privados 

da comunidade   
 
 
 
 
______________ 
23 Ráo, Vicente, O Direito e a Vida dos Direitos, pg. 918/919.  

 



e contra a comunidade (ou entre vária,y comunidade.y). 

Todas as normas que fundam (criam) direitos privados 

dessa natureza, nós podemos designá-Ias como normas 

‘privatísticas' (Befugnisse), .feitas para criar ou extinguir 

direito,y privado,y, ou faculdades privadas. "  

 

O terceiro fundamento diz respeito ao aspecto sui generis da construção jurídica dos 

direitos do autor, que emerge da controvérsia doutrinária quanto a sua classificação 

específica entre os ramos dos direitos subjetivos, onde as correntes divergentes 

tradicionais os localizam, ora na qualidade de direitos reais, ora na qualidade de direito da 

personalidade24, ou outros.  

Nesse debate, a primeira corrente, mais tradicional, contando entre seus defensores 

com o Prof. João da Gama Cerqueira25, entende a existência de uma relação de caráter real 

entre o autor e a obra, apresentando-se como um tipo de direito de propriedade.  

Por esta corrente, o direito do autor consiste num poder individual sobre a coisa 

criada, ainda que de caráter imaterial, excluindo de seu exercício, as demais pessoas.  

O prestígio desta corrente pode ser percebido, pela sua adoção, na construção das 

codificações modernas desde o século passado, muitos desses códigos ainda vigentes, 

embora a doutrina atual se afaste do seu estrito dogmatismo.  

Esta corrente é combatida porque, entre as características dos direitos autorais, 

podem ser identificados com nitidez, aspectos não coincidentes com os típicos dos direitos   

 
 
 
_______________ 
24 Bittar, ob. cit., pg. 20 e 21.  
25 Ob. cit., pg.166  



reais como a aderência definitiva da obra ao autor, e outros que são da essência ao direito 

de propriedade, mas que não são inerentes aos direitos autorais, como a perpetuidade.  

Há de se recordar também a sutil comparação de Georges Ripert26, quando 

assevera que:  

"A propriedade das coisas corpóreas comporta em seus 

atributos o exclusivismo. As coisas existem em 

quantidades limitadas. Quem tem a posse e a disposição 

da coisa, encontra nesse gozo exclusivo, vantagem ou 

satisfação. Retira o bem do gozo comum, donde os velhos 

ataques socialistas ao direito de propriedade.  

As propriedades naturais são de outra natureza. Quem é 

titular de uma, cria pessoalmente seu direito sem tirar 

nada de ninguém. O comerciante que se estabelece nada 

toma dos outros, exatamente como o autor que compõe 

uma obra. Mais ainda, longe de retirar alguma coisa 

comunidade, entrega-lhe sua obra. A propriedade não 

vale senão pela exploração e a exploração supõe a 

procura e a conservação de uma clientela. "  

A segunda corrente, também tradicional, situa os direito do autor como um direito 

pessoal, no sentido de ser um direito da personalidade, sem confundir com outros 

significados que a doutrina costuma dar à expressão direitos pessoais,27, como subdivisão 

dos direitos subjetivos, abrangendo, entre outros, os direitos obrigacionais.  

____________ 
26 Ripert, Georges. Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno, pg 201 e segs.  
27 Machado Neto, A .L. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, pg. 159.  



Em síntese, nessa segunda corrente, os direitos autorais são entendidos como 

direitos pessoais, porque são inerentes à própria pessoa do autor.  

Esta corrente, encontra respaldo na doutrina de Tobias Barreto, seus adeptos 

consideram a obra como um pedaço da personalidade do autor, da qual não pode afastar- 

se, e tão ligada à pessoa do criador, que este pode fazer ou não uso da obra, ou mesmo 

impedir que dela desfrute a sociedade, se não permite sua produção ou circulação.  

Para esta segunda corrente, o aspecto patrimonial, também presente nos direitos 

autorais, é um elemento acessório, apartado da natureza essencial daqueles direitos, que se 

manifesta essencialmente pelo vínculo exclusivo do autor com a criação.  

A doutrina manifesta nesta teoria é combatida, justamente por não estabelecer 

solução adequada para o elemento patrimonial, também inerente aos direitos autorais.  

Seus adversários entendem que aquele elemento se situa na essência daqueles 

direitos, inclusive por se constituir numa das razões fundamentais para o alcance jurídico 

de sua regulação, e que mesmo a origem da proteção aos autores, na sua história, surgiu 

com a finalidade de garantir o proveito patrimonial daqueles.  

Na elaboração do Código Civil brasileiro ainda em vigor, esta segunda corrente foi 

vencida, como informa Bevilaqua28 no trecho abaixo, prevalecendo a primeira, que 

assume os direitos autorais como tipo de propriedade imaterial, sob os lineamentos de 

direitos reais.  

"0 Código Civil trata o direito autoral como propriedade 

imaterial, e por essa razão lhe traça seus lineamentos 

legais neste lugar, entre o domínio e os direitos reais  

______________ 

28 Bevilaqua, Clovis, Código Civil dos Estados Unidos -comentado por Clovis Bevilaqua, vol.I, pg. 1.115  



sobre coisa alheia. Isto porém não significa de se 

conhecer que haja nesse direito, além de um aspecto 

geral, outro pessoal, que se não desprende da própria 

personalidade do autor.  

 

Antes de discorrer sobre a terceira corrente, vale recordar uma outra teoria 

desenvolvida para caracterizar a natureza dos direitos autorais, que é a chamada Teoria do 

Monopólio29, surgida na doutrina italiana, e protagonizada principalmente por 

Franceschelli.  

Esta respeitável teoria identifica duas qualidades essenciais de direitos no cerne 

dos direitos autorais que são: Primeiro, o direito de produzir e explorar uma obra criada, 

de natureza técnica ou artística, o que reafirma seu conteúdo patrimonial. Segundo, a 

proibição a terceiros,  adquirentes   ou  não, de  produzir  ou  reproduzir a  obra, oponível  

erga omnes pelo autor, como seu direito absoluto.  

A Teoria do Monopólio também combate a teoria da propriedade, porque o direito 

de propriedade tem como uma de suas características, a perpetuidade, ausente nos direitos 

autorais, de caráter eminentemente temporário desde a origem.  

No entanto, essa teoria também não confere solução completa ao conteúdo 

personalista dos direitos autorais, sobretudo, com respeito aos artísticos e literários.  

A terceira corrente, mais atualizada e que prevalece atualmente entre os 

especialistas30, reconhece uma categoria diferente e autônoma para os direitos autorais,  

 

____________ 
29 Domingues, Douglas G. Direito Industrial -Patentes, pg. 53 e segs.  
30 Ráo, Vicente, O direito e a Vida dos Direitos, vol. 2, pg. 913/914.  



que os situam numa posição apartada, com relação à tradicional subdivisão dos direitos 

subjetivos em reais, pessoais e obrigacionais.  

Devido aos seus efeitos de seu conteúdo expressarem-se, ora com características de 

direito real, ora com características de direito da personalidade, essa corrente inaugurada 

por Edmond Picard31 denomina-os de direitos intelectuais, como um quarto sub-ramo dos 

direitos subjetivos.  

Em verdade, mesmo os adeptos puristas das duas primeiras correntes extremadas, 

expressam consistentes ressalvas quanto à singularidade específica dos direitos autorais, 

assumindo que, não se pode, de fato, abrangê-los por um todo, nas classificações I 

tradicionais, sem reconhecer-lhes atributos típicos.  

Desse modo, os defensores da natureza real dos direitos autorais, não lhes 

desconhecem o aspecto pessoal, embora não predominante, e os adeptos da natureza 

pessoal dos direitos autorais, porque aderentes à pessoa do autor, consentem na existência 

de uma singular relação pessoal-patrimonial, onde prevalece o primeiro vínculo.  

Mesmo assim, as duas correntes não lograram evoluir por si só, para a aceitação de 

uma solução comum, hoje predominante, que assume a singularidade substancial e 

relevante para o ordenamento, dos direitos autorais.  

Em parte, contribuiu para isto, a rigidez civilista de outros tempos, e o 

pragmatismo normativista, sempre a ser sopesado, quando da aplicação concreta do 

direito, e que se expressava, no caso, pelo acolhimento sistemático tal como disposto no 

Código Civil em vigor.  

 
 
 
_____________ 
31 Bittar, Carlos Alberto, Contornos Atuais do Direito do Autor, pg.30.  



No Brasil, embora nossa Magna Carta de 1988, ainda tenha situado os direitos 

autorais como propriedade, ainda que especial32, sucedeu-se, em 1998, um passo 

normativo decisivo para a situação sistemática dos direitos do autor, de forma apartada dos 

direitos reais estritos, com o advento da nova lei 9.610/98, consolidando os direitos 

autorais, e revogando expressamente os artigos do Código Civil relativos à propriedade 

autoral.  

A antiga lei dos direitos do autor, lei 5.988/73, embora tivesse revogado a regência 

da matéria de forma tácita, nos termos do art. 2°, parágrafo 1 °, in fine, não assumia força 

doutrinária categórica, como a que reveste a nova lei, ao revogar de forma expressa os 

artigos do Código Civil.  

No intuito de ilustrar a posição defendida por esta terceira corrente, que assume a 

intrínseca composição de interesses integrados nos direitos intelectuais, podemos nos valer 

da sutil distinção identificada por Tulio Ascarelli33, entre ato de criação e criação 

intelectual, onde o primeiro se constitui de fato jurídico34 conferente de efeitos morais e 

intransmissíveis para o criador, e o último, a obra objetiva, disponível à circulação, fruível 

para outros indivíduos, e conferente de efeitos patrimoniais, ambos fazendo emergir 

interesses, subsumidos à tutela do Direito.  

Sintetizando, de acordo com a terceira corrente doutrinária atualmente 

predominante, os direitos autorais constituem-se em um ramo autônomo de direitos 

subjetivos, que merecem a classificação apartada e específica, inclusive com uma 

denominação que já se firma, designada como direitos intelectuais.  

 
_________________ 
32 Silva, José Afonso, ob. cit., pg. 278.  
33 Ascarelli, Tullio, Teoria della Concorrenza e dei Beni lmmateriali, pg. 292, apud. Gama Cerqueira.  
34 Fato jurídico latu sensu, como elemento que dá origem aos direitos subjetivos, impulsionando a criação 
da relação jurídica (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. I, pg. 188) . 



Os efeitos dos direitos intelectuais portanto, por um lado manifestam-se em função 

do vínculo de propriedade reconhecido entre o autor e sua obra, e então suas 

conseqüências serão sobretudo patrimoniais.  

Por outro lado, conferem vínculo de identificação entre o autor e a criação, com 

conseqüências de caráter moral, ou imputáveis à honra do criador.  

Cabe ainda registrar, a natureza original do bem protegido pelos direitos 

intelectuais, a criação inédita, que, caracterizando-se como de bem imaterial, não se 

confunde com outros da mesma espécie, que também são compreendidos como imateriais, 

como os direitos de crédito, e que mesmo sendo incorpóreos, obedecem a regência jurídica 

dos direitos das obrigações.  

Da mesma forma, pode a criação estar exteriorizada em um bem corpóreo, como 

uma máquina, ou passível de manifestação apenas pela impressão causada aos sentidos, ao 

ser implantada no meio apropriado, como a tela ou o suporte de gravação.  

Há de se destacar também o internacionalismo dos direitos intelectuais, que, na 

qualidade de direitos fundamentais, e em virtude da natureza dos interesses que são 

protegidos, causam a transcendência dos limites dos ordenamentos nacionais.  

A tutela jurídica desses direitos não se restringe ao alcance único de sistemas 

normativos que, apesar de construídos sobre o mesmo fundamento principio lógico 

filosófico, regulam relações de interesses relevantes apenas no plano interno das 

sociedades nacionais.  

Pelo contrário, os direitos intelectuais, nos seus efeitos, ascendem ao plano do 

direito internacional, tanto privado como público, para sua proteção diante de interesses 

transnacionais.  

 



O conhecimento, no plano internacional, subsistem os princípios regentes dos 

direitos intelectuais, cujo conhecimento é fundamental para compreensão do 

entrelaçamento a que são submetidos os ordenamentos nacionais, em virtude da garantia 

necessária imprescindível, para a sobrevivência de um sistema seguro de proteção aos 

inventos que permita sua circulação comercial.  

Naturalmente, o sistema vige apenas entre as nações que estejam dispostas a 

acelerar seu desenvolvimento econômico e, com esse objetivo, assumem os deveres 

estabelecidos nas convenções internacionais, em contraposição aos direitos auferidos de 

desfrutar de determinado avanço tecnológico ou cultural.  

Os princípios de âmbito internacional são identificados por Bittar35, na Convenção 

de Berna, com a revisão realizada em Paris, em 1971, sob três premissas: o do tratamento 

nacional, o da proteção automática e o da proteção independente.  

Pelo primeiro deles, uma nação deve reconhecer aos estrangeiros os mesmos 

direitos reconhecidos aos seus nacionais, no que tange à proteção de direitos intelectuais. 

Isto equivale dizer que, por exemplo, os direitos intelectuais, na forma conferida 

aos nacionais pelos incisos XXVII, XXVIII e XXIX, do art. 5°, da Constituição brasileira, 

e ali garantidos da mesma forma para os brasileiros  e  estrangeiros residentes no país, pelo 

caput do mesmo artigo constitucional, devem ser reconhecidos também a outros 

estrangeiros, mesmo que não residentes no Brasil, pela integração do país ao sistema 

internacional de proteção aos autores, substanciada pela adesão aos tratados internacionais 

do gênero.  

 

 
 
______________ 
35  ob. cit., pg. 15 e segs.  



 
Não significa, porém, que a adesão aos tratados internacionais de proteção aos 

direitos do autor, estabeleça supremacia dos dispositivos daqueles sobre as normas da 

Constituição nacional.  

No caso específico brasileiro, embora a Constituição Federal acolha no art. 5°, 

parágrafo 2°, a ampliação de direitos fundamentais em função de tratados internacionais, a 

adesão às convenções internacionais de proteção de direitos autorais, deve ser entendida 

de forma restrita e integrada ao Texto Maior.  

Desse modo, a aplicação do tratado em integração como a Lei Magna, expressa 

apenas que, o fato de o estrangeiro não ser residente no Brasil, não é motivo suficiente 

para se lhe desconhecer a mesma proteção sobre suas criações, na forma como deferida 

aos nacionais e estrangeiros residentes no país, respeitados os termos da legislação 

infraconstitucional.  

Pelo segundo princípio, da proteção automática, reconhece-se um vínculo natural e 

intrínseco entre o autor e sua obra criada, sem necessidade de qualquer formalidade.  

O princípio não quer dizer que o criador não precisa preencher as formalidades 

administrativas de apresentação da obra e seu registro, no país de origem ou no qual 

pretende exercer privilégios de exploração, comprovando sua qualidade de autor da obra, 

se deseja obter a proteção legal sobre seus privilégios. Significa apenas que fica presumida 

a autoria, desde quando manifesta o pedido de registro do invento ou da obra, como first 

applicant, e sem necessidade de formas legais ou testemunhos para atestar suas 

afirmações, naturalmente sujeita à eventual contestação válida e tempestiva de outros 

interessados, que desconstitua a presunção.  

O terceiro princípio, da proteção independente, confere características de direito 

supranacional aos direitos intelectuais. Por meio dele, o autor não necessita de suporte  



jurídico no seu país de origem, entenda-se, registro oficial de sua obra naquele, para que 

obtenha este em uma outra determinada nação, onde deseje exercer o privilégio de 

exploração, desde que esta esteja vinculada ao sistema internacional de proteção dos 

direitos autorais.  

A simples invocação do direito convencional é suficiente para seu reconhecimento, 

entretanto, os registros obtidos em cada país são independentes entre si.  

Como efeito desse terceiro princípio, podemos concluir que, um escritor brasileiro 

residente no Brasil, pode produzir uma obra literária sobre Portugal, e lá registrá-la e 

editá-la, sem precisar fazê-lo antes no Brasil. Da mesma forma, uma multinacional 

estrangeira, sem sede no Brasil, pode desenvolver um produto específico destinado ao 

mercado brasileiro e efetuar aqui seu registro, no caso de todos os países envolvidos serem 

signatários das convenções internacionais. Assume porém o risco de que, no seu próprio 

país de origem, outra empresa registre o produto em seu próprio nome, sem restrições 

outras, que não às de eventuais disposições do direito nacional.  

Para evitar isso, o interessado fica habilitado, com fundamento no direito 

convencional, para requerer a prioridade de registro, garantindo a mesma proteção em 

todas as demais nações convenentes, desde que o faça no prazo de doze meses36.  

O entendimento da estrutura desses princípios internacionais, é fundamental para o 

estudo abrangente dos aspectos da tributação incidente sobre a tecnologia. A produção 

desta, protegida como tipo de direito intelectual, portadora, portanto, de sua natureza 

internacionalista já mencionada, sofre forte influência dos tratados de comércio, de câmbio 

e de tributação entre nações, sejam bilaterais ou multilaterais, que visam reduzir as 

barreiras à sua comercialização e difusão. 
______________ 
36 Silveira, Newton, A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais, pg. 19.  



2.3 -A DIVISÃO DOS DIREITOS INTELECTUAIS  

 

 

 

Os direitos intelectuais são divididos tradicionalmente em dois grandes ramos, em 

função do setor social de interesse e atividade aos quais são destinadas as obras criadas. 

Assim é que, costuma-se utilizar na doutrina e nos ordenamentos jurídicos, a 

expressão 'propriedade literária, artística, científica ou industrial', significando a tutela 

jurídica sobre os direitos dos autores, enfeixando com esta denominação, todos os ramos 

de criação humana, habilitados à busca de proteção legal para os privilégios de exploração.  

Os dois primeiros ramos, artístico e literário, em geral, estão ligados à produção 

cultural, destinadas ao campo da percepção e da expressão, onde buscam, sobretudo, a 

impressão favorável dos sentidos humanos, quanto ao estético e/ou ao intelecto.  

Embora sua proteção normativa, se destine sobretudo, ao plano patrimonial, como 

objeto principal, garantindo o privilégio de exploração ao seu criador, sua natureza 

apresenta forte conteúdo personalista, permitindo ao criador, inclusive, o impedimento de 

uso desabonador para sua pessoa.  

As obras deste ramo de criação, destacam-se principalmente pela sua manifestação 

inédita no mundo exterior, não raro acompanhadas da originalidade individual ou coletiva. 

Quanto aos dois últimos ramos, científico e industrial, seus conteúdos manifestam 

total predominância dos interesses patrimoniais, produtivos e comerciais, postos em 

mercado, e nos tempos atuais, a promoção de suas obras, depende cada vez mais de 

equipes empresariais despersonalizadas, do que esforço de iniciativa individual de 

talentos.  



De fato, a redução da importância do vínculo à personalidade, ou seja, do caráter 

moral dos direitos intelectuais de caráter científico ou industrial, se deve também ao cunho 

cada vez mais profissional que a produção de tecnologia assume no mundo 

contemporâneo, onde a formação de equipes de trabalho e o patrocínio empresarial, 

interessados na aproximação das estruturas de produção científicas e industriais, 

substituem cada vez mais as pioneiras iniciativas personalistas de cientistas e profissionais 

de oficio, desfazendo a identificação da obra com o criador individual, e vinculando com a 

empresa37 .  

Ademais, a complexidade e o vulto dos investimentos destinados a esse campo, 

impedem que outros empreendedores possam atuar de maneira eficaz nessa atividade, 

senão por meio da associação objetiva de recursos técnicos, humanos e financeiros.  

No entanto, o conteúdo personalista pode ser localizado com mais vigor, nesse 

ramo de criação intelectual, quando os direitos industriais específicos de produtos, 

processos ou instrumentos, estão acompanhados, de forma vinculada, por outros 

acessórios, como marcas de fábrica, de comércio ou signos, que até por si mesmo, são 

suficientes ao reclame de proteção. A presença desses acessórios facilita a identificação 

pública dos bens tutelados, construindo recíproca relação de prestígio ou descrédito, do 

fabricante ou comerciante com o bem.  

Ainda quanto às criações intelectuais de natureza industrial, convém frisar, como 

lembra o mestre Newton Silveira38, que não só a originalidade se constitui em pressuposto  

para seu reconhecimento e proteção, mas ergue-se o requisito da novidade, como atributo 

justificativo. Isto porque nesse campo de atividade, o valor da criação será mensurada,  

 
__________________ 
37 Comparato, Fábio Konder, ob. cit., pg. 43.  
38 Silveira, Newton. Curso de Propriedade Industrial, pg. 16.  



sobretudo, pela utilidade e ganho econômico apropriável, que o bem trouxer ao sistema 

produtivo comercial, ao contrário dos outros, destinados à expressão cultural.  

Resumindo, embora a maioria dos bens protegidos pelos chamados direitos 

intelectuais, sejam de natureza imaterial, dois grandes ramos de identificação daqueles, se 

firmam com expressivo vigor, na dinâmica das sociedades modernas: os direitos do autor, 

assim denominados pela doutrina em geral, aqueles dirigidos à proteção da produção 

cultural, como a das obras literárias ou artísticas, e os direitos de propriedade industrial, 

destinados à proteção de criações técnico-científicas ou industriais.  

Destaca-se ainda como singularidade do segundo ramo, a extensão da proteção 

jurídica, além das obras criadas como as invenções e projetos de interesse industrial, como 

também a outros elementos de interesse comercial, como as marcas e os nomes, que 

aderem à qualidade dos produtos ou seus produtores.  

A divisão que apontamos toma-se ainda mais evidente no plano internacional, onde 

se localizam os direitos intelectuais, pela existência formal de dois principais tratados 

multinacionais de proteção daqueles direitos, a Convenção de Paris, assinada em 1883, 

revista em Estocolmo, em 1967, referente à propriedade industrial, ratificada pelo Brasil, 

pelo Decreto 1.263/94, e a Convenção de Berna, assinada em 1886, e revisada em Paris, 

em 1971, ratificada pelo Brasil, pelos Decretos n° 75.669/75 e 76.905/75, relativa às obras 

literárias e artísticas, hoje reunidas na Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI)39, órgão internacional da hierarquia de instituição especializada da ONU, segundo 

o acordado na revisão de Estocolmo, em 1967, ratificada pelo Brasil, pelo Decreto n° 

75.541/75.  

 
_________________ 
39 Vaz, Isabel. Direito Econômico das Propriedades, pg. 413.  



Em conclusão, podemos constatar, portanto, quanto à divisão dos direitos 

intelectuais, que a proteção jurídica da produção e circulação da tecnologia, pode ser 

localizada no ramo específico identificado como o da propriedade industrial.  

Por sua vez, estes também podem ser subdivididos nos segmentos orientados, por 

uma parte, para a normatização e controle sobre patentes de inventos e projetos, e de outra 

parte, para a regulação e controle de marcas de comércio e fabricação.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2.4 - A TECNOLOGIA NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO 

 

 

 

O desenvolvimento de técnicas de produção industrial como fenômeno sócio- 

econômico no Brasil, ponto de partida da utilização de tecnologia no sentido estrito 

moderno, inaugura-se com o evento histórico do traslado da família real e corte portuguesa 

para o Brasil40.  

A incipiente atividade industrial surgida na colônia, no decorrer do século XVIII, 

predominada por manufaturas, foi bruscamente abortada por um Alvará Régio de 1785, 

que proibia qualquer dessas atividades na colônia, e extinguia as existentes, sob pretexto 

de manter a escassa disponibilidade da mão de obra existente, para as atividades intensivas 

da lavoura.  

O evento do traslado da corte, como ensina a história, trouxe como principal 

conseqüência, a emissão da Carta Régia de 1808, que determinava a abertura dos portos 

brasileiros às nações amigas, como desejavam os parceiros dos portugueses, para facilitar 

sua integração ao comércio internacional e complementar ao esforço de guerra europeu.  

Naquele mesmo ano porém, outra relevante decisão política régia era editada, com 

a expedição de um novo Alvará, autorizando atividades industriais, e revogando o anterior, 

de 1785, que as proibia.  

Logo após, em 1809, outro Alvará Régio completava a nova diretriz política, com 

disposições de incentivo ao desenvolvimento das atividades de indústria na colônia,  

 
______________ 
40 Cerqueira, João da Gama Tratado da Propriedade Industrial, pg. 23 e segs.  
  



inclusive traçando facilidades aduaneiras para importação e exportação de produtos, 

iniciando assim a retomada daquelas atividades técnico-produtivas.  

Concomitantemente a essa liberação, regulava-se também a concessão de 

privilégios de invenções e o estímulo aos que instalavam maquinarias e processos 

produtivos.  

No plano jurídico porém, o estudo da evolução da normatização sobre a proteção 

de direitos intelectuais no ordenamento brasileiro, deve ser iniciada pelo exame do 

acontecido no plano constitucional.  

São raras as referências nas Constituições do mundo ocidental, apesar dos direitos 

intelectuais, ou autorais, estarem compreendidos no plexo nuclear dos direitos 

fundamentais, como liberdade social humana essencial, poucas delas os mencionam 

expressamente no seu texto.  

Próximos ao Brasil, como fontes influentes na formação histórica das nossas 

Constituições, podemos encontrar os dispositivos expressos de reconhecimento de direitos 

intelectuais presentes na Constituição norte-americana de 178741, na Seção VIII, do Artigo 

I, e na Constituição Portuguesa, de 1976, no artigo 42º42.  

A Constituição francesa não faz nenhuma menção especial ao direito dos autores 

sobre suas obras, nem mesmo na parte incorporada da original Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão.  

Outras ilustres Constituições européias, como as da Itália, Espanha, Alemanha e 

Inglaterra, também não se referem a esses direitos de forma específica.  

 

 
 
_____________________ 
41 Miranda, Jorge, Constituições de Diversos Países, Vol. I, pg. 337 e segs.  
42 Miranda, Jorge, ob.cit., Vol. II, pg. 225 e segs.  



 Sem maiores relações com o direito brasileiro, mas com interesse ilustrativo para o 

trato jurídico das questões autorais, temos o enquadramento construído pelas sociedades 

socialistas surgidas durante o século XX.  

Na antiga URSS e seus aliados43, a propriedade dos meios de produção era 

coletiva, mas os inventos técnicos e seus avanços eram desejados, e assim, eram ao mesmo 

tempo incentivados e disponibilizados para a coletividade.  

Desse modo, naqueles países, o autor mantém o direito moral e pessoal de 

identificar-se com a obra por um certificado e honrarias acadêmicas ou cívicas, mas o 

proveito patrimonial é usufruído pelo sistema coletivo de produção e consumo.  

Na China44, tal sistema está disposto na própria Constituição Popular Socialista, no 

art. 20, inclusive com a previsão de prêmios.  

No direito brasileiro, observamos que desde a Constituição de 1824, do Império 

independente e primeira do Brasil, estavam reconhecidos a proeminência dos direitos dos 

autores sobre suas obras, com seus eventuais efeitos econômicos, incluídos entre os 

direitos civis, embora sem distingui-los em artísticos, literários ou industriais, 

antecipando- se mesmo ao tratado internacional que traçou linhas gerais comuns para a 

matéria em Paris em 187845.  

Na vigência dessa Constituição, iniciaram-se as primeiras legislações sobre direitos 

autorais no Brasil, protagonizadas pela Lei dos Cursos Jurídicos, de 1827, que reconhecia 

o direito exclusivo dos professores sobre os compêndios que produzissem para aquele fim, 

e pelos Códigos Criminais, de 1830 e 1890, que puniam as infrações aos direitos alheios 

sobre criações e delitos contra a propriedade imaterial.  

_________________ 
43 Domingues, Douglas G. ob. cit., pg. 131 e segs.  
44 Miranda, Jorge ob. cit., Vol. I, pg. 241 e segs.  
45 Carvalho de Mendonça, J. X., Direito Comercial Brasileiro, vol V, 105, pg.133  



A Constituição de 1891, da Republica, mantém a relevância da proteção dos 

direitos intelectuais, incluindo-os também entre os direitos fundamentais. No entanto, 

avançando com relação a sua antecessora imperial, distingue os direitos de propriedade 

industrial dos direitos do autor, estes relativos a obras literárias e artísticas, e ainda dos 

direitos de propriedade de marcas de fábrica.  

 

 

"Art. 72...  

§ 25. Os inventos industriaes pertencerão a seus 

autores, aos quaes ficará garantido por lei, um privilégio 

temporário, ou será concedido pelo Congresso um prazo 

razoável, quando haja conveniência de vulgarisar o 

invento,  

§ 26. Aos autores de obras literárias e artísticas é 

garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela 

imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os 

herdeiros gozarão desse direito pelo tempo que a lei 

determinar.  

§ 27. A lei assegurará também a propriedade das 

marcas de fábrica. "  

 

Conforme os dispositivos, todos os tipos de direitos intelectuais estão equiparado grau de 

importância no texto constitucional, embora dispostos em incisos diferentes do mesmo 

artigo.  

 



 

 

Vale a pena ressaltar ainda que o texto constitucional de então, já previa a duração 

temporária dos privilégios de exploração dos direitos de propriedade industrial e dos 

direitos do autor, mas não prescrevia o mesmo para as marcas.  

Na vigência desta Constituição, foi editada a primeira lei específica sobre direitos 

autorais no Brasil, Lei 496, de 1898, que acolhia os direitos autorais como móveis, 

cessíveis e transmissíveis, porém reservando ao autor o poder exclusivo de modificar a 

obra46.  

Não muito depois, em 1916, era promulgado o Código Civil, vigente até hoje, que 

passou a tratar dos direitos autorais como direito de propriedade, segundo tendência 

doutrinária da época, regulando a denominada 'propriedade literária, científica e artística, e 

revogado expressamente apenas pela lei 9.610/98.  

A partir de então aumenta progressivamente a produção de decretos e 

regulamentos a direitos autorais no país.  

A Constituição de 1934 altera pouco, mas em pontos importantes, nas disposições 

quanto a direitos intelectuais, que permanecem mantidos entre os direitos fundamentais do 

cidadão.  

A primeira alteração é a permissão da possibilidade de resgate do privilégio de 

exploração de direitos de propriedade industrial, mediante indenização, caso sua 

vulgarização seja do interesse público. Nesse caso, apenas se estende a esses direitos, 

restrição ao direito absoluto de propriedade, já consagrada na doutrina jurídica daquele 

tempo. 

 
 __________________ 
46 Bittar, ob. cit., pg 74. 



A segunda alteração é a equiparação das marcas de comércio às marcas de fábrica, 

discriminando-as de modo expresso no texto, e ainda estendendo a tutela prevista para 

aquelas ao nome comercial.  

"Art. 113...  

18) Os inventos industriais pertencerão aos seus 

autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, 

ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização 

convenha à collectividade.  

19) É assegurada a propriedade das marcas de 

indústria e comercio e a exclusividade do uso do nome 

comercial.  

20) Aos autores de obras literárias, artísticas e cientificais 

é assegurado o direito exclusivo de reproduzi- Ias. Esse 

direito transmitir-se-á aos seus herdeiros pelo tempo que 

a lei determinar. "  

 

A Constituição de 1937 deve ser lembrada pela redução realizada nos direitos 

fundamentais reconhecidos, inclusive retirando do seu texto a tutela sobre os direitos 

intelectuais, rompendo a tradição constitucional então firmada e mais tarde retomada47.  

Naquele texto, os direitos autorais, como espécie de direitos de propriedade, 

conforme a então tradicional doutrina jurídica, podem encontrar-se implícitos no item 14,  

 

 
_________________ 
47 Bittar, ob. cit., pg.90 
  



do art. 122, que remetem à legislação infraconstitucional, a regulação do exercício da 

propriedade em geral.  

No entanto, durante sua precária vigência, foi promulgado o primeiro código de 

propriedade industrial brasileiro, o Decreto-lei 7.903, de 1945, que exigia o registro das 

transferências das licenças de exploração de direitos de propriedade industrial.  

Também nesse período, foram promulgadas dois importantes diplomas, vigentes 

até muito recentemente.  

O Código Penal, de 1940, dispondo de todo um Título, sobre os crimes contra a 

propriedade imaterial, apenas inteiramente derrogados pela recente Lei da Propriedade 

Industrial, n° 9.279/96, assim como o Código de Propriedade Industrial, Lei 7.903, de 

1945, também extinto pelo advento do mesmo diploma.  

A Constituição de 1946, inspirada nos ideais democráticos internacionais de pós- 

guerra, restaura o status constitucional dos direitos intelectuais, como direitos 

fundamentais, repetindo quase que fielmente, sem alterações relevantes, o texto da anterior 

Constituição de 1934 para aqueles direitos.  

A Constituição de 1967 realiza pequenas modificações quanto a tutela dos direitos 

intelectuais, produzindo diferentes efeitos jurídicos quanto à matéria.  

A primeira modificação refere-se à reunião, pela primeira vez, no mesmo 

parágrafo, dos direitos de invenção e dos direitos de exclusividade sobre marcas de fábrica 

e de comércio, e ao nome comercial, conjugando o plano fático sobre o qual atuam as 

normas dos direitos de propriedade industrial.  

A segunda modificação é a retirada do texto maior, da possibilidade de resgate do 

privilégio de exploração mediante indenização, quando a vulgarização atendesse ao 

interesse coletivo. Com essa alteração, restava limitada a legislação infraconstitucional, a  



regular apenas o prazo de duração, no que diz respeito à extinção do privilégio de 

exploração.  

Na vigência desta Constituição, foi promulgado novo código de propriedade 

industrial pelo Decreto-lei 254, de 1967.  

A Constituição de 1969, nas suas alterações sobre o texto de 1967, não incluiu 

modificações quanto aos dispositivos de tutela dos direitos intelectuais.  

Na sua vigência, entra em vigor mais um novo código de propriedade industrial, 

pelo Decreto-lei 1.005, de 1969, que substitui o anterior Decreto-lei 254.  

Em seguida, aquele diploma veio também a ser revogado, com a entrada em vigor 

de novo código trazido pela lei 5.772/71, cuja vigência perdurou por aproximadamente 25 

anos, até o advento da nova Lei da Propriedade Industrial, em 1996.  

Ainda nesse período, encontramos a Lei dos Direitos Autorais, n° 5.988, de 1973, 

vigente até o advento da lei 9.610, de 1998, para a matéria, que mantém apenas as 

disposições para registro de obras intelectuais da lei anterior, e ainda a combatida lei 

7.646, de 1987, sobre a propriedade e comercialização do software, revogada pelo advento 

da lei 9.609, de 1998.  

Nos dias atuais, a Constituição de 1988 mantém a proteção dos direitos intelectuais 

no mesmo plano constitucional, acompanhando as diretrizes dos tratados das Nações 

Unidas.  

Assim, sua tutela e garantia estão incluídos entre direitos fundamentais 

enumerados no art. 5°, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, que tratam dos direitos do autor, 

referindo-se ao plano artístico e literário e da propriedade industrial.  

Tratando de matéria de relevante interesse social, mas concernente ao campo do 

direito privado, no qual se localiza sua normatização infraconstitucional, a inclusão 



daqueles direitos intelectuais no núcleo fundamental objetivo e imutável da Federação 

brasileira como descrito, chama a si o manto protetor do Ministério Público, na defesa dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da CF 88, 

entronizando a matéria, por essa via, também no campo do direito público, no que diz 

respeito à garantia da plena cidadania.  

Não se restringe porém apenas ao plano dos direitos fundamentais, o alcance do 

texto constitucional no trato do tema tecnologia.  

No Título da Ordem Social da Carta Magna, duas menções à produção da 

tecnologia merecem ser destacadas, em complemento.  

Primeiro no Capítulo III, Da Educação, da Cultura, e do Desporto, situada na 

Seção II, da Cultura, o art. 216, inclui as criações tecnológicas no patrimônio cultural 

brasileiro.  

Depois, no Capítulo IV, da Ciência e Tecnologia, são delineadas diretrizes claras 

de inclusão, entre as tarefas do Estado, da atribuição de fomento e promoção da pesquisa 

científicas e tecnológica, sobretudo na busca de soluções nacionais para os problemas 

característicos brasileiros.  

Essas disposições programáticas específicas da Constituição de 1988, para a 

tecnologia, se constituem no principal avanço do atual texto maior sobre seus 

antecessores.  

Nesse sentido, cabe ao Estado, aí entendidas as três esferas de governo, nas suas 

competências e hierarquias, traçar planos de direcionamento para os investimentos 

científicos e tecnológicos, integrados com as demais políticas públicas econômicas e 

sociais, como a industrial, agrícola, de saúde, etc, que exerçam a liderança de um esforço 

conjunto dos segmentos público e privado para o desenvolvimento do país, preenchendo 

os ditames do art. 174 constitucional, que estabelece o planejamento estatal como 

determinante para setor público e indicativo para o setor privado.  



Na legislação infraconstitucional, a recente lei 9.279/96, da Propriedade Industrial, 

que substituiu a já obsoleta lei 5.772/71, antigo Código de Propriedade Industrial, trouxe 

inovações que asseguram a melhor integração do desenvolvimento tecnológico às 

exigências da globalização dos mercados internacionais.  

As principais modificações surgidas na nova lei48 trazem o reconhecimento de 

patentes vigentes nos países de origem, da introdução do chamado 'sistema pipeline', 

simplificação dos procedimentos administrativos e a possibilidade de outorga de licença 

compulsória.  

Em paralelo, o Congresso aprovou os tratados internacionais relativos a 

propriedade industrial, discutidos no âmbito da afamada Rodada Uruguai, do extinto 

GATT, denominados de TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights), no direito 

internacional.  

Pelo sistema pipeline, o Brasil se obriga a reconhecer patentes no seu território, 

durante o prazo que ainda restem vigentes nos países estrangeiros de origem.  

A simplificação dos procedimentos administrativos permite a concessão mais 

eficiente de marcas e patentes, de modo mais adequado à dinâmica da economia moderna.  

As licenças compulsórias a outros titulares impedem que o primeiro titular utilize 

de abuso do poder econômico, ou prejudique com sua inércia, o progresso tecnológico, 

permitindo a concessão da licença a outros titulares, em virtude de exploração inexistente, 

insuficiente ou abusiva.  

Quanto aos TRlPs, sua aprovação realiza mais um passo de aproximação da 

legislação brasileira em direção à integração globalizada, entronizando no nosso  

 
 
 
 
_______________ 
48 Tavares Paes, P. R. Nova lei de Propriedade Industrial, pg. 18 



ordenamento novos patamares mínimos49 de proteção da propriedade industrial, em lugar 

dos anteriores fixados na Convenção de Paris.  

Também de se ressaltar, a edição das leis 9.456/97 e 9.609/98, ambas com 

interferências sobre direitos intelectuais científicos e industriais, além da lei 9.610/98, que 

regulou por inteiro, os direitos autorais sobre obras intelectuais e artísticas.  

A lei 9.456, de 1997, trata da proteção sobre os cultivares, ou seja, a produção de 

plantas nativas ou de desenvolvimento científico local, visando ao mesmo tempo a 

integração a tratados internacionais50, a proteção da biodiversidade, e da biotecnologia 

agrícola nacionais.  

Essa nova lei orienta o Brasil no exemplo trilhado pelos Estados Unidos da 

América, onde desde 1930, a proteção da produção científica para a agricultura está 

equiparada à proteção dos direitos industriais pelo Plants Patent Act.  

A lei 9.609/98, é a nova lei para os programas de computador, software, no Brasil, 

que ficaram de fora da regulação fixada na lei 9.279/96, da propriedade industrial.  

Esta lei atende antiga reivindicação da comunidade internacional, eliminando 

discriminações entre empresas nacionais e estrangeiras51, no mesmo sentido das emendas 

constitucionais já promovidas, de interesse econômico, que facilitam a integração 

internacional globalizada.  

 

 

 

 

 
 
_____________ 
49 Leonardos, Gabriel F. Tributação da Transferência da Tecnologia, pg. 119.  
50 Silveira, Newton. A Propriedade Intelectual e as  Novas Leis Autorais, pg. 83 e segs.  
51 Idem, pg. 75.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3  

DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS SOBRE A 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 -O FENÔMENO TRIBUTÁRIO  

 

 

A atividade de tributação, em tempos contemporâneos, é uma tarefa privativa do 

Estado52, e consiste na extração de bens pecuniários de uma comunidade social, com a 

finalidade de reunir recursos para o sustento e atendimento das necessidades da própria  

comunidade.  

A atividade tributária privativa, praticada pelo Estado, emerge da sua atividade 

financeira, que por sua vez decorre de suas atribuições administrativas, na qualidade de 

representante formal do organismo social, que, recebendo suas funções definidas, trata de 

delimitar as necessidades de recursos para disponibilização dos serviços desejados, quando 

então retoma aos destinatários, a população, para que compareça com suas contribuições 

coletivas, cobradas pelo Estado sob a forma dos tributos.  

Ao longo da história da civilização, diversas modalidades dessa extração foram 

desenvolvidas, em função do grau de organização e padrão cultural de cada sociedade, 

sempre com a finalidade de garantir o sustento de uma estrutura orgânica que promova a 

segurança geral e o progresso.  

Assim, a atividade da tributação sempre esteve atribuída nas sociedades, aos 

detentores da autoridade de governo, mudando apenas em sua finalidade política, com a 

alteração do próprio conceito de Estado e do meio ambiente social53.  

Um rápido exame dos tipos de tributação exercidos pelos povos desde a 

Antiguidade, nos leva a constatar algumas ignóbeis práticas, hoje repugnadas pela  

_____________ 
52 Bastos, Celso R., Currículo de Direito Financeiro e de Direito Tributário, pg. 101.  
53 Rosa Jr., Luiz E. F. da. Manoel de Direito Financeiro & Direito Tributário, pg. 3 e segs.  



sociedade civilizada, como o confisco puro e simples, a pilhagem de guerra, as reparações 

de guerra54 e até mesmo a escravidão, que já foram utilizadas como meio de garantir 

sobrevivência de governos instalados, pela política ou pela força, e das comunidades que 

representavam.  

Na iminência de adentrar o terceiro milênio civilizado, as sociedades humanas 

contemporâneas exercem sua atividade de tributação segundo os critérios e limites 

estabelecidos para o sistema do chamado Estado Democrático de Direito, que significa, 

em síntese, uma estrutura orgânica dotada de autoridade e poder, destinada e limitada à 

garantia da segurança e liberdade do indivíduo comum, cuja igualdade entre pares, se 

estabelece pelo acesso disponível à ocupação de funções naquela estrutura e por um 

sistema de normas formais rígidas, as leis, cogentes para todos.  

Este tipo de Estado, moldado a partir das históricas lutas sociais dos últimos dois 

séculos, também necessita da arrecadação de recursos de seus cidadãos para exercício das 

suas funções, mesmo porque, a seleção destas funções, se realiza sobretudo pela 

legitimidade que adquirem, a partir da maior ou menor representatividade que expressam, 

dos interesses sociais coletivos.  

Dessa forma, a atividade de extração de tributos dos cidadãos, neste Estado 

contemporâneo, encontra-se limitada por normas rígidas, fixadas para impedir o avanço 

desmedido dos representantes sobre os representados, em agressão à sua liberdade política 

essencial, e a seus bens, fomentando a insegurança e o esgarçamento social.  

Os limites à ação expropriativa tributária do Estado, se constituem nos chamados 

princípios gerais de tributação, e entre outros, podem ser reconhecidos na estrita exigência 

da instituição de tributos pela via legal, na proibição do confisco de bens, pela  
____________ 

54 Baleeiro, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças, pg. 146.  



não surpresa na exação dos tributos, pelo respeito aos bens mínimos necessários à 

subsistência, na isonomia fundamental da exigência sobre todos os cidadãos ou na 

finalidade extrafiscal que se atribui à moderna destinação dos tributos.  

Na realidade, porém. a igualdade perfeita entre os indivíduos de uma sociedade 

não existe, senão perante a lei, e sobretudo para fins de tributação.  

O princípio fundamental da isonomia, genérico, se estabelece como um conceito 

político fundamental de igualdade entre os indivíduos perante a estrutura sócio-estatal 

coletiva, que se substancia no reconhecimento da necessidade de trato desigual aos 

cidadãos, na proporção de suas desigualdades naturais55, e como conceito jurídico 

obrigatório de obediência pelo legislador, ou seja, igualdade na própria lei 56.  

As desigualdades naturais entre indivíduos podem ocorrer por vários motivos, seja 

pela diversidade de aptidões, pela diferença de temperamento, de capacidade, e até por 

condição geográfica.  

No que diz respeito, porém, à atividade de extração tributária do Estado, a 

diferença mais significativa é a que se refere à capacidade contributiva para sustento do 

Estado e suas funções.  

Em apertada síntese, podemos entender que a atividade de extração tributária do 

Estado, busca obter recursos onde eles existem, ou seja, onde surge manifestação de 

capacidade econômica ou de riqueza disponível, posto que, de onde nada existe, nada se 

pode extrair, recordando um antigo brocardo jurídico, que resigna-se reconhecendo que:  

 

 

 

________________ 
55  Bandeira de Mello, Celso A .B. de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, pg. 10.  
56  Idem. Pg.10  



"Wo nichts  ist, hat selbst der Kaiser sein Recht verloren" 

(onde nada existe, até o imperador perdeu seu imposto)57.  

 

Acompanha essa orientação pragmática da atividade tributária do Estado, uma 

outra de mesma importância, que busca, em atenção ao verdadeiro sentido prático do 

princípio da isonomia, obter recursos pecuniários dos indivíduos segundo a sua 

proporcional capacidade contributiva58, aplicando a desigualdade básica que substancia 

aquele princípio.  

No Estado contemporâneo, produto de uma sociedade complexa e dirigida para o 

desenvolvimento econômico, a atividade tributária adquire finalidades mais extensivas que 

as originais, destinadas ao sustento da estrutura orgânica estatal, assumindo então o papel 

de instrumento de fomento e regulação da economia, caracterizando o conhecido 

fenômeno do intervencionismo estatal através do Direito59.  

A doutrina jurídica reconhece como 'efeitos extrafiscais', os resultados provocados 

sobre a economia em geral, pela diretriz política exercida sobre a atividade tributária, no 

intuito de fomentar o desenvolvimento social.  

Desse modo, a atividade tributária atual, orienta-se para a exação de recursos sobre 

o patrimônio particular nos cidadãos, em proporção aos limites destes, mas também, e 

acima de tudo, sobre a própria atividade econômica, muito mais relevante para a produção 

de riquezas na sociedade moderna.  

Encontramos assim, duas fontes básicas de recursos para financiamento das 

atividade estatais, a primeira, estática, sobre o patrimônio, e a segunda, dinâmica, sobre as  

_____________ 
57 Nogueira, Ruy Barbosa. Imunidades, pg. 108.  
58 Becker, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário, pg. 437 e segs.  
59 Gomes, O ., Varela, A ., Direito Econômico, pg.158.  



atividades mercantis, promotora fundamental da circulação das riquezas, com sua 

inesgotável e insaciável capacidade de acumulação de capital.  

O estímulo da atividade mercantil e desenvolvimentista, como diretriz de política 

fiscal, que se transforma mesmo num dos objetivos da atividade de exação de tributos, e 

cujos efeitos se conhece pela denominação de extrafiscalidade60 da política tributária, 

exige não só a atenção dos estudiosos do Direito, como também atrai o interesse de outros 

ramos de conhecimento como a Economia e a Sociologia.  

A atividade de produção intelectual é um fenômeno social, capaz de fazer surgir a 

disponibilidade econômica e o acúmulo de riquezas, sobretudo aquela destinada à 

produção científica e industrial, declaradamente voltada para a promoção do lucro e do 

desenvolvimento econômico.  

De fato, é possível constatar que os direitos intelectuais sobre a propriedade 

industrial, representam na estrutura econômica moderna, duas modalidades de riquezas: a 

primeira, o patrimônio em si materializado pela posse e disponibilidade dos direitos, em 

razão do reconhecimento aos autores, de poderes com características de propriedade, e a 

segunda, o acréscimo de receitas auferível pela circulação e disponibilização dos direitos 

para a coletividade, em virtude da demanda econômica latente no seio de uma sociedade, 

voltada sobretudo para a produção de tecnologia e desenvolvimento.  

Encontram-se, portanto, inexoravelmente imbricados nos direitos intelectuais de 

propriedade industrial, as duas fundamentais fontes de recursos atualmente identificadas 

para a extração de tributos: o patrimônio, que é do proprietário/autor, que representa o 

aspecto estático da riqueza, e a possibilidade de sua mercantilização, ainda mais rentável 

para seu produtor/promotor, e que representa o aspecto dinâmico.  
 
______________ 
60 Rosa Jr., Luiz E. F. da, ob. cit., pg. 6.  



Desse modo, emerge transparente o liame existente, nas sociedades 

contemporâneas, entre o fenômeno da tributação e os direitos de propriedade intelectual, 

principalmente para com aqueles dirigidos para a produção de tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 – A TRIBUTAÇÃO SOBRE AS ECONOMIAS PARTICULARES 

 

 

 

A palavra tributo tem sua origem no latim tributum do verbo tribuere que 

significava repartir por tribus 61, e depois repartir de um modo geral. 

No sentido financeiro, informa o mestre Aliomar Baleeiro, a palavra foi usada na 

origem para designar os encargos de qualquer espécie impostos a um povo vencido numa 

guerra, como indenização de perdas do vencedor e demonstrativo de subjugação dos 

primeiros a estes últimos. 

 

“Primitivamente, a palavra tributo tinha o sentido que 

damos, hoje, às reparações de guerra. Mas, ao passo 

que estas buscam justificação moral na despesa ou 

prejuízo que a luta causou ao vencedor, o tributo era 

imposição pura e simples deste ao vencido. Devia pagá-

lo porque estava à mercê do que o subjugara pelas 

armas. As guerras eram feitas, muitas vezes, para esse 

fim  apenas.” 62

Mais tarde, a palavra passa a denominar, em termos genéricos, as exações 

exercidas regularmente por    um   governo   sobre   seus  súditos,   com  a   finalidade    de 

_______________ 
61- Moraes, Bernardo Ribeiro de, Compêndio de Direito Tributário, vil I, pg. 349. 
62- Baleeiro, Aliomar, Uma Introdução à Ciência das Fianças, pg. 145. 



provimento das necessidades coletivas, recuperando em parte do seu sentido original,como 

de repartição de encargos entre os indivíduos.  

As sociedades mais recentes abandonaram os meios de tributação anacrônicos 

como as indenizações de guerra, o confisco de bens, as penalidades físicas e outras, 

incondizentes com os direitos humanos fundamentais universais e com as liberdades 

individuais imanentes atuais.  

A tributação nos tempos atuais é exercida pelos Estados, sob a modalidade de 

contribuição compulsória dos cidadãos, com a justificativa da existência de economias 

disponíveis por parte dos indivíduos componentes da sociedade, e em proporção àquelas.  

Na lição do mestre Alfredo Augusto Becker63, a política fiscal do estado discrimina 

'fatos-signo', presuntivos de renda ou capital ma composição das hipóteses de incidência 

das regras jurídicas tributárias.  

Muitos são os fatos econômicos que são identificados como expressão da 

aglutinação de riquezas ou de sua produção, que se tomam alvos do interesse tributivo do 

Estado, como podemos observar da receita de vendas das empresas e comerciantes, dos 

lucros auferidos por estes, da produção de bens, da circulação de bens, do patrimônio dos 

particulares, das rendas e mesmo das penalidades vinculadas, por atos infratores das leis.  

Estes fatos econômicos, em maior ou menor grau, podem tomar-se hipóteses de 

incidência de tributos, segundo suas modalidades, em função da potencial econômico que 

representem para a dinâmica da sociedade, ou pelo indício de capacidade jurídica que 

manifestem, como ensina o insigne mestre Amilcar Falcão64, de quem também são as 

palavras:  
_____________ 
63 Becker, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, pg. 458.  
64 Falcão, Amílcar, Fato Gerador da Obrigação Tributária, pg. 31.  



“Explica-se desse modo a dúplice assertiva feita ao 

início do presente capitulo: a) a de ser o fato gerador 

um fato jurídico, e nunca um ato negocial ou um 

negócio jurídico para o Direito Tributário, b) a de que, 

sendo para o Direito Tributário um jato jurídico, convite 

o jato gerador num fato econômico de relevância 

jurídica.”65  
 

Assim ocorre no Brasil, onde a Constituição de 1988 estendeu um grande passo no 

sentido da organização, sistematização e simplificação do sistema tributário brasileiro, 

hoje tão desvirtuado, que já demanda novo esforço ordenante no sentido de sua 

reestruturação. 

Em síntese, o sistema tributário brasileiro está disposto nas suas linhas gerais na 

Constituição do país, onde encontram-se vazados os tipos de tributo, os limites à atividade 

tributária dos membros federativos, os tipos de impostos e seus exatores competentes e o 

sistema de repartição das receitas fiscais.  

Na própria Constituição, complementada da mesma forma pelo Código Tributário 

Nacional, as espécies expressamente denominadas como tributos, são apenas os impostos, 

as taxas e as contribuições de melhoria.  

No que diz respeito ao princípio da capacidade contributiva, a doutrina costuma 

acolher os impostos e as contribuições de melhoria, como tributos fundados na capacidade 

contributiva, em virtude da aplicação daquele princípio desde a tipificação dos fatos 

geradores daquelas modalidades 66.  

_________ 
65 - Falcão, Amilcar, ob. cito pg., 31.  
66 - Oliveira, José Marcos Domingues, Capacidade Contributiva: conteúdo e eficácia do princípio, pg. 114.  



 
As taxas seriam então, tipos de tributos graduados na capacidade contributiva, 

onde o princípio constitucional estaria aplicado, apenas, com efeito sobre a quantificação.  

No entanto, outras modalidades tributárias podem ser identificadas no 

ordenamento brasileiro, ao lado daquelas, como espécies do mesmo gênero, como as 

contribuições sociais, contribuições parafiscais 67 e empréstimos compulsórios, não 

obstante o cerrado debate doutrinário quanto à verdadeira natureza tributária de muitas 

dessas modalidades.  

A natureza do fato gerador apontado pela lei como a hipótese de incidência de 

determinado tributo é que determina sua espécie.  

Assim, temos que os impostos são tributos que incorrem sobre situações fáticas 

selecionadas de forma independente, com relação a qualquer atividade específica do 

Estado. Tributos, portanto, não vinculados, na insigne lição do mestre Geraldo Ataliba 68.  

As taxas são tributos exigidos em função de poder de polícia exercido pelo 

Estado, ou utilização de serviço promovido posto à disposição por aquele.  

As contribuições de melhoria são decorrentes de obras públicas, e extraídos 

daqueles que podem ser especificamente beneficiados por elas, segundo a técnica vigente.  

 As contribuições sociais, em sentido estrito, podem ser exigidas para o sustento 

do sistema de seguridade social, instrumento primordial de solidariedade coletiva, e 

seguindo rotinas específicas para sua exigência, e vinculadas em termos de repartição.  

As demais contribuições parafiscais envolvem duas atividades estatais 

específicas alternativas, ou seja, a intervenção no domínio econômico ou a defesa de 

interesses de categorias profissionais ou econômicas, e a Lei Maior confere liberdade ao 

legislador ordinário em estabelecê-las 69.  
____________________ 
67 Baleeiro, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, pg. 64.  
68 Ataliba, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária, pg. 121.  
69 Ataliba, Geraldo, ob.cit., pg.170.  



 

Os empréstimos compulsórios, estão vinculados a necessidades de investimento 

público urgente e relevante ou para atendimento de despesas extraordinárias imprevisíveis 

provocadas por calamidade pública.  

Estes últimos têm ainda como característica, a obrigação vinculada do Estado de 

restituí-los aos cidadãos, tão logo cessem as circunstâncias que obrigaram sua instituição.  

Não custa recordar também as penalidades por infrações à lei, sobretudo às leis 

tributárias, que, em virtude de disposição legal transformam-se em obrigações principais 

com os mesmos efeitos, embora não possam ser assumidas como fonte regular de receita 

do Estado.  

De todas as espécies tributárias ou parafiscais descritas, a que melhor se 

enquadra no conceito genérico de tributo são os impostos, posto que, são as que melhor 

expressam a imperatividade (jus imperii) estatal, descortinada pelo poder de instituí-los 

segundo sua discricionariedade e oportunidade, nos limites constitucionais, sem que 

apresente outra contrapartida específica à sua exigência, senão o dever genérico de servir à 

sociedade.  

Os impostos, portanto, são os tributos mais restringidos pela Constituição, que 

lhes descreve os tipos autorizados.  

São também os que alcançam maior poder genérico de arrecadação sobre a 

sociedade e aqueles que mais fortemente incidem sobre a atividade econômica, segundo as  

modalidades específicas de sua extração.  

No ordenamento brasileiro, os impostos são caracterizados segundo a 

circunstância fática ou jurídica, que a lei identifica como passível de determinada 

incidência fiscal, e a competência para sua exigência é distribuída entre os membros 



federativos, sobretudo em função de suas relações com as competências constitucionais de 

cada membro, ou com a maior facilidade prática para sua arrecadação.  

Diversos são os fatos econômicos selecionados pela Constituição, como 

expressivos de riqueza econômica, e portanto, plasmados para a incidência de impostos.  

São eles:  

O comércio além fronteiras, controlados pelos tradicionais impostos aduaneiros 

reguladores da fluxo de caixa internacional e de indispensáveis efeitos extrafiscais.  

A propriedade de bens, sujeita aos impostos prediais urbanos, rurais e sobre 

veículos, e mesmo do eventual imposto sobre grandes fortunas, ainda não instituído.  

A transmissão de bens de bens inter vivos ou mortis causa, passíveis de alcance 

pelos impostos de transferência.  

O auferimento de renda, lucro ou acréscimo patrimonial, suscetível à incidência 

do imposto de renda.  

A circulação comercial de mercadorias ou serviços, sujeita aos impostos de 

consumo de produção e sobre serviços.  

As operações financeiras, segundo amplo conceito determinado em lei, 

submetidas à extração de imposto específico, e hoje ainda acrescido de complemento 

fiscal incidente sobre a só movimentação dos ativos financeiros disponíveis.  

Além dos impostos sobre os fatos ou atividades econômicas que a Constituição 

Federal elenca, não raro incidem sobre aquelas mesmas ou outras operações, inúmeras 

taxas, que são tributos vinculados a serviços existentes disponíveis ao cidadão, e que de 

alguma forma encontram-se relacionados com as atividades econômicas já submetidas à 

tributação pelos impostos, não obstante a expressa vedação constitucional, abusivamente 

desobedecida, de utilização da mesma base de cálculo para ambos os tributos.  



As taxas são tributos de livre instituição pelos membros federativos, em função 

apenas da disponibilização de serviço de interesse público relacionado à atividade 

econômica, ou exercício de poder de polícia, de suas respectivas competências 

constitucionais.  

Assim, quanto ao comércio internacional, temos as taxas de armazenagem, 

adicional de frete, adicionais portuários e até um contestado adicional de indenização dos 

trabalhadores portuários.  

Quanto à propriedade de prédios, surgem taxas como as de lixo e de iluminação 

pública, e quanto à propriedade de veículos, o seguro obrigatório. Na transmissão de bens, 

as taxas cartorárias.  

Sobre a lucro, renda das pessoas jurídicas, incidem adicionais diretos ou 

indiretos, em função do valor auferido.  

Para a atividade comercial, taxas específicas relativas ao poder de policia e de 

fiscalização, relativas a higiene, segurança, registros, entre outras.  

Nas operações financeiras, as taxas de serviços bancários, de abertura de 

créditos, de cadastramento, etc.  

Dos impostos existentes no sistema tributário brasileiro, vários deles incidem 

sobre os direitos de propriedade industrial, em termos de atividade econômica, ou seja, 

sobre o fato da circulação mercantil daqueles direitos, quando os autores/proprietários os 

disponibilizam ao comércio, com a finalidade de obtenção de lucros.  

Em análise preliminar, de acordo com o sistema tributário vigente, verificamos 

que os impostos que incidem, ou são passíveis de incidência, sobre a comercialização dos 

direito de propriedade industrial, em virtude desta comercialização produzir a ocorrência 

de fatos geradores daqueles impostos são:  



O Imposto de Renda, IR, o principal deles, quando incide sobre os rendimentos 

obtidos com a cessão contratual dos direitos de propriedade industrial, seja por pessoa 

física ou jurídica.  

O Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, quando os contratos de 

comercialização estão vinculados a operações financeiras internacionais, que são muito 

comuns, e provocam fatos geradores cambiais.  

O Imposto sobre Serviços, ISS, sobre aqueles contratos referentes à exploração 

de tecnologia cedida, acrescidos de prestação de serviços de assistência técnica, 

consultoria ou treinamento.  

O Imposto de Transmissão de Direitos, mortis causa, ITD, incidente sobre a 

transmissão sucessória sobre direitos de propriedade industrial.  

O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, incidente sobre os 

serviços fora do alcance da incidência do ISS, ou seja, não constantes da lista de serviços 

registrada na lei 45/86, cuja prestação, de alguma forma, seja parte do escopo do contrato 

de comercialização de direitos de propriedade industrial.  

Os demais impostos não incidem sobre fatos geradores, que possam ser 

provocados pela atividade de comercialização dos direitos de propriedade industrial.  

As contribuições sociais do CaPINS e do PIS, incidentes sobre o faturamento das 

pessoas jurídicas, também incidem sobre as operações de comercialização de tecnologia, 

quando o pagamento dessas operações resultam em receitas de empresas com sede no 

Brasil, não obstante a acirrada controvérsia vigentes na doutrina e jurisprudência pátrias, a 

respeito da extensão da base de cálculo de incidência daquelas exações 70.  

______________ 

70 Di Blasi, Gabriel, Garcia, Mário Soerensen, Mendes, Paulo Parente, A Propriedade Industrial, pg 



Quanto a outras exações, temos a tabela de retribuições do 1NPI, para os atos de 

registro e correlatos dos direitos de propriedade industrial, para que tenham sua 

exclusividade de propriedade e exploração garantida aos seus proprietários, licenciantes ou 

cessionários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 -A COMERCIALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

 

A comercialização dos direitos de propriedade industrial ocorre, em geral, 

através dos chamados contratos de transferência de tecnologia.  

Nesses contratos, os direitos de propriedade industrial são transferidos a terceiros 

para fins de exploração, mediante uma remuneração ao possuidor original ou legitimado, 

que pode, inclusive, reservar a si o direito de explorar concomitantemente os 

conhecimentos cedidos, seja pela aplicação direta na produção dos bens a que se prestam a 

tecnologia, ou também para contratar com outro interessado a transferência dos mesmos 

direitos.  

Os contratos de transferência de tecnologia são considerados contratos 

inominados, conforme a tradicional classificação doutrinária, que entende como contratos 

nominados, aqueles com disposições obrigatórias e específicas estabelecidas em lei, que 

geralmente os denomina segundo o tipo de operação comercial a que se destinam.  

Os contratos de transferência de tecnologia vigentes no ordenamento brasileiro, 

portanto, não têm sua tipicidade nem estrutura normativa fixada em lei.  

Devido a sua importância para a circulação comercial dos direitos de propriedade 

industrial, esses contratos sofrem regulamentações administrativas de cunho infralegal, 

elaboradas pelo INFI, órgão estatal responsável pelo registro e controle desses direitos no 

Brasil.  

Assim, o documento normativo inaugural da regulação dos contratos de 

tecnologia foi o Ato Normativo n° 15/75, hoje já revogado, que primeiro estabeleceu uma  

 

 



classificação daqueles contratos, segundo o tipo de operação que regulavam, atendendo à 

crescente demanda então vigente.  

Mais tarde, a Resolução n° 20/91 do INPI revogou o Ato Normativo 15/75, 

produzindo pequenas alterações na classificação ali disposta, e hoje, aquela Resolução 

também já foi substituída pelos Atos Normativos n° 115/93, 116/93 e 120/93, do INPI, 

que atualmente regulam a matéria.  

Segundo este último documento normativo, são seis as modalidades de contratos 

de transferência de tecnologia que podem ser reconhecidos para fins de registro e controle 

no INPI: os de licença para exploração de patente, os de licença para uso de marca, os de 

fornecimento de tecnologia ou know how, os de prestação de serviços técnicos, de 

franquia e de participação nos custos de pesquisa.  

Neste ponto, precisamos registrar uma diferença essencial reconhecida pela 

doutrina jurídica especializada, com relação aos tipos de contratos enumerados.  

Os dois primeiros tipos são contratos de licença e os demais é que de fato são 

contratos específicos dirigidos para a transferência de tecnologia.  

Os contratos de licença, que podem estabelecer exclusividade ou não, em verdade, 

são contratos de cessão, onde o licenciante renuncia a seu direito de uso exclusivo de 

exploração assegurado pela sua patente. Sua natureza jurídica pode ser de uma modalidade 

de contrato de locação, se há licença onerosa, ou de comodato, se o contrato é gratuito.  

Além disso, há de se observar que os contratos de licença de uso de marca, listados 

entre aqueles, em verdade não envolvem, de fato, nenhuma transferência de tecnologia, 

servindo-se apenas como instrumento comercial de proteção contra o uso indevido de 

nome ou signo comercial e sua remuneração ao licenciante.  

 



Os outros quatro tipos de contratos enumerados é que, de fato, destinam-se à 

transmissão dos conhecimentos tecnológicos, e exigem vínculo mais permanente entre os 

contratantes.  

O contrato de licença de exploração de patente é aquele pelo qual o proprietário 

de determinada obra registrada, cede seu privilégio exclusivo de exploração a terceiro 

interessado mediante remuneração, podendo haver como acessório ao ajuste principal, 

contrato de fornecimento de assistência técnica ou de know how, para a correta exploração 

da tecnologia cedida. A licença concedida no contrato, também está obrigada a registro no 

INPI.  

O contrato de licença de uso de marca, de modo similar ao anterior, é aquele pelo 

qual o proprietário de uma marca registrada, de comércio, indústria e serviços, cede a 

terceiro interessado seu privilégio exclusivo de uso da marca, mediante remuneração.  

Este contrato também pode estar associado a outras modalidades de contratos de 

transferência de tecnologia e exige averbação no órgão controlador.  

O contrato de fornecimento de tecnologia ou de know how é aquele pelo qual, o 

fornecedor repassa conhecimentos técnicos aos interessados compradores, em troca de 

remuneração.  

A tecnologia ali fornecida pode ser sigilosa ou de domínio público, patenteada ou 

não, tendo este contrato como característica, que o conhecimento será transmitido em 

definitivo ao adquirente, uma vez que este não poderá desconhecer do que já aprendeu, a 

menos que se trate de contrato sobre tecnologia de domínio público, patenteada, associada 

a contrato de licença temporária de uso de patente.  

O contrato de prestação de serviços técnicos ajusta o fornecimento de serviços, 

por parte do possuidor da tecnologia aceder, que permitirá a exploração do tomador, 



podendo estar ainda associada a contrato posterior de assistência técnica, no qual o 

fornecedor apenas assiste à absorção paulatina complementar da tecnologia adquirida pelo 

tomador.  

O contrato apenas de prestação de serviços técnicos não garante a transferência 

completa da tecnologia, permitindo a preservação, na prática, da exclusividade do domínio 

desta pelo fornecedor. Quando há contrato de assistência técnica, o conhecimento 

efetivamente transmitido não pode ser impedido de exercício posterior ao contrato pelo 

fornecedor.  

O contrato de franquia, instituído pelo AN 115/93, é dos mais atuais. Trata-se de 

um contrato complexo que envolve diversos acessórios que, por si mesmos, poderiam 

estabelecer-se como contratos autônomos. Estes contratos em associação porém, 

caracterizam um vínculo mais forte permanente entre fornecedor e tomador, sendo o 

primeiro remunerado por todas as cessões concedidas.  

O contrato de franquia pode incluir licença de uso de patente, fornecimento de 

know how, prestação de serviços técnicos, de assistência técnica, ou ainda outro tipo de 

característica específica do negócio contratado, integrante necessário do seu conjunto, 

como por exemplo, um padrão de publicidade. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 -OS ROYALTIES E OUTRAS BASES DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO  

 

 

Identificados como fenômenos sociais capazes de manifestar potencial 

econômico, as operações de comercialização de direitos de propriedade industrial, podem 

ser alcançadas pela faixa de incidência de diversos impostos.  

Torna-se necessário então, examinar como ocorre a identificação dos fatos 

econômicos geradores do efeito tributivo de impostos.  

Antes porém, é importante retoma um pouco na história do direito tributário 

brasileiro para lembrar que, na vigência da Constituição de 1946, de acordo com seu art. 

203, os direitos do autor estavam imunes à incidência de impostos, o que significava que, 

além de nenhum imposto direto gravar aqueles direitos, nenhum dos demais impostos 

então vigentes podia alcançar sua exploração ou privilégios.  

A expressão direitos do autor, embora no sentido daquele texto constitucional, 

quisesse referir-se aos direitos de criação intelectual, sem dúvida, poderia ser ampliada 

para incluir os direitos de propriedade industrial, tradicionalmente abrangidos por aqueles 

na doutrina jurídica.  

Os direitos de propriedade industrial, entretanto, sofriam incidência tributária, a 

partir das taxas exigidas pelo DNPI, então de natureza tributária.  

Mais tarde, com o advento da EC 09/64, foi alterado o referido art. 203 do texto 

constitucional, que restringiu aquela imunidade sobre os direitos do autor, determinando 

que sobre estes não haveria incidência de impostos diretos, mas sua exploração e 

privilégios estariam sujeitos às exações pertinentes dos demais impostos vigentes.  

 



A produção constitucional posterior omitiu-se quanto a referências sobre os 

direitos de autor, mantendo o alcance dos impostos sobre a exploração de direitos autorais, 

segundo a forma e base de cálculo peculiares de cada um, embora nem todos de incidência 

possível sobre os direitos de propriedade industrial.  

O primeiro deles, e de maior relevância, é o imposto de renda que se exige dos 

rendimentos advindos da cessão ou contratação onerosa dos direito de propriedade 

industrial.  

O fato gerador do Imposto de Renda, segundo o CTN, é a aquisição de 

disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos produzidos por meio de capital, 

trabalho, ou ambos em conjunto, e demais acréscimos patrimoniais de outras origens.  

Segundo a lição do mestre Aliomar Baleeiro71, a legislação tributária acolhe o 

conceito de renda, segundo a teoria econômica que a entende como acréscimo de valor, 

ressalvando de sua abrangência as heranças e doações, construindo assim um sentido 

próprio da expressão para o Direito.  

A base de cálculo para incidência deste imposto é o montante pecuniário 

delimitado, capaz de significar o aumento patrimonial, que no caso dos direitos de 

propriedade industrial é representado, em geral, pelos chamados royalties.  

Assim, para compreender a incidência do imposto de renda sobre a 

comercialização da tecnologia, antes será necessário registrar o significado da palavra 

royalty.  

Royalty ou royalties, no plural, é a palavra absorvida da língua inglesa, que 

denomina em termos genéricos, a remuneração que cabe a determinado detentor de 

direitos exclusivos de exploração de uma tecnologia, para romper com sua exclusividade  
______________ 
71 Baleeiro, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças, pg. 311.  



para com determinado interessado, mantendo ou não seu próprio direito de permanecer  

explorando a tecnologia.  

A palavra royalty, no sentido técnico utilizado para a comercialização da 

tecnologia, pode ser traduzida como regalia, privilégio exclusivo do rei72.  

A expressão se aplica tanto ao ramo dos direitos intelectuais como ao dos direitos 

de propriedade industrial, e segundo as convenções internacionais, significa a 

remuneração paga pelo uso, concessão de uso ou fruição de direitos do autor sobre obras 

literárias, artísticas e científicas, incluindo filmes e programas de rádio e televisão, e pela 

utilização dos direitos de propriedade industrial referentes a marcas, patentes, processos e 

know how, bem como a locação de equipamentos industriais.  

Os royalties, portanto, na qualidade de contrapartida pecuniária obtida pelo 

cedente da tecnologia, constitui-se em meio de acréscimo patrimonial para este, 

informando a base de cálculo passível de incidência do imposto de renda, como de fato, 

determinam as leis tributárias específicas.  

construindo assim um sentido próprio da expressão para o Direito. Os royalties produzem 

ainda dois outros efeitos sobre a incidência do imposto de renda: o primeiro, como despesa 

realizada pelo comprador, entre os custos apuráveis para fins de cálculo contábil do 

resultado e o segundo, como a base de cálculo aferível para atendimento dos sistemas 

convencionais de impedimento de bitributação, vigentes em tratados internacionais 

bilaterais ou multilaterais.  

O lançamento do crédito de imposto de renda, exigível no caso de pagamentos de 

royalties, se dá pela incidência da alíquota 15 %, sobre a valor efetivo da remessa efetuada 

para o exterior a este título, retidos na fonte pelo pagante.  

__________________________________________ 

 72 Barbosa, Denis Borges, Tributação da propriedade Industrial e Transferência de Tecnologia, pg. 21.  



Essa alíquota foi estipulada pela recente lei 9.249/95, após quase 40 anos de 

vigência da alíquota tradicional anterior de 25 %, fixada na lei 3.470/58, e incide sobre os 

valores das remessas, em pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 

exterior.  

No caso de royalties pagos a empresa brasileira ou pessoa física domiciliadas no 

Brasil, a incidência de imposto de renda ocorre segundo os termos da legislação comum, 

quando da apuração contábil do lucro real ou presumido.  

O valor estipulado no contrato não produz efeito direto como base de cálculo do 

imposto, uma vez que este é extraído por ocasião do pagamento remetido, entretanto, o 

contrato deverá estar de forma obrigatória registrado no INPl.  

O segundo efeito relevante da tributação pelo imposto de renda dos royalties 

remetidos ao exterior é a possibilidade de dedução dos seus valores, como despesas 

operacionais da empresa pagadora no Brasil. 

Neste caso, a legislação limita essa dedução em até 5% sobre valor da receita 

líquida auferida pela empresa, para os pagamentos realizados a título de royalties a 

fornecedor situado no Brasil, pessoa física ou jurídica, como determina a lei 3.470/58.  

Quando o pagamento dos royalties é devido a fornecedor domiciliado no exterior, 

o limite de dedução será aquele atribuído pelo Ministro da Fazenda, como autoriza a lei 

4.506/64.  

Atualmente esses limites de dedução estão fixados entre 1 % e 5 % segundo a 

Portaria 436/58, do Ministério da Fazenda.  

A possibilidade de dedução dos valores remetidos ao exterior a título de royalty, 

porém, só poderá ser realizada quando o contrato encontra-se registrado no lNPI.  

 



A lei 8.383/91 também contribuiu para a legislação sobre royalties, quando 

extinguiu a antiga vedação estipulada na lei 4.131/62, que proibia remessa de pagamentos  

de royalties, entre filial no Brasil e sua matriz no estrangeiro, ou sócio pessoa física 

domiciliado no exterior.  

A terceira ocorrência relevante quanto à incidência do imposto de renda sobre 

royalties refere-se aos acordos internacionais bilaterais contra a bitributação, dos quais o 

Brasil é signatário, que buscam eliminar a possibilidade da incidência do mesmo tipo de 

imposto sobre a mesma base de cálculo, por países diferentes.  

As convenções internacionais estipulam alíquotas máximas de incidência de 

imposto de renda retido na fonte, em grau inferior à alíquota comum determinada pela 

legislação brasileira. Assim, os fornecedores de países que mantêm esses tratados com o 

Brasil são beneficiados pela redução da alíquota, em relação a fornecedores de outros 

países.  

Além da redução da alíquota básica, algumas dessas convenções autorizam a 

consideração de um crédito de imposto presumido, considerando sempre o imposto como 

retido no país da origem do pagamento.  

Finalizando, vale ressaltar que, na prática comercial, na verdade, o fornecedor de 

tecnologia estrangeiro nada recolhe do imposto retido na fonte, uma vez que estabelece no 

contrato que o valor de seus royalties representa valor líquido a receber.  

Dessa forma o recipiente desconta o imposto na fonte, mas remete a quantia sem 

deduções, arcando de fato com o imposto devido.  

O IOF é o imposto de competência da União, que incide sobre as operações 

relativas a crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários. 

 



Quando ocorre a remessa de pagamentos de royalties ao exterior, nasce um dos 

fatos geradores do imposto, pela necessidade de conversão de moeda brasileira em 

estrangeira, que será disponibilizada ao fornecedor no seu país.  

Esse fato gerador provoca a incidência do imposto (IOF) sobre a base de cálculo 

representada pelo valor a ser remetido ao exterior, que toma-se mais um ônus acrescido à 

operação de comercialização da tecnologia. No caso de royalty pago a fornecedor situado 

no Brasil, naturalmente, não ocorre a incidência do IOF.  

Do mesmo modo como acontece para com a incidência do imposto de renda, o 

fornecedor esquiva-se do pagamento do IOF, repassando o ônus ao adquirente, quando 

estipula em contrato valores líquidos a receber pelo produto vendido, mesmo porque não 

conhece a legislação tributária brasileira.  

Dessa forma, embora o imposto incida sobre o valor a remeter ao exterior, o 

recipiente recolhe o imposto, mas remete o valor líquido, assumindo de fato o imposto  

devido.  

A incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS), de competência municipal, 

também pode estender-se sobre contratos de transferência de tecnologia73.  

No entanto, examinando os tipos de contrato reconhecidos naqueles atos 

normativos do lNPI, podemos constatar que, apenas em três das modalidades, seria 

possível a ocorrência do fato gerador do imposto.  

De fato, os contratos de transferência de tecnologia referentes a licença de uso de 

patentes, de uso de marcas e de participação em custos de pesquisa, não implicam na 

prestação de serviços que causem a exação.  

 
_______________ 
73 Barbosa, Denis B. Tributação da Propriedade l11dustria/ e Comércio de Tecnologia, pg. 219 e segs.  
 



De modo contrário, os contratos de know how, prestação de serviços técnicos e 

de franquia contêm no seu objeto, total ou parcialmente, a atividade de prestação de 

serviços, de valor estipulado, que motiva a incidência do imposto sobre serviços.  

Os serviços passíveis de suportar a incidência do imposto estão arrolados na lista 

definida na LC 56/87, à qual devem submeter-se todos os municípios que instituam nos 

seus territórios a cobrança do ISS, e foi elaborada com o intuito também, de afastar dos 

serviços enumerados a eventual incidência do ICMS dos estados sobre os mesmos 

serviços.  

Muito se discute na doutrina quanto à natureza da lista de serviços da LC 56/87, 

se taxativa ou exemplificativa. O STF já decidiu em definitivo, concluindo como taxativa 

a listagem da lei, comportando, porém, aplicação analógica.  

Assim, na lista de serviços citada, não há referência direta sobre serviço ou 

assistência técnica oriundos de contratos de transferência de tecnologia, mas em vários de 

seus itens é possível o enquadramento do objeto dos contratos de fornecimento de know 

how, prestação de serviços técnicos ou franquia, como por exemplo, os itens 21, 

assistência técnica, 22 -assessoria e consultoria de qualquer natureza, 23 -planejamento, 

coordenação, programação ou organização técnica ou 89 -engenheiros, arquitetos, 

urbanistas e agrônomos.  

No que diz respeito especificamente à propriedade industrial, podemos encontrar 

no item 47, o serviço prestado pelos agentes de propriedade industrial, intermediários 

oficiais da inscrição e manutenção do registro no INPI, como também a atuação autônoma 

desses agentes, no item 52.  

Encontra-se ainda, quanto aos contratos de transferência de tecnologia, do tipo 

franquia, o serviço prestado pelos agentes de intermediação de qualquer tipo de contratos  



dessa modalidade, no item 48, englobando, portanto, a franquia estabelecida com 

fornecedores estrangeiros.  

Tratando-se de imposto de competência municipal, urge examinar qual dos 

municípios estará legitimado a exigir a exação, uma vez que o contrato pode ter sido 

celebrado em qualquer lugar, ou mesmo no exterior.  

Viceja forte controvérsia doutrinária a respeito do local da cobrança do imposto. 

Isto porque o DL 406/68, estabelece que a competência será do município onde se situa o 

estabelecimento do prestador ou seu domicílio.  

Esta regra tem como objetivo, evitar as manobras dos prestadores de serviço, 

cuja sede encontra-se fora do local da prestação dos serviços, para não recolher o imposto 

naquele local, alegando a indicação de sua sede para pagamento do imposto, e de outra 

forma, também não contribuindo no município de sua sede, quando sonega a realização do 

serviço, uma vez que a administração fazendária local não pode fiscalizar a execução de 

serviço que não esteja no seu território.  

Dessa forma, costuma-se usar a extensão autorizada no art. 127 do C1N, para 

exigir o imposto dos prestadores de serviço sem estabelecimento no local da sua 

realização, pelo próprio município da ocorrência dos serviços, sobretudo no caso de 

contratos temporários.  

Em geral, as alíquotas do imposto, nos municípios que os instituem, variam de 

2% a 5 %, de acordo com o tamanho do município e do tipo de serviço.  

O ICMS é um imposto estadual, que incide basicamente sobre a circulação de 

mercadorias. As mercadorias são aqueles bens ou produtos que podem ser utilizados para 

a prática do comércio, estando então implícito que o vocábulo refere-se, em sentido 

estrito, a coisas corpóreas.  



Embora os direitos de propriedade intelectual, sobre tudo os industriais, também 

se prestem à comercialização, sua qualidade de bens imateriais e não corpóreos, os retira, 

em tese, do alcance da incidência do ICMS74.  

Os serviços prestados em virtude de contrato de transferência de tecnologia, em 

princípio, também não poderiam ser inclusos como alcançados pela faixa de incidência do 

ICMS.  

O fato gerador deste imposto, descrito de forma expressa na Constituição Federal, 

aponta sua incidência, além das operações de circulação de mercadorias apenas sobre as 

prestações de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal, e sobre serviços de 

comunicação.  

No entanto, as legislações estaduais, a exemplo da do Estado da Bahia, 

costumam ampliar a faixa de incidência do imposto, incluindo, entre outros fatos 

geradores não originais, o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, não 

compreendidos na competência tributária dos municípios, ou, ainda que na competência 

tributária dos municípios, exista ressalva na lista de serviços, garantindo a incidência do 

ICMS estadual, como o exemplo do item 99 daquela lista.  

Entende-se portanto que a competência municipal referida, excludente da 

incidência do ICMS, é aquela que diz respeito à aplicação do ISS, sobre os serviços 

listados na LC 56/87.  

Assim, se um contrato de transferência de tecnologia como os de fornecimento 

de know how, de prestação de serviços técnicos ou de franquia, inclui no seu objeto a 

prestação de serviços junto com o fornecimento simultâneo de mercadorias, ou mesmo de 

equipamentos, transferidos do fornecedor para o recipiente em definitivo, haverá a 

_____________ 

74 Di Biasi, Gabriel Garcia, Mário Soerensen, Mendes, Paulo Parente, ob. cit., pg. 202.  
 



incidência do ICMS sobre as mercadorias, e haverá também a incidência do ICMS sobre 

os serviços concomitantes" caso estes não estejam entre os inclusos na lista de serviços.  

Quanto às três demais modalidades de contratos, os de licença de uso de 

patentes, de uso de marcas, e de participação nos custos de pesquisa, embora, em geral, 

não compreendam a prestação de serviços, também podem ser alcançados pelo ICMS, nas 

mesmas condições relatadas, ou seja, a ocorrência simultânea de mercadoria junto com a 

prestação de serviços, estes fora do alcance do ISS.  

Por último, examinamos a possibilidade de incidência do ITD, imposto de 

transmissão de bens ou direitos, por doação ou causa mortis.  

A Constituição de 1988, no art. 155, inciso I autoriza a incidência deste imposto 

sobre a transmissão causa mortis, ou doação de quaisquer bens e direitos.  

O imposto não distingue, na sua incidência, as espécies de bens componentes do 

patrimônio transmitidos, por doação ou pertencentes ao decujus no momento do 

falecimento" sejam bens móveis ou imóveis" bens corpóreos ou incorpóreos75.  

Os direitos de propriedade industrial, como espécie do gênero direito de 

propriedade intelectual, portanto, bens incorpóreos, são direitos suscetíveis de transmissão 

por sucessão ou doação, que em si não se configuram como atos jurídicos de 

comercialização.  

Afinal, pela técnica jurídica de proteção desses direitos, que confere ao 

proprietário vantagem patrimonial, são garantidas ao autor a exclusividade de uso ou 

comercialização de sua obra.  

 
________________ 
75 Araújo, Petronio Baptista de. O Imposto Sobre a Transmissão da Propriedade, pg. 301.  
 



Desse modo, sem dúvida alguma pode ser constatada a possibilidade de 

incidência do ITD, quando transferidos direitos sobre propriedade industrial, sobretudo 

quanto à propriedade de marcas e patentes.  

No caso de doações, o transmitente doador pode ser pessoa física ou jurídica, 

mesmo que condicionada a encargo.  

Na transmissão em virtude de sucessão por morte, ocorrerá entre pessoa física 

falecida e pessoa física ou jurídica, herdeira ou legatária.  

Não pode ocorrer a incidência do imposto na sucessão entre pessoas jurídicas ou 

transmissão aos sócios no caso de extinção.  

Na verdade o principal obstáculo para a incidência deste imposto, é o 

estabelecimento da base de cálculo, sobre a qual será aplicada a alíquota devida.  

Em caso de morte ou doação, os direitos de propriedade industrial serão 

transferidos aos sucessores ou donatários, pelo prazo restante para vigência do privilégio, 

mas o valor dos direitos transferidos não podem ser apreciados com facilidade.  

Na verdade, tratando-se de bens imateriais exclusivos e sem similar, a 

apropriação de seu valor de mercado só poderia ser realizada em razão de algum possível 

contrato vigente de cessão dos direitos, ou por uma eventual oferta de compra em 

definitivo, uma vez que o donatário ou sucessor não terão interesse em declarar apenas 

para efeito de tributação.  

Acontece que, na técnica comum de avaliação dos bens arrolados em inventário, 

para fins do cálculo do imposto, não se incluem os frutos e rendimentos produzidos pela 

herança após a abertura da sucessão, uma vez nascem daquele patrimônio de forma 

independente de qualquer ato translativo76.  

76 Araújo, Petronio Baptista de. ob. cit., pg. 353.  



Em síntese, só poderiam ser objeto do imposto os bens existentes no patrimônio 

no momento da transmissão.  

No entanto, embora não discriminado na legislação brasileira, é possível utilizar, 

para fixação de base imponível ficta para incidência do imposto, um critério utilizado na 

legislação francesa para a transmissão de usufrutos, considerando a idade do usufrutuário e 

o tempo de aproveitamento do usufruto ou a expectativa de duração de sua vida 77.  

Na prática, porém, toma-se quase impossível uma avaliação segura do valor 

patrimonial dos direitos, sobretudo no caso dos direitos de propriedade industrial, quando 

pode ocorrer o abandono pelo não pagamento das anuidades, segundo as regras do INPI, 

impedindo assim a apuração de base imponível segura sobre a qual possa ser extraído o 

imposto.  

O exame da incidência tributária dos impostos brasileiros sobre a 

comercialização dos direitos de propriedade industrial, ou da transferência da tecnologia, 

vem demonstrar que, na verdade, os diversos impostos de possível alcance sobre aqueles 

direitos, conseguem atingir apenas os efeitos da comercialização, ou seja, atuam apenas 

sobre os fatos gerados por aquela operação original.  

O imposto de renda incide sobre os rendimentos auferidos, como também o faz 

para com outros tipos de rendimentos.  

O imposto sobre operações financeiras (IOF), incide sobre o câmbio inevitável 

de moedas, como inevitável para remessa de qualquer valor ao exterior, seja destinado a 

pagamento de royalty ou outra finalidade.  

O Imposto Sobre Serviços (ISS), atuará sobre o serviço prestado e não sobre a 

tecnologia em si transferida pelo contrato.  

77 Araújo, Petronio Baptista de. ob. cit., pg. 354 e segs.  



 O ICMS, da mesma forma anterior, apenas estendendo-se sobre qualquer 

mercadoria fornecida em definitivo que seja parte do contrato, mas não sobre a tecnologia 

transferida.  

Por fim, o Imposto de Transmissão estadual (ITD), que atuará sobre a eventual 

operação de transmissão dos direitos, mas não sobre a propriedade, de fato, dos direitos ou 

da tecnologia.  

Dessa maneira, é possível constatar, que nenhum dos impostos vigentes no Brasil 

sobre a propriedade, alcança os direitos de produção ou transmissão de tecnologia.  

No entanto, não há de se concluir pela impossibilidade material da instituição de 

um imposto pela propriedade de direitos intelectuais, sejam eles sobre criações artísticas e 

literárias, ou científicas e industriais.  

No Sistema Tributário Nacional, existem quatro impostos incidentes sobre a 

propriedade, sendo dois deles sobre a propriedade de bens imóveis, o ITR e o IPTU, e o 

terceiro sobre a propriedade de bens móveis, o IPVA.  

O último deles, o imposto sobre grandes fortunas, nunca foi instituído, em função 

da dificuldade da concepção e dimensionamento do seu fato gerador, da indesejável 

possibilidade da bitributação, da incerteza de sua eficácia de recolhimento, e sobretudo, 

pela robusta e silenciosa reação das elites patrimoniais.  

Entretanto, caso fosse um dia instituído, tal imposto poderia incidir sobre tudo 

aquilo que representasse propriedade de patrimônio, sejam bens móveis, imóveis ou 

direitos, como seriam os direitos sobre a propriedade intelectual ou industrial.  

Observe-se que os impostos referidos incidem sobre a simples propriedade do us 

seja, sobre o fato gerador da titularidade do domínio, independentemente da incidência de 

outros impostos sobre as operações transacionais que se realizem com os bens.  



Desse modo, não seria inédito no ordenamento brasileiro, a instituição de um 

imposto sobre a propriedade, que alcançasse o direito sobre a propriedade intelectual 

industrial, porque outros impostos existem que incidem sobre outros tipos de propriedade.  

Entretanto, talvez seja inédito no mundo civilizado, a instituição de um imposto 

sobre uma propriedade deste tipo.  

Em termos formais, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a instituição de 

um imposto deste tipo estaria impedida, antes de tudo, pela ausência de previsão 

constitucional.  

Desse modo, o primeiro passo para a concepção de um imposto sobre tais 

propriedades imateriais, seria o da edição de uma emenda constitucional que o incluísse 

entre os impostos autorizados, que poderia ser legitimado a qualquer das entidades 

governamentais.  

Por outra via, menos penosa, poderia ser usada a competência residual da União, 

prevista no art. 154, inciso I, da Constituição, para a instituição de um imposto sobre 

direitos intelectuais, exigindo para isso, apenas a promulgação por meio de lei 

complementar, e obedecidos os demais princípios constitucionais.  

Vale ressaltar que um imposto deste tipo, dificilmente deixaria de obedecer ao 

princípio da não cumulatividade, e não alcançaria nenhuma das bases de cálculo os fatos 

geradores de outros impostos previstos na Lei Maior.  

O argumento mais relevante contra a instituição de um imposto sobre a 

propriedade intelectual ou industrial, é o da inibição que tal imposto poderia trazer à 

criação humana, uma vez que atuaria quase que como uma punição, àquele que produzisse 

uma obra de seu gênio, que se prestasse à utilidade ou ao bem estar da sociedade humana.  

 

 



Assim, em troca do beneficio à coletividade oferecido, receberia em retomo um 

de gravame.  

O requerimento do registro da exclusividade de exploração da obra pelo 

indivíduo que a produzisse, estaria desestimulado, porque sujeitaria o autor à incidência do 

imposto, ainda que não houvesse rendimento desfrutável da obra.  

Em conseqüência, o indivíduo criativo não enxergaria beneficio palpável para 

sua criação e não desenvolveria, ou, caso a produzisse, a levaria para outro país, onde 

pudesse obter retribuição patrimonial.  

O mesmo não se pode dizer dos herdeiros e sucessores, que, não tendo produzido 

nenhuma obra, dela se beneficiam da mesma maneira, em acréscimo aos benefícios que 

desfrutam em conjunto com a coletividade em geral, pelo surgimento da obra.  

Nesse caso, o imposto não traria o desestímulo à criação do autor, nem estaria 

estritamente obrigado aos herdeiros ou sucessores, que poderiam renunciar a seus direitos 

de exclusividade de exploração, deixando a obra ao domínio público.  

Outro robusto argumento é o da dificuldade de estipulação da base de cálculo 

para apuração do imposto.  

No entanto, não há se entender tal tarefa como impossível, uma vez que em 

algumas circunstâncias fáticas previstas no ordenamento brasileiro, a estimação de um 

valor para os direitos intelectuais em desfrute é imprescindível.  

A mais importante delas, e no interesse do próprio autor, é quando surge a 

necessidade de indenização pelo uso indevido por terceiros de obras intelectuais ou 

industrias registradas.  

Outro momento pode surgir, quando tais direitos são legados em testamento em 

quinhão comum desigual, e em conjunto com outros bens.  



Embora muito rara, a estimação do valor potencial dos direitos será necessária, 

quando há determinação de desapropriação de criações científicas, artísticas ou 

tecnológicas, em nome do interesse público, como expressamente possibilita o parágrafo 

primeiro do art. 216, da Lei Maior.  

A faculdade de desapropriação desses direitos no ordenamento brasileiro, possui 

poucos exemplos paralelos em outras legislações, como informa Bevilaqua 78, ao comentar 

o Código Civil que também a previa, sob os auspícios de constituições anteriores.  

Em caso de desapropriação, será obrigatória a prévia indenização em dinheiro, 

nos termos do art. 5°, inciso XXIV, da Carta Magna, e então a fixação do valor da obra 

seria realizada por arbitramento pericial79.  

A determinação do valor da obra de forma estimativa, para fins de incidência de 

um eventual imposto sobre a propriedade intelectual, não seria um procedimento inusitado 

na prática jurídica brasileira, uma vez que assim também são lançados de oficio outros 

impostos sobre a propriedade, como o IPVA e o IPTU, onde o sujeito ativo competente 

aplica a alíquota legal sobre uma base de cálculo estimada tecnicamente, e não sobre o 

valor real de mercado do bem.  

Também não seria inútil a determinação de tal base de cálculo para a incidência 

do pretenso imposto, como acontece com o imposto de transmissão, ITD, que pode incidir 

apenas sobre os direitos existentes na data da transmissão, mas não sobre frutos futuros.  

Tratando-se de imposto sobre a propriedade, a incidência se daria em virtude do 

fato gerador da titularidade do domínio, e em função do requerimento do registro de 

exclusividade. A base de cálculo seria então estimada ano a ano, para seu lançamento.  
 
 
 
________________ 
78 Clovis Bevilaqua, Comentários  ao Código Civil dos Estados Unidos  do Brasil, pg. 1126.  
79 J. M. de Carvalho Santos, Código Civil Brasileiro Interpretado, Vol. VIII, pg. 452.  



3.5 -HISTÓRICO DA NÃO TRIBUTAÇÃO POR IMPOSTOS DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
 

 

 

 A Constituição brasileira de 1946, no seu art. 203, estabelecia que nenhum 

imposto poderia gravar os direitos do autor, ou a remuneração de professores e jornalistas.  

A disposição foi reafirmada pela EC 09/64, de 22/07/64, já posterior à revolução 

de 31 de março, que manteve a imunidade da incidência direta de impostos específicos 

sobre aquelas receitas, mas reconhecendo o alcance daquelas pelos demais impostos 

componentes do sistema tributário nacional, tornando quase letra morta daquele privilégio.  

A EC 18/65, que então reestruturou o sistema tributário nacional, excluiu do seu 

texto qualquer referência àquela antiga imunidade e a Constituição de 1967 sucessora, 

também não a mencionou. Os Atos Institucionais complementares, de 1969, não trataram 

em termos específicos de matéria tributária.  

A Constituição de 1988, neste aspecto, deu continuação ao sentido da reforma já 

realizada pela EC 18/65, estabelecendo em definitivo o princípio da generalidade e da 

isonomia, sobretudo impedindo, a exclusão da incidência de tributos sobre rendimentos de 

magistrados, e reforçando a alteração já realizada desde a EC 09/64, que afastara a 

exclusão de tributos sobre rendimentos de professores e jornalistas.  

No entanto, com relação à antiga imunidade dos direitos do autor, mantiveram-se 

omissos todos os textos posteriores à EC 09/64.  

A omissão, no entanto, não pode ser entendida como confirmação da imunidade, 

uma vez que cada Constituição inaugura um novo Estado de Direito para uma nação, e o  

 



novo texto, substituindo por completo o anterior, impede sua sobrevivência, senão por 

expressa referência de remessa constante do novo Texto Maior, quando admite eventual 

sobrexistência do substituído, porém com o status de legislação infraconstitucional80.  

A melhor doutrina sobre imunidade, no ensinamento do insigne mestre Paulo de 

Barros Carvalho, conceitua tal instituto com a definição de que são normas jurídicas 

constitucionais expressas e finitas, que restringem a competência dos entes federativos 

para exigir seus impostos sobre situações específicas81.  

Dessa forma, as imunidades seriam apenas aquelas expressas e delimitadas no 

Texto Maior, pois, nem mesmo a tradicional referência do mestre Aliomar Baleeiro82, a 

respeito dos princípios implícitos limitadores da competência tributária estabelecida, 

menciona a possibilidade de imunidades implícitas. 

Não sendo imunidade, uma vez que o texto constitucional não a declara, o que 

ocorre é a não tributação por impostos, dos direitos do autor e da propriedade industrial, 

como também ocorre com inúmeros outros fatos produtores de consideráveis efeitos 

econômicos ou jurídicos, mas que não se encontram plasmados como fatos geradores de 

tributo por si mesmos, uma vez que não estão identificados no texto constitucional como  

hipóteses fáticas de incidência. 

 A origem da não imposição de impostos sobre direitos do autor, surgida na 

Constituição de 1946, sempre foi explicada, na vigência daquele texto, como um 

suplemento à imunidade já também estabelecida para o livro, jornal, periódicos e o papel 

para sua impressão, completando um sistema protetor dos valores básicos da 

nacionalidade.  
_______________ 
80 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, pg. 112 e segs.  
81 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, pg. 111.  
82 Baleeiro, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, pg. 783.  
83 Lins, Miguel Loureiro, Célio. Teoria e Prática do Direito Tributário, pg. 436.  



Aquele privilégio, como ensina o mestre Aliomar Baleeiro, impedia o legislador 

ordinário de utilizar os impostos com o objetivo extrafiscal de controlar a liberdade de 

expressão de pensamento, seja pela instituição de impostos diretos ou pelo alcance dos 

demais impostos vigentes.  

Observando então que a imunidade principal permanece na Constituição de 

1988, que reafirmou a desencargo quanto a impostos dos livros, jornais, periódicos e o 

papel para sua impressão, é possível assumir que o espírito daquela antiga imunidade dos 

direitos do autor, permaneceria ali implícita, com a mesma finalidade anterior de impedir a 

constrição da liberdade de pensamento, por meio de efeitos extrafiscais de políticas 

tributárias.  

No entanto, se tal ilação pode ser assimilada quanto aos chamados direitos 

autorais relativos à liberdade de pensamento e expressão, como são aqueles referentes a 

obras literárias e artísticas, o mesmo não pode ser deduzido quanto aos direitos de 

propriedade industrial.  

Este sub ramo dos direitos autorais não tem objetivo de produção cultural ou 

intelectual, que justifique o exercício constrição econômica por eventual contraposição 

sócio-política.  

Na verdade, a extensão daquela antiga imunidade de impostos para os direitos do 

autor, até aos direitos de propriedade industrial, só teria sentido como incentivo à eventual 

produção de obras de criação industrial nacionais, e no caso de não ser reconhecida a 

mesma liberalidade para as obras de origem estrangeira, porventura em exploração no 

Brasil.  

Em termos atuais porém, em virtude dos tratados internacionais sobre 

propriedade industrial dos quais o país é signatário, e pela política de inserção do país na 



integração econômica como os países desenvolvidos, toma-se improvável o 

estabelecimento de descriminação sobre criações industriais em função de sua origem 

nacional ou estrangeira, invalidando a eventual utilidade de incentivo nacionalista, pela via 

da não tributação direta dos direitos de propriedade industrial, quando oriundos no 

território ou de autor nacional.  

O desencargo de impostos sobre a propriedade industrial, porém, uma vez não 

que não há previsão hipotética de incidência sobre o fato material, funciona como 

vigoroso estímulo genérico à produção e manutenção de avanços industriais, científicos e 

tecnológicos registrados no Brasil, da mesma forma como acontece nos demais países 

ocidentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  

DAS RETRIBUIÇÕES PELA PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 -A TRIBUTAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

 

 

 

Os direitos exclusivos dos autores sobre suas obras, na estrutura das sociedades 

contemporâneas, são um dos chamados direitos subjetivos disponíveis ao indivíduo e 

reconhecidos mesmo desde tempos imemoriais.  

Essa faculdade se estabelece sobretudo, como afirma Ripert84 porque aquele que 

produz, de sua criação e talento, determinado bem proveitoso à coletividade, seja pela 

natureza intelectual, da utilidade prática ou do sentido estético, está oferecendo algo de si 

àquela comunidade, que deve retribuir, no mínimo, com a distinção do seu autor na 

qualidade de seu benfeitor.  

Do contrário, não haveria incentivo ao desenvolvimento da criatividade humana, 

fundamental à evolução racional da espécie, e seus membros mais astuciosos, se sentiriam 

lesados na sua auto-estima não valorizada.  

No histórico jurídico ocidental, encontramos no século XVII, os primeiros 

destaques de reconhecimento dos direitos dos autores sobre suas obras no direito inglês e 

da então Cidade de Veneza85, reafirmados mais recentemente na Constituição norte- 

americana86, texto de produção original do qual derivam diversas construções 

constitucionais posteriores.  

________________ 
84 Ripert, George., Aspectos Jurídicos do capitalismo moderno, pg. 201.  
85 Domingues, Douglas.Gabriel, Direito  Industrial Patentes, pg. 9 e segs.  
86 Miranda, Jorge, Constituições de Diversos Países, Voto I, pg. 339 e segs.  
 



 

"Constituição de 17 de Setembro de 1787 

...Artigo 1 

Seção VI1I 

                             Competirá ao Congresso: ... 

                            Promover o progresso das ciências e das artes  e ofícios, 

                            garantindo por tempo limitado o direito e.exclusivo dos 

                            autores e inventores, sobre seus escritos e inventos. " 

Os direitos dos autores, na doutrina jurídica mais atual, assumem relevância de 

ramo independente dos direitos subjetivos, sobretudo pela dualidade das características 

reconhecidas aos seus titulares, conjugando elementos dos direitos da personalidade, que 

vincula a obra ao autor pelo aspecto moral, e elementos dos direitos reais, ao conferir 

privilégios de 'exploração econômica, expressando seu aspecto patrimonial87.  

Essa autonomia de qualificação dos direitos autorais, inclui os dois grandes sub- 

ramos em que se distinguem esses direitos, que são os direitos sobre obras voltadas ao 

intelecto e o artístico, e os direitos sobre as criações industriais e tecnológicos.  

No sistema jurídico vigente, aqueles que são titulares da criação de qualquer tipo 

de: obra, caso desejem exercer sobre esta o privilégio de sua exploração econômica, 

devem apresentar-se de forma pública, como seu autor, comprovando sua originalidade e 

ineditismo, para que possam assim obter da comunidade, informada oficialmente do autor 

e da obra, a garantia de reconhecimento de seu monopólio88.  

 
 
 
______________ 
87 Bitar, Carlos Alberto, Contornos Atuais do Direito do Autor  pg. 20  
88 Di- Blasi, Gabriel, Garcia, Mario Soerensen, Mendes, Paulo Parente, A Propriedade Industrial, pg. 31.  



O sistema desperta tanto interesse para as sociedades contemporâneas, que hoje 

encontra-se regido, de fato, por uma estrutura jurídica multinacional de tratados, 

assecurativa do respeito à exclusividade de exploração dos autores, sobretudo no que tange 

aos produtores de tecnologia industrial ou comercial.  

Desse modo, as nações instituem sistemas de registro e controle de obras de 

criação de todas as espécies, onde os interessados apresentam formalmente suas obras ou 

projetos que, após análise prévia quanto à originalidade, são tomadas públicas em veículos 

de informação especializados, com identificação detalhada da obra e de seus autores, 

quando então estarão suscetíveis de impugnação por terceiros, que porventura se 

considerem lesados pelo privilégio reconhecido ao titular que efetivou a iniciativa do 

registro.  

Em virtude da referida relevância da integração multinacional dos sistemas de 

reconhecimento de direitos autorais, os diversos sistemas nacionais estabelecem regras 

plurilaterais de validade dos registros existentes em outros dos países signatários, 

ampliando ao máximo a exclusividade do titular dos direitos registrados.  

Essas regras multilaterais estão reunidas na OMPI, Organização Internacional da 

Propriedade Intelectual, instituição internacional vinculada à ONU, que reúne a 

administração do tratados internacionais de proteção da propriedade industrial, sendo o 

principal deles, a Convenção de Paris de 1883, e de proteção de obras literárias e artísticas, 

pela Convenção de Berna, de 188689.  

Os sistemas de registros prestam-se para preservar o conteúdo moral da obra 

original, vinculado à personalidade do autor, aspecto mais importante para os direitos 

autorais oriundos de produções intelectuais ou artísticas.  
_____________ 
89 Vaz, I., ob. cit., pg. 412 



No entanto, principalmente para a garantia da exclusividade da exploração 

econômica, com suas inquestionáveis repercussões patrimoniais, é que buscam os autores 

ou inventores a proteção dos sistemas oficiais de registro.  

Nesse aspecto patrimonial, sobressaem-se acima de tudo, os direitos relativos à 

propriedade industrial e sobre tecnologia produzida, onde o conteúdo moral dos direitos 

autorais apresenta pouco interesse direto, diante do substancial proveito que sua 

exploração econômica representa.  

No caso dos direitos de propriedade industrial, a vinculação da pessoa do autor à 

obra poderá trazer proveito econômico apenas pela via reflexa comercial, quando aquele 

vínculo oferecer vantagens de imagem e de prestígio ao produtor.  

O procedimento de pedido de reconhecimento de direitos autorais, que se realiza 

com a busca dos sistemas nacionais de registro de obras intelectuais ou criações 

industriais, na maioria dos países exige pagamento de taxas para obtenção do registro 

definitivo e manutenção da exclusividade de exploração pelo prazo desejado.  

Nos principais países europeus e nos Estados Unidos da América, o prazo 

máximo de duração dos direitos é de 20 anos, assim como na China, Japão e Coréia do 

Sul. Na América do Sul, na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, o prazo máximo é de 15 

anos90.  

No Brasil, nos termos das novas leis, o prazo máximo de duração das patentes é 

de 20 anos, e de 15 anos para os modelos de utilidade. Quanto aos direitos sobre obras 

intelectuais, artísticas e audiovisuais, o prazo de duração dos direitos patrimoniais é de 70 

anos.  

A cobrança de taxas em contrapartida ao direito de exclusividade de exploração, 

acompanha as instituições de registros de direitos industriais desde seus primórdios, 
_________________ 
90 Di Biasi Jr., G, Garcia, M. S, Mendes, P. P. M., ob. cit., pg. 317 e segs.  



quando os privilégios eram concedidos pelos soberanos, a título dos execrados 

monopólios, quando então os beneficiários obrigavam-se a retribuir a concessão, com 

rendimentos para seus benfeitores91.  

Atualmente todos os países do chamado mundo civilizado mantêm sistemas de 

registros de direitos autorais, garantidos pela estrutura estatal, cobrando uma remuneração 

pelo registro e manutenção de sua exclusividade.  

Os pagamentos constituem-se em geral em dois tipos: uma retribuição pelo 

reconhecimento formal do registro e uma anuidade, com a qual se confirma 

periodicamente o desejo de manutenção da exclusividade registrada.  

Isto porque, não obstante o elevado número de pedidos de registros que se 

manifestam a cada ano, também é muito comum que o privilégio obtido não materialize os 

resultados econômicos esperados pelos crédulos requerentes, que, ao convencer-se do 

insucesso da criação registrada, decidem por seu abandono, desiludidos de qualquer 

possível vantagem futura, que justifique o dispêndio periódico com a preservação da 

exclusividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
______________ 
91 Domingues, ob cito pg. 140.  



4.2 -AS REMUNERAÇÕES DEVIDAS AO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL  

 

 

 

No Brasil, o sistema de registro dos direitos de propriedade industrial é mantido e 

controlado pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, criado pela lei 

5.648/70, em substituição ao antigo DNPI.  

O regulamento do sistema de registro da propriedade industrial encontra-se 

estabelecido na recente lei 9.279/96, que subdivide os procedimentos em função do tipo de 

obra que se deseja registrar.  

A lei acolhe cinco tipos de registro: relativo a patentes, de invenções ou de 

modelos de utilidade, de desenhos industriais, de direitos sobre marcas e de indicações 

geográficas.  

Estabelece ainda a competência do lNPI para registro obrigatório, sob averbação, 

dos contratos característicos de transferência de tecnologia, inclusive os de franquia que 

contenham tal objeto entre suas finalidades.  

Em função do tipo de bem de criação industrial que se busca registrar, existe um 

roteiro específico para obtenção da exclusividade de exploração, e exige-se um tipo de 

remuneração de retribuição e/ou manutenção para sua garantia permanente.  

No caso mais extenso, das patentes, seja de invenções ou de modelos de 

utilidade, é necessário um pagamento por ocasião da concessão da patente requerida, 

denominado de retribuição e outros periódicos, chamados de anuidades, que devem ser 

recolhidos a cada ano, após o terceiro contado da concessão da patente, enquanto existe o 

interesse de manter a exclusividade de exploração da obra.  



As patentes de invenção terão prazo de vigência mínimo de dez e máximo de 

vinte anos, desde que mantidos os pagamentos das anuidades, e as patentes de modelos de 

utilidade, podem vigorar entre sete e quinze anos, nas mesmas condições.  

Como o primeiro pagamento de anuidade apenas se toma obrigatório a partir do 

terceiro ano, isso significa que os dois primeiros anos de desfrute da exclusividade são 

gratuitos, compensando em parte, a exigência da retribuição pela obtenção do registro.  

Além dessas contribuições, outras são exigi das por procedimentos relativos a 

patentes como a concessão de licenças e cessões.  

Quanto ao registro de desenhos industriais, nenhum pagamento é exigido a titulo 

de retribuição pela concessão do registro. Obriga-se apenas uma retribuição qüinqüenal, 

após os primeiros cinco anos contados da concessão.  

O registro dos desenhos industriais têm duração de dez anos, podendo ser 

prorrogados por três vezes, por períodos de cinco anos, o que equivale a dizer, que há uma 

franquia de gratuidade na exploração, durante os primeiros cinco anos.  

No caso do registro de marcas, exige-se uma retribuição pelo seu registro ou 

prorrogação. Além disso, outras contribuições são cobradas por procedimentos correlatos, 

como licenças e anotações.  

O prazo de vigência das concessões de marcas é de dez anos, prorrogável por 

iguais períodos, sucessivos, sem limites.  

No caso das indicações geográficas, a lei remete ao INPI a competência para 

estabelecer regulamentos quanto ao registro e suas retribuições.  

Também para os contratos de transferência de tecnologia, fica delegada ao lNPI a 

atividade de seu registro e controle, que atualmente os identifica nos Atos Normativos n°  

 



115/93, 116/93 e 120/93, assim como a fixação de contribuições para os diversos 

procedimentos necessários a esta administração.  

Devido a suas atribuições originais e outras que lhe confere a nova lei da 

propriedade industrial, o INPI está autorizado a manter uma tabela de preços para os 

diversos serviços que presta, relativos ao registro e manutenção da exclusividade dos 

direitos industriais e outros correlatos.  

A delegação ao INPI, para o estabelecimento do montante das contribuições em 

contrapartida de seus serviços, foi atribuída pelo Decreto Lei n° 1.156/71, que autorizava a 

cobrança para custeio dos serviços discriminados no Decreto Lei n° 1.005/69, que então, 

era o Código de Propriedade Industrial vigente.  

O Decreto lei n° 1.156/71, ainda em vigor, autoriza a fixação dos valores das 

contribuições, por ato do Ministro da Indústria e Comércio, por proposta do INPI.  

Nos dias atuais, os valores estão contidos na tabela discriminada na Portaria 

MICT n° 59/97, de 27/05/97, que juntamos a este trabalho no Anexo I, incluindo não só as 

retribuições reconhecidas na lei, como outras, que o próprio INPI entenda necessárias para 

exercício de suas funções institucionais.  

Dessa forma, verificamos que, no Brasil, aqueles interessados em manter 

exclusivos seus direitos de exploração sobre obras de criação industrial, estão sujeitos a 

manter despesa regular periódica obrigatória com esta finalidade, ainda que módica ou 

bem espaçada.  

 

 

 

 



4.3 -A NATUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL  

 

 

 

O sistema de proteção aos direitos autorais, sobretudo dos direitos de propriedade 

industrial, sobre os quais nos debruçamos neste trabalho, demanda a organização de 

instituições e regulamentos que se ocupem da matéria, como realiza o INPI no Brasil.  

No entanto, não é possível enxergar com facilidade o enquadramento dos 

sistemas de proteção dos direitos autorais como serviço público, uma vez que, em verdade, 

essas instituições destinem-se a proteger interesses particulares perante a comunidade.  

Na lição do mestre Celso Bandeira de Mello92, tratando sobre os serviços 

públicos no Brasil, entendem-se com essa natureza, aquelas atividades de disponibilização 

de utilidade ou comodidade aos administrados, instituídos pelo Estado em atenção aos 

interesses que houver definido como próprios no sistema normativo.  

A doutrina jurídica, como conclui o ilustre mestre, embora seja capaz de 

conceituar e caracterizar os serviços públicos, na verdade não alcança classificá-los em 

definitivo, de modo exaustivo, entre todas a atividades praticadas numa sociedade, nem a 

isso se propõe.  

Em termos jurídicos, a doutrina entende caber ao intérprete competente, a tarefa 

de obter, em cada caso concreto, a definição condizente com a situação fática segundo os 

fatores extra jurídicos, sejam sociais, políticos ou econômicos93.  

 
_______________ 
92 Bandeira de Mello, Celso Antônio., Curso de Direito Administrativo, pg. 374. 
93 Idem, pg. 394.  



Dessa forma, em termos genéricos, entre as atividades praticadas na sociedade, 

sempre existem serviços que obrigatoriamente devem ser públicos, outros que apenas 

podem sê-lo e outros mais que não podem ser entendidos como tais.  

A principal origem da caracterização dos serviços públicos, no caso brasileiro, é 

a nossa Constituição, que estabelece, em geral, de forma discriminada, os serviços que 

devem ser promovidos pelas entidades federativas das três esferas, e distribui também pelo 

seu texto, segundo a pertinência da matéria, outras instruções quanto à prática de 

atividades de interesse coletivo ou fundamental às funções estatais.  

Em princípio, para identificação de um serviço público toma-se necessário 

observá-lo segundo dois aspectos, o material e o formal94.  

Pelo material, os serviços públicos são aquelas atividades que o Estado, tatu 

sensu, assume como suas, na disponibilização aos administrados de determinadas 

utilidades ou atendimento de necessidades.  

Pelo aspecto formal, os serviços públicos são aqueles que estejam submetidos a 

um regime jurídico-administrativo de direito público, onde a obediência ao princípio da 

legalidade vinculada, e de outros regentes dos atos administrativos, como a imperatividade 

e a presunção de legitimidade, vigoram para reger sua prática.  

Mesmo assim, não é tão simples, apenas com este critério de classificação, 

elencar ou apartar os serviços de caráter público daqueles que podem ser privados.  

Um dos principais pontos de atenção no estudo dos serviços públicos é sua 

diferenciação das chamadas atividades econômicas.  

Na Constituição, o essencial princípio regente dessas atividades, seguindo a 

orientação dos fundamentos da República e Estado Federal brasileiros, dispõe que aquelas  

94 Bandeira de Mello, Celso Antônio, ob. cit., pg. 376.  



devem ser exercidas pelo setor privado, destacando as ressalvas dos monopólios de 

atuação do Estado em algumas dessas atividades estratégicas, que ora sofrem forte ataque 

ideológico.  

Temos então nesses monopólios, algumas atividades econômicas executadas de 

forma exclusiva pelo Estado, mas que não podem ser caracterizadas como serviços 

públicos, porque, na verdade, tendo natureza de produção e comercialização de bens, e 

sobretudo, praticadas sob regime de direito privado, ainda que mais restrito, afastam a 

presença do aspecto formal.  

Por outro lado, encontramos atividades de relevante interesse coletivo, como a 

educação e a saúde, cujo dever de promoção pode ser encontrado de forma implícita nos 

próprios objetivos essenciais do Estado, e expressos na Constituição Federal, preenchendo 

o aspecto material da qualidade de serviço público, mas que também são facultados ao 

exercício pela iniciativa privada, sob regime de direito privado.  

Essas atividades, quando mantidas diretamente pelo Estado, sob regime de 

direito público, são enquadradas como serviços públicos, tanto pelo conteúdo material 

quanto pelo elemento formal.  

Acima de tudo, podemos compreender a prestação de tais atividades, educação e 

saúde, como serviços públicos, não só em virtude dos objetivos fundamentais do Estado 

referidos como de outras disposições que a Constituição estabelece nas seções específicas.  

Obriga-se então o Estado a mantê-los disponíveis e gratuitos aos administrados 

de forma genérica e permanente, cabendo à iniciativa privada o suprimento suplementar, 

desejada também como auxílio ao esforço nacional de oferta dos serviços.  

A Constituição brasileira, estipulando a repartição das competências 

administrativas dos diversos entes federativos, discrimina os serviços de atribuição da  



União, as tarefas de responsabilidade dos Municípios, e algumas poucas cabíveis 

aos Estados, que são encarregados, porém, da chamada competência remanescente.  

O princípio que rege a distribuição das competências administrativas é o da 

amplitude do interesse. Assim, cabe a União o trato das atividades e serviços de interesse 

nacional aos Estados as tarefas de interesse regional e aos Municípios as atribuições de 

interesse apenas local95.  

A discriminação das atribuições de atividades às entidades federativas. embora 

abundantes, sobretudo para a União. não são taxativas mas apenas enumerativas, cabendo 

a cada uma a atuação em atividades onde a manifesta amplitude do interesse lhe diga 

respeito, embora não expressamente discriminadas nas atribuições delegadas pelo Texto 

Maior.  

Esse entendimento não conflita com a existência da chamada competência 

remanescente ou reservada dos Estados federados uma vez que esta competência, 

resgatada na ausência de discriminação constitucional expressa quanto a determinada 

atribuição, só poderá ser exercida segundo a amplitude do interesse da atividade que se 

deseja praticar ou controlar represente e no limite dos territórios daqueles.  

Assim se a realização de determinada atividade ou tarefa representa interesse 

coletivo nacional, ainda que a responsabilidade por seu atendimento não esteja definida na 

Lei Maior, os Estados federados não poderão preencher sua ausência, senão nos termos do 

parágrafo único do art. 22 da Constituição, que exige lei complementar de autorização, e 

mesmo assim no âmbito de seus territórios e interesses autônomos.  

Da mesma forma, se determinada atividade representa interesse local de 

competência dos Municípios, embora não haja discriminação constitucional quanto a seu  

95 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional, pg. 264.  



exercício, não poderão os Estados assumi-Ia, a pretexto de sua competência remanescente, 

de modo que signifique praticar, de fato, intervenção nos assuntos de internos daqueles, 

devendo apenas limitar-se a estabelecer regras que se apliquem a todos igualmente, 

mantendo ressalvas à aplicação discricionária das legislações municipais.  

A análise das características dos serviços públicos torna-se importante, quando se 

constata o interesse público coletivo na manutenção de um sistema de registro da 

propriedade de direitos autorais, garantindo a exploração exclusiva de seus criadores.  

No entanto, ao examinar o art. 21 da Constituição Federal, que enumera as 

atribuições de competência administrativa da União, não se encontram entre estas 

nenhuma referência à organização ou manutenção de um sistema de proteção de direitos 

autorais, sejam do âmbito intelectual ou industrial.  

No art. 22 sucedente, da Lei Maior, que relaciona as matérias de competência 

legislativa privativa da União, no seu inciso XXV, encontra-se a referência aos registros 

públicos, onde poderia estar implícita, a atribuição de regular os registros de direitos 

autorais.  

No entanto, as atividades desenvolvidas pelo INPI, órgão responsável pelo 

sistema de proteção dos direitos industriais, e a própria amplitude e complexidade dos 

interesses envolvidos, ultrapassam em muito os procedimentos de simples registro, como 

os das atividades notariais, e não podem estar reduzidas a esta menção tão acanhada.  

Essa omissão pode conduzir à apressada conclusão de desobrigação da União, ou 

de qualquer outra entidade federativa, de instituição ou mesmo regulamentação legal dos 

sistemas de proteção dos direitos de propriedade industrial.  

A instituição de tais sistemas também não estão previstos nas atribuições 

enumeradas dos Municípios, pela óbvia amplitude do interesse além do âmbito local.  



Pela mesma razão, seria incorreta a conclusão, de que tal omissão constitucional 

obrigaria a remessa da matéria à competência remanescente dos Estados, de alcance 

também limitado.  

Entretanto, não podemos desconhecer da necessidade de instituição e 

manutenção de sistemas de proteção de direitos autorais, quer sejam intelectuais, 

artísticos, científicos ou industriais, como atribuição fundamental do Estado, tatu sensu, e 

no sistema brasileiro, da competência federativa da União.  

Esta competência encontra-se fixada, em termos implícitos, pela amplitude 

nacional do interesse a proteger, impossível de regulamentação distribuída por outros 

membros, sem relevante ameaça ao equilíbrio do princípio federativo.  

O principal substrato jurídico, para a obrigatoriedade do exercício da atribuição 

de instituição e manutenção de sistemas de proteção de direitos autorais, pode ser 

identificado, na inclusão destes entre os direitos fundamentais individuais e coletivos, nos 

incisos XXVII, XXVIII e XXIX, do art. 5°, da Constituição Federal.  

Ora, se tais dispositivos reconhecem aos cidadãos direitos exclusivos de 

exploração sobre suas criações, elevando-os à condição de direitos individuais, também 

estão estabelecendo, em definitivo, a obrigação essencial do Estado de garantir tais 

direitos, que não poderá realizar-se, senão pela instituição de sistema formal 

administrativo de reconhecimento e registro de tais direitos.  

Desse modo, o Estado protege diretamente interesses privados, por meio dos 

sistemas de registro de direitos autorais, como o do INPI, para os direitos de propriedade 

industrial, e pela via reflexa, também os interesses coletivos, em atenção à necessidade de 

resguardo, substanciado na garantia constitucional de reconhecimento da exclusividade de 

uso e exploração de obras originais de criação do gênio humano.  



Relevante suporte para o exercício da atribuição de proteção dos direitos de 

propriedade industrial, também pode ser reconhecido, nos tratados internacionais 

específicos da matéria, dos quais o Brasil participa, e que restariam descumpridos na 

ausência de um sistema formal de registro e reconhecimento daqueles direitos.  

Esses tratados estabelecem o recíproco reconhecimento de direitos de 

propriedade industrial a seus signatários, que precisam ser garantidos aos autores 

estrangeiros que porventura tenham suas obras utilizadas no Brasil.  

Além disso, ainda que não houvesse expressa referência no Texto Maior, aos 

direitos exclusivos dos autores sobre suas obras, como direitos individuais fundamentais, 

estes estariam estabelecidos pelos tratados internacionais referidos, nos termos do 

parágrafo segundo do art. 50 constitucional.  

A obrigação estabelecida nos tratados internacionais, de manutenção de sistemas 

formais de registro e reconhecimento de direitos autorais, em proteção à exclusividade de 

exploração dos autores sobre suas obras, fixa em definitivo a competência da União, como 

entidade federativa responsável por sua preservação e funcionamento, na medida em que a  

Constituição atribui a esta entidade, no inciso I, do art. 21, a responsabilidade soberana de 

manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, 

materializadas pelo exercício de relações diplomáticas e formalização de tratados.  

A referência do art. 22, inciso XXV, constitucional, incluindo os registros 

públicos, nos quais se enquadrariam os registros de direitos autorais, nas atribuições de 

legislação privativa da União, parece deslocada, quando contraposta com as disposições 

do art. 236, das Disposições Constitucionais Gerais, que sugerem a competência 

legislativa de outros entes federativos, pelo menos quanto à fixação de emolumentos, 

preenchimentos dos cargos, delegações e fiscalização.  



Desse modo, a localização constitucional mais apropriada para referência aos 

registros públicos, seria no art. 24, da competência concorrente, em sincronia com o art. 

236.  

A legislação infraconstitucional relativa a registros públicos que preenche, de 

fato, as atribuições conferi das pela Lei Maior no inciso XXV, do art. 22, é a lei 6.015/73, 

que trata apenas dos registros públicos civis gerais, indispensáveis para a disponibilização 

aos cidadãos de seus direitos sociais fundamentais, sobretudo relativos personalidade e 

propriedade.  

No entanto, outros diplomas infraconstitucionais podem vir a complementar o 

sistema de registros públicos, embora não necessariamente sob a competência da União 

entidade federativa, mas no atendimento de interesses coletivos de proteção de outros 

direitos fundamentais ou não, como os emergentes das relações comerciais, associativas 

ou outras, reclamadas de modo implícito ou expresso, em função da complexidade das 

relações sociais coletivas praticadas96.  

Neste caso, podemos encontrar os registros das juntas comerciais, os registros de 

sindicatos e convenções coletivas no Ministério do Trabalho, as inscrições de 

contribuintes nas repartições fiscais, e também entre outros, os registros oficiais referentes 

à proteção de direitos autorais e de propriedade industriais, conservadores de direitos 

individuais privados de interesse coletivo.  

Toma-se oportuno recordar também aqui a doutrina do insigne mestre Aliomar 

Baleeiro97, quando ressalta que só os agentes do Estado ou outros formalmente 

incumbidos de suas funções, como os notários, possuem competência para conferir fé 

pública a atos e  

_______________ 
96 Batalha, Wilson de Souza Campos, Comentário à Lei de Registro Público. Pg. 27.  
97 Baleeiro, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, pg. 331.  



documentos, com obrigatoriedade de reconhecimento e aceitação por parte de todos, 

sobretudo as entidades federativas entre si.  

Dessa função também estão incumbidos então, as instituições mantenedoras de 

outros sistemas de registros de interesses público, como os de proteção da propriedade 

industrial, porém com muitos mais efeitos jurídicos, uma vez que, as funções básicas de 

um registro público são a oposição contra terceiros, a eficácia entre partes, e o 

acautelamento de autenticidade e segurança98, enquanto que os registros de propriedade 

industrial, além destes, prestam-se ainda ao exercício de procedimentos administrativos de 

controle da exploração dos direitos de exclusividade.  

Reconhecendo a necessidade social da instituição de sistemas de proteção de 

direitos de propriedade industrial, prevista no Brasil no texto constitucional com direito 

fundamental, resta então demonstrar, o caráter de serviço público que assumem as 

atividades praticadas por seus órgãos.  

Os serviços públicos, na sempre lembrada lição do insigne Professor Bandeira de 

Mello99, são aqueles que se constituem no oferecimento de determinada utilidade ou 

comodidade aos administrados que, por serem reconhecidas como imprescindíveis à 

sobrevivência equilibrada e estável da sociedade, o Estado as assumiu como próprias de 

suas funções, e às quais estende o regime excepcional de direito público para sua 

prestação.  

Assim, no seu aspecto material, os serviços públicos seriam caracterizados pela 

disposição efetiva dos serviços pelo próprio Estado aos administrados, em atividades de 

seus absolutos interesses, demarcadas então pela essencialidade 100.  

_______________ 
98 Batalha, Wilson de Souza Campos, Comentários à Lei de Registros Públicos, pg. 24.  
99 Bandeira de Mello, Ce1so Antônio. A, ob. cit., pg. 374.  
100 Peixoto, Edison Araújo. Taxa e preço. Pg. 197.  



No aspecto formal, os serviços públicos seriam aqueles submetidos ao regime 

jurídico do direito público, privativo das atividades administrativas do Estado.  

Em ambos os aspectos podemos compreender o caráter de serviço público do 

sistema de proteção dos direitos de propriedade industrial, representado organicamente 

pelo INPI.  

Sob o aspecto material, trata-se de serviço público, uma vez que, de fato, está 

posto à disposição do público em geral, embora de utilização facultativa, em função dos 

interesses individuais privados, e que o Estado assume em função da relevância e 

essencialidade do interesse tutelado, para a sobrevivência existencial da estrutura sócio- 

econômica prevista na Constituição.  

Sob o aspecto formal, também se caracteriza o sistema como serviço público, 

uma vez que sua estrutura orgânica e seus procedimentos de registro, reconhecimento e 

manutenção, encontram-se estabelecidos em leis e regulamentos, evidenciando o regime 

de direito público que o rege.  

O regime de direito público se manifesta na imposição do órgão competente para 

administração do sistema, pela imperatividade dos procedimentos obrigatórios aos que 

desejarem beneficiar-se da proteção de seus direitos, e pela atuação vinculada aos 

regulamentos dos agentes em exercício nas suas funções, dos quais não podem afastar-se, 

sem esquivar-se de impugnação judicial dos atos e/ou responsabilização pessoal 

administrativa.  

Outra importante classificação doutrinária dos serviços públicos, é aquela 

ensinada pelo mestre Hely Lopes Meirelles, que os divide entre os serviços 'uti universi', 

ou gerais, e os serviços 'uti singuli " ou individuais.  

 



 

Os primeiros seriam aqueles fornecidos indistintamente a todos os cidadãos, 

beneficiando um número indeterminado de pessoas da comunidade, e que são mantidos 

por meio dos impostos.  

Os últimos são de utilização específica, individual e mensurável, divisíveis na 

utilização de uma pessoa ou número determinado de pessoas, e que podem ser custeados 

por meio de taxas.  

Entre estes últimos é que podemos incluir o serviço de proteção à propriedade 

industrial, mantido e representado pelo INFI, onde os interessados, determinados e 

individualizados, buscam a utilização do serviço, embora este esteja disponível para toda a 

comunidade.  

Dessa forma, caracterizado o sistema de proteção da propriedade industrial como 

serviço público, importa então discutir a natureza das contribuições que são exigidas dos 

interessados que recorrem ao INFI, seu órgão representante, em busca de registro e 

reconhecimento da exclusividade de exploração econômica de suas obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 - A AÇÃO DO INPI COMO SERVIÇO OU COMO POLÍCIA 
ADMINISTRATIVA 
 

 

  

A identificação da natureza da atividade que o INPI disponibiliza aos 

administrados, decorre da necessidade de definir-se a razão pela qual acha-se aquele órgão 

autorizado a exigir contribuições, daqueles que desejam obter proteção oficial e 

reconhecimento à exclusividade de suas obras.  

Ao entes federativos brasileiros estão autorizados pela Constituição a instituir 

taxas, como tributos, pela prestação efetiva ou potencial de serviços públicos, ou pelo 

exercício de poder de polícia.  

Quanto à caracterização dos serviços públicos, discutimos seu enquadramento na 

seção anterior, onde concluímos pela inclusão entre aqueles, do sistema de proteção dos 

diretos de propriedade industrial.  

No entanto, o Estado também pode estabelecer taxas pelo exercício puro e 

simples de sua atividade de polícia administrativa, definida sobretudo no Código 

Tributário Nacional, como atribuição do Estado concernente na limitação ou disciplina de 

interesse, direito ou liberdade, regulando ações ou abstenções relativos à segurança, 

higiene, ordem, costumes, controle de atividades econômicas, em função do interesse 

público.  

Desse modo, podemos identificar uma diferença essencial entre serviço público e 

poder de polícia.  



No primeiro, a Administração estatal oferece efetivamente ao administrado uma 

utilidade ou comodidade desfrutável, de seu essencial interesse, que pode estar disponível  

através de organismos de gestão direta estatal ou por agentes delegados, públicos ou 

privados, sob estrita regulação e controle daquela, em regime de direito público.  

No segundo, a atuação da Administração estatal apenas fiscaliza ou estabelece 

condicionantes para o exercício de atividades, que de um modo geral não são de caráter 

público, mas que precisam sofrer controle discricionário do Estado, com o objetivo de 

impedir ou extinguir atuações individuais que contrariem asa disposições legais ou o 

interesse público.  

Podemos então observar que, a atuação do Estado no segundo caso é mais 

restrita, uma vez que, sempre que se depara com a prestação de serviço público no sentido 

estrito, pode ser encontrada, além da oferta efetiva do serviço propriamente dito, o 

exercício do policiamento administrativo correlato, seja pela inspeção da atuação de 

eventuais órgãos delegados, como pela diligência e gestão próprias à administração do 

serviço.  

Assim se alguém deseja fruir do serviço de abastecimento de água de uma 

cidade, está sujeito à ação de policiamento administrativo dos fornecedores, com relação 

ao funcionamento de medidores e eventuais controles de consumo localizados.  

No caso dos direitos de propriedade industrial, temos um serviço público, strictu 

sensu, disponibilizado aos interessados através do INPI, que por sua vez também exerce o 

poder de polícia administrativa, na defesa dos direitos de seus beneficiários e também dos 

seus próprios interesses, pela necessidade de sobrepor-se a todos os administrados como 

órgão oficial garantidor dos privilégios e exclusividades que reconhece.  



O serviço público oferecido pelo INPI consiste na disponibilização de um 

sistema de registros, como o estabelecimento de procedimentos específicos para 

requerimento de registros, realização de estudos e análises dos requerimentos 

apresentados, fixação de regras para concessões, prazos de fruição e extinção, e publicação 

dos projetos ou obras em processo de registro.  

Quanto ao poder de polícia, este é exercido pelo INPI, quando da iniciativa e 

apreciação de processos administrativos, onde, por instauração de oficio ou mediante 

requerimento dos interessados, são examinadas eventuais irregularidades nos direitos e 

exclusividades concedidas, ou descumprimento por terceiros, do dever de abstenção na 

ofensa àqueles.  

Além disso, a lei reconhece ao INPI, interesse para buscar em juízo a nulidade 

dos registros concedidos, embora nunca seja o beneficiário direto da exploração 

econômica da exclusividade em disputa.  

Nesse caso, sua legitimação para a promoção cível da chamada ação de nulidade, 

ocorre em razão da sua competência como órgão protetor do sistema de registros de 

propriedade industrial como um todo, e portanto, do interesse público, ratificado pela 

obrigação da sua interveniência na lide, quando esta não for inaugurada por sua iniciativa.  

No que diz respeito ao juízo criminal, a lei 9.279/96 reformula as disposições 

quanto aos crimes contra a propriedade industrial no seu Título V, que substituem por 

revogação expressa, os capítulos do Código Penal relativos a crimes contra os direitos 

industriais e aqueles que ainda vigoravam, nesta matéria, do antigo Código de Propriedade 

Industrial, DL 7.903/45.  

Nos termos da lei, para a apuração judicial daqueles crimes, a ação penal só se 

procede mediante queixa, ação privada, portanto, com exceção do crime do art. 191, 

relativo a reprodução de marcas, que se processa mediante ação pública.  
Deste modo, apesar da lei reconhecer ao INPI interesse para postular no juízo 

cível em defesa da nulidade de registros concedidos, entendemos que aquele não está 

legitimado a promover a ação penal privada exigida para o juízo criminal, uma vez que a 



queixa para inauguração da ação penal privada, nos termos do processo penal, exige a 

iniciativa do ofendido ou de seu representante legal.  

No caso dos crimes contra a propriedade industrial, estes provocam lesão aos 

interesses comerciais diretos dos autores ou titulares de direito ofendidos, e então cabe a 

este a iniciativa da queixa, uma vez que o INPI não é representante legal dos titulares dos 

direitos.  

Assim, apenas nos casos previstos na lei, em que o crime ocorre contra os 

registros oficiais daquele órgão, é possível presumir a viabilidade da ação penal 

promovida pelo INPI.  

Constatamos então que o policiamento administrativo exercido pelo INPI, 

embora não disponha de poder de atuação externo, na fiscalização de eventuais infratores 

das leis de propriedade industrial ou de seus registros e regulamentos, pode exercer 

controle burocrático administrativo, discricionário ou quando provocado, sobre seus 

processos e beneficiários.  

A identificação do tipo de atuação exercida pelo INPI na sua função sócio-

jurídica, reconhecendo-a como de prestação de serviço público essencial, pelo qual exige 

contribuições segundo a diversidade dos procedimentos requisitados, expressa substancial 

importância para a análise da natureza das contribuições exigidas pelo órgão.  

 

 

 

 

 

 



4.5 -TAXAS, PREÇOS PÚBLICOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS  

 

 

Se finalizamos a seção anterior admitindo a qualidade de serviço público para 

atividade exercida pelo INPI, devemos prosseguir o raciocínio no mesmo sentido, 

assumindo como efeito daquela dedução que, as contribuições e emolumentos exigidas 

pelo órgão por suas atividades efetivamente prestadas aos interessados, se fossem taxas, 

seriam ‘taxas de serviço’, ou seja taxas cobradas pela utilização efetiva ou potencial de 

serviços públicos, nos termos do art. 145, inciso 11, da Constituição.  

A distinção entre ‘taxas de polícia’ e ‘taxa de serviço’, ambas autorizadas pela 

Lei Maior para instituição de tributo na modalidade de taxa, em verdade não possui 

legitimidade científica, como ensina o insigne mestre Sacha Calmon Navarro Coelho101.  

No entanto a diferença se manifesta porque as taxas cobradas em função do 

poder de polícia, exigem a efetiva prática de atos administrativos sua exação, e a ação 

requerida do Estado pode ser denegada por este, se o requerente recusa-se a recolhê-la, 

como é o caso do não fornecimento de determinadas certidões por cartórios, senão 

mediante o pagamentos das taxas oficiais estabelecidas.  

Nas taxas exigidas por serviço público, porém, sua exigência pode ser 

estabelecida apenas pela disponibilização dos serviços aos usuários, ou seja, a utilização 

potencial pelo administrado, como autorizado na Lei Maior, desde que os serviços sejam 

de manifesto interesse coletivo, que justifiquem a instituição de um tributo, para manter 

seu funcionamento.  

__________________ 

101 Coelho, Sacha Calmon. Navarro, Comentários à Constituição de 1988 - Sistema Tributário, pg. 48.  



Este é o célebre exemplo da possibilidade da cobrança da taxa mínima de 

consumo de água pelas operadoras, pela simples oferta do abastecimento, mesmo quando 

o administrado prefere fazer uso de poços artesianos para seu próprio suprimento.  

Em qualquer caso, a cobrança das taxas não tem a finalidade específica de 

retribuir inteiramente o custo real do serviço ou dos atos administrativos utilizados, mas, 

uma vez que o Estado, nas suas funções essenciais, cumpre com o fornecimento do 

serviço, encontra-se autorizado pela Constituição para instituir o específico tributo da taxa 

dos eventuais beneficiários, em contribuição adicional de sustento dos custos da 

administração pública.  

No entanto, pela doutrina jurídica tradicional, entende-se que, se pelo exercício 

de poder de polícia, o Estado só poderia estabelecer taxas, quanto aos serviços públicos, 

em tese, estaria facultado ao Estado, a cobrança de taxas ou preços públicos.  

Na lição do ilustre mestre Theodoro Nascimento, os preços seriam a quantia que 

representa a retribuição pela utilização ou consumo de serviço ou produto, de natureza 

comercial ou industrial que o Estado fornece102, e poderiam ser reconhecidos em diversas 

modalidades, tanto como públicos, ou privados, ou quase privados, ou como políticos, ou 

sociais, em função da finalidade político-econômica que exerçam no sistema. 

 Na doutrina tradicional, cujo entendimento permanece, quanto à distinção de 

uma taxa de um preço público ou tarifa, no exame do tipo de remuneração estatuído em 

função de determinado serviço público, são diversas as diferenças que substanciam a 

distinção como enumeram os estudiosos1O3:  

 
________________ 
102 Nascimento, A Theodoro, Preços, Taxas e Parafiscalidade, pg. 8.  
103 Idem, pg. 55.  
 



 

A taxa é compulsória, instituída em virtude de lei -da vontade da lei, heterônoma, 

submetida ao regime de direito público, sujeita aos princípios constitucionais ou 

infraconstitucionais legislativos, decorrente do jus imperii, indelegável, sob controle 

social, entre outras características.  

O preço é facultativo, contratual - decorrente da livre vontade das partes, 

autônomo, rescindível, decorrente do jus gestionis, praticado sob regime de direito 

privado, livre de controle social e exigível apenas em virtude da efetiva prestação do 

serviço.  

No entanto, mais firme se manifesta o pensamento do saudoso mestre Geraldo 

Atalibalo4, quando anuncia que a Constituição de 1988 manteve a alteração promovida 

pela antiga EC 18/65, quanto ao regime de tributação sobre os serviços públicos, que por 

sua vez já havia sido ratificada pela Constituição de 1967.  

De fato, como revela o insigne Professor, a Constituição de 1946, no seu art. 30, 

inciso III, autorizava aos membros federativos a cobrar rendas, de instituição e origem não 

especificadas, por seus bens e serviços.  

"Art. 30. Compete à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios cobrar: 

(...) 

III  - quaisquer outras rendas que possam provir do 

exercício de suas atribuições e da utilização de seus 

bens e  serviços. " 

 

__________ 

104 Ataliba, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária, pg. 140 e segs.  



Entretanto, a Emenda viu Constitucional n° 18/65, na sua reestruturação das 

disposições constitucionais tributárias, não repetiu tal franquia, e a Constituição de 1967 

sucedente, convalidou a restrição para receitas disponíveis de instituição pelo Estado, no 

que foi acompanhada pela atual Constituição de 1988.  

Dessa forma, as entidades federativas não estão mais autorizadas a estabelecer 

remunerações para serviços públicos disponibilizados, senão por meio de taxas, e não mais 

com a faculdade de utilização de preços públicos.  

Quanto à remuneração extraída em função do exercício do poder de polícia, a 

controvérsia doutrinária exprimida em nada influi, uma vez que, por esta atividade, o 

Estado está apenas autorizado à cobrança de taxas, modalidade específica de tributo.  

A abordagem das contribuições parafiscais precisa ser mais longa, para evitar as 

conclusões apressadas, que costumam produzir equívocos na definição e classificação de 

tributos pouco comuns, como denuncia o mestre Geraldo AtalibalO5.  

Retomando às classificações mais antigas, há de se recordar a divisão proposta 

por Tangorra entre impostos especiais e gerais, onde os primeiros seriam aqueles exigidos 

para financiar serviço criado para atender necessidade especial de grupo, enquanto que os 

últimos, seriam aqueles impostos que não teriam destinação específical06.  

Esta classificação encontra-se ultrapassadas por concepções mais modernas a 

respeito dos tipos de tributos, e sobretudo pela necessária diferenciação das contribuições 

como espécie autônoma.  

Entretanto, o conceito de imposto especial já exigia uma diferenciação 

doutrinária para com as taxas, entendidas estas como remuneração de serviços capazes de 

proporcionar beneficio direto ao indivíduo, enquanto que aqueles, se destinavam apenas 
_____________ 
105 Idem, pg. 165. .  
106 Nascimento, A Theodoro, Preços, Taxas e Parafiscalidade, pg. 402.  



aos indivíduos que faziam parte de um determinado grupo, beneficiado por um 

determinado serviço.  

Mais tarde, com o surgimento do Estado intervencionista, com suas múltiplas 

novas funções, emergiram também as múltiplas necessidades de recursos, recolhidos sob 

variadas formas e títulos dos cidadãos, de forma compulsória, para atender aos novos  

reclames107. 

Essa nova arrecadação compulsória, paralela à arrecadação tributária 

convencional, realizada por tipos de exações diferenciadas e com destinação específica, 

passou a receber a denominação genérica sobre seus tipos, de contribuições, 

acompanhadas pelos adjetivos especiais ou parafiscais, que ainda hoje são usados.  

As contribuições então, permitiriam o melhor funcionamento e acompanhamento 

de serviços descentralizados de interesse coletivo, pela aplicação dos seus recursos nas 

suas atividades destinatárias, dentro de um ciclo mais reduzido de -conversão das receitas 

em despesasl08.  

O complemento parafiscal, muito conhecido da doutrina jurídica tributária, 

embora saudado em outros tempos pelo mestre Aliomar Baleeirol09, hoje sofre restrições 

de uso pela doutrina mais atualizada, em virtude dos abusos classificatórios pouco exatos, 

surgidos nos últimos tempos de experiência dourinária, como acusa o mestre Geraldo 

Ataliba110. 

Inicialmente, para apartar as contribuições dos tributos convencionais, a doutrina  
 
 
 
____________ 
107 Moraes, Bernardo Ribeiro de, Compêndio de Direito Tributário, voto I, pg. 621.  
108 Faria, Sylvio Santos, Aspectos da Parafiscalidade, pg. 103.  
109 Baleeiro Aliomar, Uma introdução à Ciência das Finanças, pg. 269.  
110 Ataliba, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária, pg. 165.  



acolhia quatro pressupostos para o reconhecimento de uma contribuição parafiscal, que 

seriam a delegação do poder fiscal do Estado a um órgão oficial autônomo, a destinação 

especial dos recursos, a exclusão dessas receitas do orçamento estatal, e o afastamento da 

fiscalização por Tribunal de Contas ou controle externo111.  

Nos tempos atuais, firmado o entendimento da natureza tributária das 

contribuições, a diferença entre tributos fiscais e parafiscais, está em que, os tributos 

fiscais, são fixados com base na capacidade econômica geral dos cidadãos, para 

atendimento de finalidades públicas de interesse geral, e os tributos parafiscais está 

fundado em capacidade econômica específica, e funciona como instrumento de recursos 

destinado a finalidades públicas, porém específicas de grupos ou categorias 112.  

Na síntese do mestre Geraldo Ataliba113, a parafiscalidade seria a atribuição por 

lei, da capacidade de sujeito ativo do Estado formal político, a pessoas diversas, 

paraestatais, para beneficio de suas próprias finalidades públicas, enquanto que a 

fiscalidade, seria a arrecadação de tributos pelo próprio Estado, por suas diferentes 

entidades diretas.  

No entanto, em virtude da destinação dos recursos arrecadados pelas 

contribuições, ser vinculada ao fornecimento de serviço de finalidade pública, mantido por 

entidade autônoma oficial que as recolhe, porém apenas daqueles que fazem parte de 

determinado grupo com interesse específico naquele serviço, toma-se necessário 

diferenciar as chamadas contribuições parafiscais das taxas, que também são recolhidas 

pelo fornecimento de serviços específicos.  

____________ 
111 Baleeiro, Aliomar, Uma Introdução à Ciência das Finanças, pg. 271.  
112 Moraes. Bernardo Ribeiro de, Compêndio de Direito Tributário, vol. I, pg. 632.  
113 Ataliba, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária, pg. 166.  



Nesse momento, vale recordar mais uma vez a lição do mestre Geraldo 

Ataliba114, que diferencia as contribuições das taxas, segundo seus aspectos materiais de 

hipótese de incidência, sua referibilidade ao obrigado e sua base imponível.  

Quanto ao aspecto material da hipótese de incidência, no caso das taxas é a 

atuação estatal específica, enquanto que nas contribuições é a atuação estatal e uma 

circunstância intermediária, que complementa a função da contribuição.  

Quanto à referibilidade ao obrigado, nas taxas esta é direta e imediata, enquanto 

que nas contribuições é indireta e mediata.  

Quanto à base imponível, nas taxas, a dimensão é apenas a da atuação estatal, 

enquanto que nas contribuições, será a da circunstância intermediária combinada ou não 

com a atuação estatal.  

No ordenamento jurídico tributário brasileiro, é possível identificar a 

possibilidade de instituição de três tipos de contribuições, a partir do art, 149 da Carta 

Magna, que são as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio 

econômico e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas.  

As definições e características estabelecidas para o reconhecimento da qualidade 

dos preços públicos, taxas e contribuições parafiscais, entre as modalidades de 

remuneração exigida pela prestação de um serviço público, será útil na identificação da 

natureza jurídica das retribuições exigidas pelo INPI, por seus serviços, quando requeridos 

pelos interessados, sem esquecer da natureza de serviço público de suas atividades.  

 

 
 
 
______________ 
114 Idem, pg. 133 e 134.  
 



4.6 –HISTÓRICO DAS RETRIBUIÇÕES RECOLHIDAS PELO INPI 

 

 

 

O INPI, na qualidade de órgão de administração descentralizada, fornecedor de 

serviço público por natureza, em função do interesse para a coletividade da sua 

manutenção, encontra-se implicitamente autorizada a cobrar prestações pecuniárias por 

estes serviços.  

Informa o ilustre Professor Douglas Gabriel Domingues115, que a cobrança de 

exações específicas pelo registro de patentes, subsiste desde sua origem no Decreto 2.712, 

de 1830, que exigia pelo registro apenas o preço suficiente às despesas de selo e feitio, 

para formalização, uma vez que as patentes eram consideradas como concedidas de forma 

gratuita, e não sob a forma de venda, pelo Estado.  

Mais tarde a lei 3.129, de 1882, implantou o sistema de cobranças de taxas 

anuais, anuidades, pela manutenção do registro de patentes, que aumentavam de forma 

progressiva, até a extinção do privilégio, sistema que foi mantido pelo Decreto n° 16.264, 

de 1923.  

O DL n° 7.903/45, primeiro código de propriedade industrial, adotou o critério 

de preço único da anuidade, para todo o período de duração do privilégio, que mais uma 

vez foi modificado pelo código de 1967, que o substituiu, o DL n° 254, que restabeleceu 

as anuidades progressivas, orientadas pelo princípio da correção monetária.  

O código de 1969 DL n° 1.005/69, manteve o sistema de reajustes das anuidades 

pelo critérios da correção monetária, porém autorizando a alteração das anuidades por ato  
______________ 

115 Domingues, Douglas Gabriel, Direito Industrial- Patentes, pg. 143.  



da autoridade administrativa gestora do sistema, em vez da necessidade do decreto 

executivo, como no anterior.  

O DL 1.156/71 reafirma a destinação das exações para o custeio dos serviços 

mantidos pelo INPI, que então já viera substituir o antigo DNPI, e mantém a faculdade de 

fixação de seus valores por ato administrativo da autoridade competente.  

A Constituição de 1946, no seu art. 30, autorizava a remuneração de serviços 

públicos por outras rendas que não as taxas, espécies tributárias sujeitas aos referidos 

princípios.  

No entanto, a EC 18/65 no seu art. 18, afastou essa faculdade, ao restringir às 

taxas, a única modalidade de remuneração de serviços públicos mantidos pelo Estado, 

regra que foi mantida no art. 19 da Constituição de 1967.  

Se apenas as taxas eram a modalidade autorizada de custeio de serviços públicos, 

as retribuições do DNPI então, seriam taxas, e a alteração para maior das exações com esta 

destinação, deveriam estar sujeitas aos princípios da legalidade e da anterioridade.  

Neste aspecto tributário, até o DL n° 7.903/45, as exações exigidas pelo DNPI, 

eram classificadas na modalidade de taxas, e assim permaneceram com advento do DL n° 

254/67, que autorizava a alteração do valor das anuidades, sobretudo para fins de correção 

monetária, mas com fixação bienal, por decreto executivo, obedecendo aos princípios 

constitucionais da legalidade, anterioridade e anual idade.  

No entanto, as estipulações inovadoras dos decretos leis DL n° 1.005/69 e DL n° 

1.156/71, que autorizavam o reajuste das exações do INPI, por ato de autoridade 

administrativa , e segundo proposta do órgão para custeio dos serviços, se afastavam da 

plena constitucionalidade.  

 



Os decretos, implicitamente, permitiam a majoração das exações sem 

cumprimento do estrito princípio da legalidade, ou seja, estava obedecida a legalidade para 

instituição das exações, uma vez que aqueles decretos tinham força de lei, mas o aumento 

dessas poderia ser realizado por ato de autroridade, descumprindo a segunda parte do 

inciso I, do art. 20, da Constituição de 1967.  

Essa agressão era mitigada pelo entendimento doutrinário e jurisprudencial, 

porque a mesma Constituição de 1967, no art. 157, parágrafo 9°, do Título da Ordem 

Econômica e Social, permitia a instituição por lei de contribuições, para a manutenção de 

serviços que se caracterizassem pela intervenção do domínio econômico, e segundo as 

condições determinadas na lei.  

Assim, o entendimento doutrinário acolhia as exações cobradas pelo INPI, e 

majoradas segundo as disposições dos decretos DL 1.005/69 e DL 1.156/71, como 

modalidade de preços públicos, de natureza não tributária, destinados a manter aqueles 

serviços prestados pelo órgão, e não sujeitos aos princípios constitucionais tributários, mas 

alteráveis conforme a necessidade de custeio daqueles serviços116.  

De forma assemelhada acolhia a jurisprudência do STF, na Súmula n° 545, e do  

TFR.  

Os decretos e leis posteriores, que regularam a propriedade industrial, não 

retomaram à matéria, e nem mesmo a lei 9.279/96 vigente, que quando menciona aquelas 

contribuições, o faz de forma genérica, até porque não se trata de lei tributária, sem 

estabelecer limites ou lembrar dos princípios constitucionais porventura aplicáveis à sua 

cobrança, no intuito apenas de autorizar o órgão a desfazer os direitos conferidos pelo seu 

não recolhimento oportuno.  
____________ 
116 Idem, pg. 152.  



Desse modo, permanecem em vigor as disposições dos decretos DL 1.005/69 e DL 

1.156/71, para fixação do valor das exações cobradas pelo INPI, mesmo após o advento da 

Constituição de 1988, apesar da contestada constitucionalidade de seu sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 -A NATUREZA JURÍDICA DAS RETRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO INPI 

 

 

 

 

As exações recolhidas pelo INPI, na vigência da Constituição de 1988, possuem 

natureza tributária, e são exigidas como retribuições, no caso de registro de direitos, como 

anuidades, pela manutenção da validade dos registros, ou como contrapartida por 

diligências administrativas requeridas, estas últimas, de menor interesse para a natureza do 

serviço público prestado pelo órgão.  

As exações podem ser examinadas no Anexo I deste trabalho, onde estão 

discriminados os valores cobrados por aquele órgão pelos seus atos e serviços prestados.  

Identifica-se, entre essas exações, como sendo retribuições, aquelas exigidas pela 

concessão dos registros, que conferem o direito exclusivo de exploração econômica aos 

requerentes, munidos desta forma por instrumentos formais de proteção de seus direitos na 

via administrativa ou judicial, e como sendo anuidades, aquelas destinadas à ratificação 

periódica e manutenção da exclusividade daqueles direitos, em função da iniciativa dos 

interessados, que então conservam a validade dos instrumentos formais referidos.  

As retribuições são encontradas nos itens 2.1, 2.2, 2.7, 3.1, 4.1 e 6.1, e as 

anuidades podem ser identificadas nos itens 2,3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 e 3.3.  

Os serviços listados nos itens 1 e 5 correspondem, na verdade, à cobrança por 

simples atos administrativos, que não apresentam nenhuma característica que exija sua 

prática por regime de direito público, tratando-se apenas de atos administrativos públicos,  

 



pelo fato de serem realizados por uma repartição pública e por servidores públicos, e se 

assemelham aos atos praticados pelos cartórios e notários, que não estão obrigados ao 

regime público, conforme o art. 236, da CF/88.  

Esses não são atos administrativos no sentido estrito, porque não preenchem os 

chamados pressupostos constitutivos daqueles, como recolhemos da melhor doutrina, dos 

requisitos da competência, forma, causa, objeto e finalidade, que nunca precisam estar 

presentes em seu conjunto na prática daqueles atos.  

Na lição do ilustre mestre Hely Lopes Meirelles117, muitos deles podem ser 

classificados como simples atos de expediente, outros como atos enunciativos118, e os 

pagamentos em contrapartida da sua prática, podem ser reconhecidos, sem risco de 

engano, como exemplo de taxas de expediente, pela prestação de um serviço ou ato 

específico, ou como os emolumentos, por serviços de natureza notarial.  

A contraprestação pecuniária efetiva exigida aos interessados, em contrapartida 

do serviço público que é prestado ao INPI, restringe-se portanto, sobretudo, às retribuições 

por registros, e às anuidades, pela conservação da exclusividade de direitos.  

A utilidade de interesse público do INPI é a de manter um sistema de registro e 

privilégio de exploração de inventos e projetos, de natureza industrial ou científica, que 

garanta seus autores ou licenciados a exclusividade de aproveitamento comercial.  

Esse sistema, de forma objetiva, é disponibilizado aos interessados em função 

das retribuições pelos registros e pelas anuidades, que garantem a finalidade específica 

requeri da, e não por aquelas outras taxas pelos serviços acessórios referidos, do 

expediente.   

______________ 
117 Meirelles, Hely Lopes.  Direito Administrativo Brasileiro, pg 149. 
118 Idem, pg. 174.  
 



Concentrando a atenção nas anuidades e retribuições por registro, verifica-se que 

ambas, embora se assemelhem a taxas, enquadram-se sem ressalvas no conceito genérico 

atualizado para contribuições parafiscais, uma vez que podem ser fundadas em capacidade 

econômica específica dos interessados e se destinam a manter serviço de interesse público, 

mas de aproveitamento específico individual, de grupos ou de categorias, como ensina o 

Prof. Bemardo Ribeiro de Moraes 119 para diferenciar os tributos fiscais, dos parafiscais. 

As retribuições por registro e anuidades, também atendem ao entendimento 

genérico acolhido pelo mestre Geraldo Ataliba120, para contribuições parafiscais, por 

serem recolhidas por pessoa diversa, o INPI, da entidade estatal de administração direta, e 

sua arrecadação se destinar à manutenção do serviço específico que aquele órgão realiza, 

que é de interesse público coletivo.  

A diferenciação entre as contribuições parafiscais e as taxas, que também podem se 

destinar a retribuir a utilização efetiva de serviço público, na lição do Prof. Ataliba121, se 

realiza pelos aspectos materiais, pela referibilidade e pela base imponível.  

No caso das taxas, o aspecto material que justifica sua cobrança é a atuação estatal 

específica, enquanto que nas contribuições parafiscais, há uma atuação estatal específica e 

uma circunstância intermediária.  

Encontra-se a característica de contribuição parafiscal nas retribuições por registro 

e nas anuidades, porque estas não se destinam apenas a garantir o registro estático dos 

direitos, que seria a atuação estatal específica, mas também visam possibilitar uma 

circunstância intermediária, que é a atuação dinâmica do órgão, que precisa realizar os 

procedimentos de verificação de originalidade e publicidade, e sobretudo, possui 
_______________ 
119 Moraes, Bernardo Ribeiro de, Compêndio de Direito Tributário, pg. 632.  
120 Ataliba, Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária, pg.  66.  
121 Idem, pg. 164.  



profissionais e econômicas e de intervenção no domínio econômico, as retribuições por 

registros e anuidades podem ser incluídas entre.s estas últimas, porque podem ser exigidas 

daqueles que vierem a se beneficiar atuando num setor econômico, ou causa especial 

detrimento à coletividade, e estejam diretamente envolvidos com a atividade, como ensina 

o Prof. Carrazza 123.  

O enquadramento das retribuições por registros e anuidades como contribuições 

parafiscais, exações de natureza tributária, e não como taxas, que são tributos fiscais, em 

sentido estrito, e expressamente mencionados como tal na Constituição, tem interesse pelo 

regime administrativo e extrativo, mais flexível, como se tolera, na prática jurídica, para as 

contribuições, o que não acontece com relação aos impostos e taxas.  

A regulação da cobrança das retribuições e anuidades pelo INPI, permanece 

fixada pelos DL 1.005/69 e DL 1.156/71, que estabelecem que as exações se destinam ao 

custeio dos serviços prestados pelo órgão, e autoriza sua majoração por ato administrativo 

da autoridade competente, atualmente exercida pelo Ministro da Indústria e Comércio.  

O acolhimento de exações de base imponível fundada na dimensão necessária ao 

custeio de serviços contraprestados, e diferentes de taxas, não é estranho à Constituição de 

1988, que autoriza a instituição de pedágios nas rodovias para custeio da conservação 

destas.  

Alguns autores também acolhem, como ressalva, a possibilidade de remuneração 

de serviços públicos concedidos por meio de tarifas124 que seriam preços públicos 

recordando estipulação do art.175, parágrafo único inciso III da Constituição de 1988.  

Os preços públicos poderiam ser entendidos como independentes dos rígidos 
princípios constitucionais de tributação como os da legalidade e da anterioridade, e assim, 
____________ 
123 Idem, pg. 349.  
124 Leite, Fábio Bara1ho, "O conceito de serviço público para o direito tributário ", pg. 211.  



disposições dos DL 1.005/69 e DL 1.156/7 I, que autorizam essa majoração por ato 

administrativo, não estariam alcançados pela inconstitucionalidade.   

No entanto, autores mais aferrados aos direitos individuais dos cidadãos, nos 

quais podem ser incluídos as limitações constitucionais ao poder de tributar, como o 

princípio da legalidade, entendem que mesmo quanto aos serviços concedidos, a 

majoração de tarifas deve estar subordinada aos princípios da legalidade e da 

anterioridade.  

No caso de, no lapso de tempo entre a elaboração da lei e sua entrada em vigor, 

em obediência àqueles princípios, ocorrer defasagem entre o preço cobrado pelos serviços 

e o custo de sua manutenção, com prejuízo para o concessionário, tal diferença deveria ser 

suprida pelo poder concedente125, único autorizado a aumentar o valor da tarifa, por meio 

de lei.  

Há de se registrar ainda, que o serviço público fornecido pelo sistema de registro 

de propriedade industrial, é prestado pelo INPI, órgão de administração estatal de caráter 

descentralizado, e não se enquadra como modalidade de serviço público concedido ou 

permitido, como exige a expressão literal do art. 175 da Constituição de 1988, para acolher 

a remuneração por meio de política tarifária.  

Outra possibilidade constitucional de exação pecuniária em contrapartida de 

serviço público específico, porém mantido sob atividade privada, é encontrada no art. 236, 

da Magna Carta em vigor, que acolhe a fixação de emolumentos, tipos de gratificações 

eventuais, pela remuneração de serviços notariais e de registro.  

A doutrina jurídica mais atualizada126, porém, entende tais emolumentos, assim 

como as custas judiciais como tipos de taxas, modalidade tributária fiscal.  
_____________ 
125 Idem, pg. 215.  
126 Coe1ho, Sacha Calmon Navarro, Comentários à Constituição de 1988 - Sistema Tributário, pg. 66.  



Ademais, os serviços prestados pelo INPI e sua autonomia de atuação, não 

caracteriza este órgão como tipo de simples registro público, praticante apenas de atos de 

registro e de expediente burocrático.  

Existem também os que reconhecem a existência de flexibilidade na Constituição 

de 1988, quanto ao princípio da estrita legalidade, pela ressalva estipulada no art. 150, 

parágrafo 1°, que permite a majoração dos impostos aduaneiros, do IPI e do IOF, para 

vigência no mesmo exercício da alteração. Estes impostos então estariam sujeitos ao 

principio da legalidade, e não ao princípio da estrita legalidade127.  

Neste sistema, o Poder Executivo poderia ser autorizado pela lei a alterar as 

alíquotas dos referidos impostos, dentro dos limites nela estabelecidos, mas não as bases 

de cálculo128.  

Todos esses argumentos poderiam ser levantados para especular sobre o 

afastamento da natureza, para as retribuições estabelecidas pelo INPI pela concessão de 

registros e anuidades de manutenção, vislumbrando as características de preços públicos 

no seu funcionamento. 

No entanto, não se verifica os pressupostos essenciais para a caracterização de 

preços públicos, no funcionamento daquelas retribuições e anuidades, como seriam a 

origem contratual, a facultatividade e o regime privado de estipulação e cobrança 129, 

enquanto que, por outro lado, são imanentes seus caracteres de compulsoriedade aos 

interessados, a natureza pública do serviço prestado e o regime público de sua fixação, por  

via legal.  

Desse modo, conclui-se que as retribuições por registro e as anuidades 

arrecadadas pelo INFI, em contrapartida pela manutenção do sistema de registro e garantia   
______________ 
127 Carrazza, Roque, Curso de Direito Constitucional Tributário, pg. 199,  
128 Idem, pg. 198.  
129 Coelho. Sacha Calmon Navarro, Comentários à Constituição de 1988 - Sistema Tributário, pg, 56.  



propriedade industrial, e pela atuação dinâmica e autônoma, na promoção e defesa 

daqueles serviços, de fato, possuem natureza tributária, devendo ser melhor classificadas 

como contribuições de intervenção no domínio econômico, ou seja, contribuições 

parafiscais, porém como natureza de taxa, em vez de acolhidas como tributos fiscais, na 

modalidade de taxas. 
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A primeira conclusão obtida do exame do sistema de proteção dos direitos de 

propriedade industrial, com a finalidade de garantir a seus autores a exclusividade de 

exploração de beneficiamento econômico com suas obras, é a constatação de que aquele se 

traduz como um dos mais notórios fatores de acumulação de capital nas sociedades 

desenvolvidas.  

Embora a atividade tributária do Estado nas sociedades modernas, desenvolva-se 

a partir da identificação de situações específicas, manifestantes de potencial econômico, 

capaz de permitir a arrecadação de recursos, via tributos, para sustento do Estado, não é 

comum encontrar-se sistemas de tributação direta sobre a propriedade ou criação autoral 

ou industrial.  

Na estrutura do sistema tributário brasileiro, embora outros tipos de propriedade, 

como a imobiliária e a automotiva, se constituam em fatos geradores de impostos, 

observa- se que nenhum imposto atinge de forma direta aos direitos de propriedade 

industrial, e que tal desencargo, em outros tempos, já se constituiu mesmo numa 

imunidade específica, como extensão da liberalidade deferida aos direitos do autor em 

geral.  

No entanto, a transmissão ou comercialização daqueles direitos, e outros efeitos 

resultantes da propriedade de direitos industriais ou da tecnologia, podem provocar a 

ocorrência de fatos geradores de outros impostos componentes do sistema, dos quais 



aqueles não estão desonerados, desde a alteração realizada pela EC 06/64 no texto da 

Constituição de 1946.  

O INPI, atualmente órgão competente para a concessão e manutenção dos 

registros e reconhecimento de privilégios relativos à propriedade industrial, encontra-se 

autorizado por lei, a cobrar retribuições dos interessados, para o custeio dos serviços que 

mantém e disponibiliza.  

Observamos que o INPI, através de seu sistema de registros, presta serviço 

público em sentido estrito, acompanhado de regular policiamento administrativo vinculado 

ao seu funcionamento, embora tais serviços não estejam discriminados na Lei Maior como 

tarefa estatal, a nenhum dos entes federativos.  

Constatamos que aqueles serviços públicos são, de fato, de competência da 

União, em função da amplitude do interesse tutelado, principal fundamento do sistema 

constitucional de repartição de competências.  

Na qualidade de serviços públicos, tais atividades autorizariam a instituição de 

taxas para sua manutenção, nos termos das disposições da Constituição de 1988.  

No entanto, após exame mais atencioso daquelas exações, sobretudo as mais 

específicas, quanto à finalidade de garantir a exclusividade de exploração econômica dos 

interessados, que são as retribuições por registros e anuidades, concluímos que, embora 

estas manifestem inquestionável natureza tributária, sua a classificação mais apropriada 

seria na modalidade de tributos parafiscais, como contribuições interventivas sobre o 

domínio econômico, dentro do sistema tributário constitucional brasileiro.  

A Constituição de 1988 não permite a cobrança dos tributos fiscais em sentido 

estrito, os impostos e as taxas, sobre a mesma base de cálculo, afastando a possibilidade da  

 



incidência daquelas últImas, sobre os montantes discriminados para a cobrança dos 

primeiros, os impostos, segundo os limites dos fatos geradores que lhes são identificados. 

No entanto, se o sistema tributário constitucional não seleciona como fato 

gerador para incidência direta de impostos, a simples propriedade de direitos autorais e 

industriais, esses direitos também não podem ser alcançados por taxas, uma vez que estas 

se destinam à remuneração contraprestativa de serviços públicos, e para seu custeio no 

interesse público.  

Dessa forma, ao constatar que a incidência de impostos no Brasil sobre os 

direitos de propriedade industrial, ocorre pela via reflexa em função da eventual produção 

de fatos geradores de outros impostos vigentes no sistema, que não existe previsão 

constitucional de impostos diretos sobre aqueles direitos, e que não é possível a tributação 

daqueles direitos por meio de taxas, estão conclui-se que tais direitos não são sofrem a 

incidência dos tributos fiscais, em sentido estrito, no ordenamento brasileiro.  

Por sua vez, as retribuições recolhidas pelo INPI, que se comportam como 

contribuições parafiscais, são destinadas ao custeio do sistema de registros e manutenção 

da exclusividade dos direitos, e não manifestam incidência sobre base de cálculo obtida do 

beneficio direto obtido pelo interessado, ao garantir sua exclusividade de exploração 

econômica.  

Apesar disso, concluímos por fim, que não existe nenhuma vedação ou 

imunidade constitucional quanto à possibilidade de instituição de impostos sobre os 

direitos de propriedade autoral ou industrial, desde que por via de emenda constitucional.  

A implantação de tal imposto não seria incompatível com qualquer taxa que 

incidisse sobre aqueles direitos, desde que não possuísse a mesma base de cálculo, até 



porque, as taxas estariam vinculadas à prestação de algum serviço ligado à propriedade 

industrial, e não ao fato em si da propriedade.  

Do mesmo modo, não haveria tributação concorrente incompatível com as 

retribuições arrecadadas pelo INPI, uma vez que estas se destinam ao custeio dos serviços 

mantidos pelo órgão, de interesse público, e não à imposição fiscal sobre o fato da 

propriedade autoral ou industrial.  
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